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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέ ιδιαίτερη χαρά παραδίδω στους "Ελληνες Λαογράφους τη λαογραφική βι-
βλιογραφία της Βορείου 'Ηπείρου (ό δρος χρησιμοποιείται με την ίστορικο-γεω-
γραφική του έννοια).

Ή βιβλιογραφία περιλαμβάνει έργασίες πού έχουν έκδοθεΐ στην 'Αλβανία και
καλύπτει την περίοδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο (1945) μέχρι τό 1997,
θεωρώντας γνωστό 6,τι έχει γραφτεί μέχρι τότε.

Οί λαογραφικές εκδόσεις της περιόδου αύτης δέν είναι λίγες. Πολύ λίγες, σχε-
δόν άνύπαρκτες, είναι ομως οί εκδόσεις στά ελληνικά. Έκτος από αύτό, οί εκδόσεις
πολλές φορές είναι μονόπλευρες και άκρωτηριασμένες έξ αίτιας του πολιτικο-κοι-
νωνικοΰ κλίματος-της εποχής, παρά τις προσπάθειες ορισμένων έρευνητών γιά έπι-
στημονική άντικειμενικότητα.

Στή βιβλιγραφία έχουν σημειωθεί έ'ργα μέ επιστημονική σοβαρότητα. Δέν βι-
βλιογραφήθηκαν άρθρα μέ εκλαϊκευτικό χαρακτήρα, έκτος αν κάποιο άπό αύτά κρί-
θηκε άξιοπρόσεκτο (οί τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες). Μέ σκοπό την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση του ερευνητή, δέν βιβλιογραφήθηκαν Ιργα πού σχετίζονται άπο-
κλιστικά μέ τή Λαογραφία της Βορείου 'Ηπείρου, αλλά και έ'ργα στά όποια υπάρ-
χουν άναφορές ή δεδομένα γι* αυτήν, έ'στω και στά πλαίσια γενικών λαογραφικών
μελετών. Γιά τον ίδιο σκοπό έγινε μετάφραση των τίτλων στά ελληνικά, καθώς και
σύντομο άναλυτικό σημείωμα.

Ή κατάταξη των έκδόσεων είναι χρονολογική (σύμφωνα μέ τό έτος έ'κδοσης)
ένώ τά επώνυμα των συγγραφέων κάθε έτους σημειώθηκαν μέ αλφαβητική σειρά.
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Γιά μιά πιο γενική παρουσίαση, έχουν συνταχθεί ευρετήρια ονομάτων και λαογραφι-
κών δρων, καθώς και κατάλογος περιοδικών, έφημερίδων και συμμείκτων τόμων.

Μέ τό συναίσθημα της πιο βαθιας ευγνωμοσύνης, επιθυμώ νά εκφράσω τις εύ-
χαριστίες μου πρός την Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, Πρόεδρόν της—, καθη-
γητήν κύριον Δημήτριον Λουκατον, γιά την πολύ ευγενική τους συμπαράσταση και
για τη βοήθειά τους, στο αρχικό στάδιο της εργασίας μου.

"Ολως ιδιαιτέρως εύχαριστώ τό Κέντρον Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της 'Ακαδημίας 'Αθηνών και τη Διευθύντριά του κυρία Αικατερίνη Πολυμέρου-Κα-
μηλάκη, πού μου έδωσαν τη δυνατότητα νά έργασθώ ώς επιστημονικός συνεργάτης
στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος της 'Επιτροπής 'Ερευνών της 'Ακαδημίας 'Αθη-
νών και φιλοξενούν τή βιβλιογραφία μου στήν 'Επετηρίδα του Κέντρου.

Γεώργιος Δ. Παναγιώτου
Καθηγητής Πανεπιστημίου

1. Spasse, Sterio. Manifestimi folklorik i Ballkanasve, «Bota e Re»,Tiranë,
2/1945, f. 26-35 [Λαογραφική εκδήλωση των Βαλκανίων...].

Ό γνωστός μυθιστοριογράφος Σ. Σπάσσε γράφει γιά τό Λαογραφικό Βαλκανικό Φεστιβάλ
του 1945. Τό έκτιμά σάν εκδήλωση φιλίας των βαλκανικών λαών, σάν δείγμα κοινών λαο-
γραφικών στοιχείων. Υπογραμμίζει και έθνικές ιδιοτυπίες, καθώς και έπαρχιακά (βορειοη-
πειρωτικά κ.ά. ) χαρακτηριστικά.

2. Shuteriqi, Dhimitër S. Metrika shqipe, Tiranë, 1947, 103 f. pH άλβα-
νική μετρική...].

Ό τροχαϊκός χαρακτήρας της αλβανικής γλώσσας και του αλβανικού στίχου. Οί κυριότεροι
(όχτασύλλαβος, έξασύλλαβος και δωδεκασύλλαβος ) και δευτερεύοντες στίχοι (πεντασύλλα-
βος, τετρασύλλαβος, δεκασύλλαβος κ.ά. ). Ή άνάγκη μελέτης του ποιητικού στίχου μαζί μέ
τή μουσική του στό δημοτικό τραγούδι. Ό δημώδης στίχος είναι διπλός. Κοινά χαρακτηρι-
στικά γιά δλες τις περιοχές (και στή Βόρειο "Ηπειρο) και έπαρχιακές διαφορές. Σύγκριση
μέ τους στίχους άλλων βαλκανικών λαών —. Βιβλιογραφία.

3. Folklor popullor. Nga këngët e Luftës së Vlorës, «Literatura jonë», Tira-
në, 3-4/1948, f. 48-62 [Δημώδης λαογραφία. 'Από τά τραγούδια γιά τόν
πόλεμο της Αύλώνας...]. Χωρίς δνομα συγγραφέα.

Μία σημείωση και τραγούδια γιά τόν πόλεμο της Αύλώνας (1920 ) έναντίον τών 'Ιταλών—.
Και στήν εισαγωγή και στά τραγούδια δ πόλεμος αύτός θεωρείται σάν έθνικοαπελευθερωτι-
κός, ένώ οί Ιταλοί πού κρατούσαν τήν Αύλώνα και τά περίχωρά της, σάν κα-
ταχτητές. Στιγματίζονται οί συνεργάτες τών 'Ιταλών και έκφράζεται ή χαρά γιά τήν έπι-
τυχία του πολέμου.
Τά τραγούδια είναι καθαρώς ιστορικά.
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4. Anamali, Skënder. Vjosa dhe qendrat antike në luginën e saj, «Buletin
i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 4/1949, f. 53-65 ['H Βιόσα (Αώος) καί
τά άρχαΐα μνημεία στήν κοιλάδα της...].

Κυρίως άρχαιολογική έπισκόπηση, άλλά καί μέ δεδομένα ίστορικου καί έθνολογικοΰ χαρα-
κτήρα (οίκία, ένδυμασία, επαγγέλματα, κοινωνική ζωή, θρύλοι). 'Αναφέρονται τά κέντρα:
'Απολλωνία, Βύλις, 'Ολυμπία, Άμάντια, Λέκλη, 'Αντιγόνια,
Κ ο υ κ ι ά ρ ι κ.ά.

5. Ceka, Hasan - Adami, Jovan. Raport mbi zbulimet prehistorike në
Maliq, «Buletin i Institutit të Shkencave», Tiranë, 2 / 1949, f. 94-105
['Έκθεση γιά τις προϊστορικές άνακαλύψεις στό Μαλίκι...].
'Αρχαιολογικές άνασκαφές στό Μαλίκι (Κορυτσά) καί τά άποτελέσματά τους: κεραμικά,
έργαλεΐα, νομίσματα καί κυρίως οίκίες πάνω άπό τό νερό τής λίμνης (palafit). Δεδομένα
γιά τήν οικονομική, πολιτιστική, οίκογενειακή καί έθνολογική ζωή τής έποχής.
Περίληψη στά γαλλικά.

6. Çabej, Eqrem. Disa eufemizma të shqipes, «Buletin i Institutit të
Shkencave», Tiranë, 1 / 1949, f. 72-84 [Μερικοί εύφημισμοί τής 'Αλβα-
νικής...].

Εύφημισμοί τής αλβανικής γλώσσας καί άναλογίες στά Βαλκάνια. Εύφημισμοί σχετικά μέ
ζώα (λύκος, άρκούδα, νυφίτσα, μέλισσα, φίδι), μέ τή δαιμονολογία (νεράιδες, νύφες, μοί-
ρες), μέ άρρώστιες (κοκκύτης, ευλογιά κ.ά.), μέ τό θάνατο.
Παραδείγματα καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

7. Nga epika poppullore himariote, «Literatura jonë», Tiranë, 1 / 1949,
f. 35-38. ['Από τή δημοτική χειμαρριώτικη έποποιΐα ...].

Σύντομη σημείωση καί κείμενα δημοτικών έπικών (ίστορικών) τραγουδιών τής Χ ε ι μ ά ρ-
ρας στήν άλβανική γλώσσα. Υπογραμμίζεται ό πλούτος, ή πατριωτική (προαλβανική)
πνοή, ή έξέλιξη τών έπικών τραγουδιών.
Χωρίς όνομα συγγραφέα.

8. Shuteriqi, Dhimitër S. Legjenda e Skënderbeut, «Buletin i Institutit
të Shkencave», Tiranë, 1 / 1949, f. 3-51 [Ό θρύλος τοΰ Σκεντέρμπεη...].

Τό δημοτικό διήγημα μέ θρυλικό χαρακτήρα γιά τό Σκεντέρμπεη (λογοτεχνικό διήγημα καί
άπλά άπομνημονεύματα σχετικά μέ τόπους, μάχες κ.ά. ). Οί αιτίες γιατί τά διηγήματα είναι
πολύ πιό περισσότερα άπό τά τραγούδια. Λογοτεχνικά τους γνωρίσματα καί περιεχόμενο.
Πώς τόν φαντάζεται ό λαός τόν Σκεντέρμπεη (υπερφυσική του γέννηση, δύναμη, στρατιωτική
ίδιοφυΐα, άπλοϊκότητα). Τά κυριότερα κέντρα έπιβίωσης τών διηγημάτων (Κρούγια, Μάτι,
άλλά καί πιό νότια καί βόρεια). Ό δημοτικός θρύλος καί ή ίστορία.
Περίληψη στά γαλλικά.

9. Domi, Mahir. Fokloristët e parë shqiptarë, «Letërsia jonë», Tiranë, 2/
1950, f. 288-292 [Οί πρώτοι 'Αλβανοί λαογράφοι...].
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Μέ τούς δύο Κορυ.τσαίους συλλέκτες καί έκδότες λαογραφίας, τόν Thimi Mitko (Εύθύμιος
Μήτκος)-καί τόν Spiro Dine (Σπύρος Ντίνε) άρχίζει ή αλβανική λαογραφία σάνέπιστήμη.
Ό πρώτος έξέδωσε τό βιβλίο «Bëleta shqypëtare» (Αλβανική μέλισσα — 1878) καί ό δεύ-
τερος τό «Valët e detit» (Θαλασσοκύματα — 1908).

Εκτιμάται ιδιαίτερα ό Μήτκο σάν σοβαρός καί πιστός συλλέκτης μέ έπιστημονικόν όρίζοντα
καί σάν άξιος παράγοντας τής Εθνικής 'Αλβανικής 'Αναγέννησης.

Ή ύλη έχει προέλευση κυρίως άπό τήν Κορυτσά, άλλά καί άπό άλλες βορειοηπει-
ρωτικές περιοχές (στά άλβανικά).

10. Zojzi, Rrok. Mbi veshjet kombëtare, «Buletin i Institutit të Shken-
cave», Tiranë, 1-2, 3 / 1950, f. 75-119, 70-105 [Γύρω άπό τις έθνικές έν-
δυμασίες... ].

Γενική άνασκόπηση τών άλβανικών λαϊκών ένδυμασιών κατά έθνογραφικές περιοχές (καί
τής Βορείου Ηπείρου). Οί πρώτες ύλες (μαλλί, δέρμα, λινάρι, σπάρτος, μετάξι), ή προε-
τοιμασία καί έπεξεργασία τους. Ή βαφή. Τό ράψιμο. Εργαλεία: ρόκα, άργαλειός κ.ά.
Περίληψη στά γαλλικά.

11. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore të Luftës Nacio-
nalçlirimtare dhe të rindërtimit, Tiranë, 1951, 188 f. Botim i Institutit
të Shkencave [Δημοτικά τραγούδια του Έθνικοαπελευθερωτικου 'Αγώνα
καί τής άνοικοδόμησης... "Εκδοση τοΰ 'Ινστιτούτου Επιστημών].

Περιέχει τραγούδια (ποίηση) τής περιόδου 1939-1951 άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή
Βόρειο "Ηπειρο (γιά τό κάθε τραγούδι ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις). Θέματα: τό Κόμμα
καί ό Έ. Χότζια, γεγονότα τοΰ πολέμου, Πεσώντες, Μεταπολεμικά γεγονότα, Άνοικοδό-
μηση.

Περιέχει καί τραγούδια γιά τις «έλληνικές προκλήσεις» τοΰ Αύγούστου 1949.
Στή σύντομη είσαγωγή γίνεται λόγος γιά τήν έξέλιξη τής δημοτικής ποίησης στήν περίοδο
αύτή, τό ένδιαφέρον τοΰ Κόμματος γιά τή λαογραφία, τήν πατριωτική καί διεθνιστική πνοή
τής «νέας ποίησης».

12. Zojzi, Rrok. Studime mbi veshjet kombëtare, «Buletin i Institutit të
Shkencave», Tiranë, 1, 2 / 1951, f. 56-71, 71-76 [Μελέτες γύρω άπό τις
έθνικές ένδυμασίες... ].

Ή χειρωνακτική έργασία γιά τό φτιάξιμο γαϊτανιών καί κλωστών σέ διάφορες περιοχές (καί
στή Βόρειο "Ηπειρο). Οί πρώτες υλες καί ή τεχνοτροπία. Τά έργαλεΐα. Πλεχτά καί κεντί-
σματα. Δαντέλες.
38 σκίτσα.

Περίληψη στά γαλλικά.

13. Gjergji, Andromaqi - Zojzi, Rrok. Vështrim etnografik mbi krahinën
e Oparit, «Buletin për Shkencat Shoqërore», Tiranë, 2 / 1952, f. 34-46
['Εθνογραφική άνασκόπηση τής περιοχής τοΰ Όπάρι....].

Τά σύνορα τής περιοχής τοΰ Όπάρι (Κορυτσά), οί κάτοικοι του καί ή προέλευση τους.
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Δεδομένα γιά τόν κοινωνικό πολιτισμό. Ή οικία. Οί φορεσιές. Οί χτίστες και οί λοτόμοι.
Δημώδεις δοξασίες, γιορτές, προλήψεις (άϊ-Γιώργης, Χριστούγεννα κ.ά. ).
8 φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

14. Këngë dhe valle popullore, Tiranë, 1952, 43 f. Botim i Komitetit të Ar-
teve dhe të Kulturës [Δημοτικά τραγούδια και χοροί... 'Έκδοση Επιτρο-
πής Τεχνών και Πολιτισμού].

Μουσική (σέ πεντάγραμμο) δημοτικών τραγουδιών και χορών από διάφορες περιοχές (και
άπό τη Βόρειο "Ηπειρο). "Εχει έκλαϊκευτικό και 6χι έπιστημονικό χαρακτήρα. Δέν άναφέ-
ρεται που βασίζεται ή άπόδοση της μουσικής.

15. Adami, Jovan. Historia e rrugëve të Shqipërisë në kohën antike, «Bul-
letin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 1 / 1953, f. 36-65 [Ή ιστορία των
δρόμων της 'Αλβανίας στους άρχαίους χρόνους...].

Γενική ανασκόπηση γιά τούς δρόμους της 'Αλβανίας στήν άρχαιότητα. Εσωτερικοί και διε-
θνείς δρόμοι. Ή τεχνολογία. Οί κυριότεροι δρόμοι. Δρόμοι πού περνούσαν άπό τή Νότιο
'Αλβανία γιά τήν Ελλάδα. Οί δρόμοι σάν Ινδειξη άνάπτυξης. Γέφυρες και τεχνολογία χτισί-
ματός τους.

Περίληψη στά γαλλικά.

16. Puzanova, Vitore. Piktori shqiptar Onufri i shekullit të XVI, «Buletin
i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 3 / 1953, f. 8-33 [Ό 'Αλβανός ζωγράφος
του XVI αιώνα 'Ονούφριος...].

Ή ζωή και τό έργο του 'Ονούφριου. Οί εργασίες του σέ έκκλησίες, κυρίως στό Μ π ε ρ ά τ ι.
Ή τέχνη του (θεωρείται σάν ζωγράφος εύρωπαϊκών διαστάσεων). Τό εθνογραφικό έγχώ-
ριο στοιχείο στις έργασίες του.
Περίληψη στά γαλλικά.

17. Sako, Zihni. Folklori shqiptar. Tekst per shkollat e mesme. Botim i
Ministrisë së Arësimit dhe të Kulturës. Tiranë, 1953, 136 f. [Ή άλβανική
λαογραφία. Γιά τή μέση έκπαίδευση. "Εκδοση του 'Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού...].

Τό βιβλίο προορίζεται γιά τά γυμνάσια και άλλες μεσαίες σχολές. Πραγματεύονται θέματα
τών δημοτικών μνημείων λόγου: τί είναι ή λαογραφία, ή ιστορία της άλβανικής λαογραφίας,
ό πλούτος της, ή έξέλιξή της στήν «εποχή του Κόμματος», τά εΐδη της λαϊκής λογοτεχνίας,
τά κυριότερα θέματά της, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε είδους.
Τά προβλήματα πραγματεύονται κατά τή μαρξιστική θεωρία.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, κυρίως άπό τό Νότο (Α ύ λ ώ ν α, Τεπελένι,
Αργυρόκαστρο).

18. Zadeja, Çesk - Daija, Tish. Kangë popullore shqiptare (botim muzikor),
Moskë, 1953, 60 f. ['Αλβανικά δημοτικά τραγούδια (μουσική), Μόσχα...].
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01 δύο γνωστοί 'Αλβανοί μουσικοσυνθέτες έκδίδουν στή Μόσχα τή μουσική (σέ πεντάγραμ-
μο ) λίγων έκλεκτών τραγουδιών. "\Αν και δέν ύπάρχουν ένδείξεις, όρισμένα άπ' αύτά τά τρα-
γούδια (κυρίως τά πολυφωνικά), £χουν τήν προέλευση τους άπύ τή Βόρειο "Ηπειρο.
Σύντομο σημείωμα γιά τήν άλβανική δημοτική μουσική, στήν οποία οί συγγραφείς διακρί-
νουν τήν όμοφωνία και πολυφωνία.

19. Gjergji, Andromaqi. Arti popullor shqiptar, «Nëndori», Tiranë, 8 / 1954,
f. 117-123 [eH άλβανική δημοτική τέχνη...].

Τά κυριότερα είδη. Ξυλόγλυπτα άντικείμενα βοσκών. Ξυλόγλυπτα σέ ναούς και οικίες. Κέν-
τρα κεραμικής στήν 'Αλβανία (Φάρκα, Κορυτσά, Καβάγια). 'Τφαντικά και στρώματα.
Δημοτικές φορεσιές και ή τέχνη τους. Σύντομη έπισκόπηση της δημοτικής άρχιτεκτονικής·
Παραδείγματα και άπό τήν Κορυτσά, Πρεμετή, 'Αργυρόκαστρο, Μ ο υ-
ζ ε κ ι ά.
Φωτογραφίες.

20. Haxhihasani, Qemal. Kryengritja e 1847 - ës në poezinë tonë popu-
llore, «Nëndori», Tiranë, 9 / 1954, f. 138-146 [Ή επανάσταση του 1847
στή δημοτική μας ποίηση...].

Ή άπεικόνιση της άντιτούρκικης έπανάστασης του 1847 (Νότια 'Αλβανία — κυρίως Α ύ-
λώνα, Μπεράτι, Μαλακάστρα, 'Αργυρόκαστρο, "Αγ. Σαράντα)
στήν άλβανική δημοτική ποίηση: τά αίτια της έπανάστασης, οί άρχικές έπιτυχίες της, οί άρ-
χηγοί της (Ζ. Γκιολέκα, Ρ. Χεκάλι κ.ά.), οί βαρβαρότητες τών Τούρκων, ή έθνική συνείδη-
ση τών έπαναστατών και ή άντιφεουδαρχική πνοή τους, τό οικτρό τέλος.

21. Sako, Zihni - Harito, Keti. Përralla popullore shqiptare. Botim i Insti-
tuât të Shkencave, Tiranë, 1954, 224 f. ['Αλβανικά δημοτικά παραμύθια.
"Εκδοση 'Ινστιτούτου Επιστημών...].

'Ανθολογία παραμυθιών άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Σύντομη εισαγωγή γιά τή σημασία του παραμυθιου, γιά τόν πλούτο, τις καλλιτεχνικές άξιες
και τά μειονεκτήματά του (παλιές δοξασίες, άνημαρξιστικές ίδέες κ.ά. ), γιά τον εθνικό
χαρακτήρα του.

22. Sokoli, Ramadan. Veglat muzikore të popullit tonë, «Buletin i Insti-
tute të Shkencave», Tiranë, 4 / 1954, f. 115-141 [Τά μουσικά βργανα του
λαου μας...].

Tà κυριότερα είδη τών μουσικών οργάνων: ίδιόφωνα, άερόφωνα, χορδόφωνα. Περιγραφή
τών όργάνων του κάθε είδους: τεχνολογία, μουσικές ιδιότητες, τρόποι χρήσης, είδη τραγου-
διών ή χορών πού συνοδεύουν, τόπος χρήσης, συγκρότηση τους σέ όρχήστρες κ.ά.
Προσπάθειες σύγκρισης μέ άνάλογα δργανα άλλων λαών και άπόδειξης της άρχαιότητάς τους.
'Αναφέρονται και δργανα της Βορείου 'Ηπείρου (αύλός, δίαυλος, λαούτο, μπακλαμάς, ταμ-
πουράς, γκάιντα, κλαρίνο, βιολί κ.όί.).
Μουσικά παραδείγματα.
Σκίτσα και φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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23. Sokoli, Ramadan. Vallet shqiptare, «Nëndori», Tiranë, 8 / 1954, f. 109-
118 [Οί άλβανικοί χοροί...].

Ό πλούτος και ή ποικιλία τών χορών. Τά είδη τους: χοροί άνδρών καί γυναικών, δμαδικοί
καί βχι, φωνητικοί καί μέ όργανα, θεματικοί (ίεροτελεστικοί, δουλειάς, έρωτικοί, σατιρικοί,
έπικοί-πολεμικοί). Ή στρουκτούρα τών χορών. Τό έθνικό στοιχείο καί οί έπαρχιακές ιδιο-
τυπίες. Ή άρχαιότητα καί ή άξία τών χορών. Ή τέχνη τους. Οί ρυθμοί τους.
Άναφέρονται καί χοροί της Β. Ηπείρου: ό λιάπικος, ό άσύμμετρος, ό πωγωνίσιος κ.ά.

24. Ceka, Hasan. Monedhat e lashta të Dyrrachionit dhe Apollonisë dhe
të dhanat e tyne mbi gjendjen ekonomike e historike t'Ilirëve të vendit
tonë, «Buletin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 3 / 1955, f. 9-38 [Τά άρ-
χαΐα νομίσματα τοΰ Δυρραχίου καί της Απολλωνίας καί τά δεδομένα τους
γιά τήν οικονομική καί ιστορική κατάσταση τών Ιλλυριών τής χώρας μας...].
Τά μεταλλικά νομίσματα τών δύο πόλεων καί ή προέλευσή τους (εισαγόμενα καί έγχώρια).
Ή άρχαιότητα καί ή μορφή τους. Οί έμπορικές σχέσεις τών δύο πόλεων μέ άλλες πόλεις καί
χώρες (καί μέ τήν Ελλάδα). Τά νομίσματα σάν ένδειξη έξέλιξης, κοινωνικής κατάστασης,
ίστορικών γεγονότων, έθνογραφικών γνωρισμάτων, μυθολογικών άντιλήψεων, ψυχοσύνθεσης.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

25. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore legjendare, Tiranë, 1955, 350 f.
Botim i Institutit të Shkencave [Δημοτικά θρυλικά τραγούδια ... "Εκδοση
Ινστιτούτου Επιστημών].

'Ανθολογία θρυλικών τραγουδιών, ταξινομισμένων κατά τό θέμα τους σέ δύο κεφάλαια: έπι-
κά θρυλικά τραγούδια (ήρωικά) καί παραλογές. Τό δεύτερο κεφάλαιο περιέχει παραλογές
καί άπό τή Β. "Ηπειρο: τοΰ νεκρού άδελφοΰ (Αργυρόκαστρο), τής άναγνώρισης
άδερφου καί άδερφής, τοΰ τριομερήτικου γαμπροΰ, τοΰ γεφυριοΰ τής Άρτας κ.ά. (όλα στήν
άλβανική ).

Σέ κάθε τραγούδι υπάρχει σύντομο εισαγωγικό σημείωμα. Είσαγωγή γιά τή σημασία, τήν
άρχαιότητα, τήν ποικιλία, τόν έθνικό χαρακτήρα, τις έπαρχιακές ίδιοτυπίες τών τραγουδιών.
Λεξιλόγιο καί πίνακες (ευρετήρια).

26. Kënge dhe valle (botim muzikor), Komiteti i Arteve dhe i Kulturës, Ti-
ranë, 1955, 60 f. [Τραγούδια καί χοροί (μουσική), έκδοση τής Επιτροπής
Τεχνών καί Πολιτισμού..;].

Περιέχει τή μουσική (σέ πεντάγραμμο) τραγουδιών καί χορών άπό διάφορες περιοχές, καί
άπό τή Β. "Ηπειρο (ιδιαίτερα τραγούδια καί χορούς πολυφωνικούς).

"Εκδοση μέ έκλαϊκευτικούς σκοπούς, χωρίς τά άπαιτούμενα έπιστημονικά στοιχεία ή έπε-
ξηγήσεις.

Χωρίς βνομα συγγραφέα.

27. Komnino, Gjergj. Këngë popullore lirike, Botim i Institutit të Shken-
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cave, Tiranë, 1955, 350 f. [Δημοτικά λυρικά τραγούδια, έκδοση Ινστιτού-
του Επιστημών...].

'Ανθολογία δημοτικών λυρικών τραγουδιών: νανουρίσματα, νυφιάτικα, μοιρολόγια, ερωτικά,
κοινωνικά, ξενιτιάς, νιζάμηδων, δουλειάς, γιορτινά, παιδικά, άστεΐα.

Σημειώσεις μέ εθνογραφικό, Ιστορικό, γλωσσολογικό, καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Λεξιλόγιο.
Πίνακες και ευρετήρια: συλλέκτες, περιοχές, βιβλιογραφία.

Σύντομη εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά του είδους, τόν πλούτο, τις άξίες, τά κριτήρια
ταξινόμησης κ.ά.

Παραλείπονται τά θρησκευτικά και «άντιδραστικά» τραγούδια.
Πολλά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις).

28. Myderizi, Osman. Letërsia shqipe me alfabet arab, «Buletin i Institut
të Shkencave», Tiranë, 2 / 1955, f. 148-168 [Ή άλβανική λογοτεχνία μέ
άρα β ικο άλφάβητο... ].

'Αλβανοί ποιητές-ραψωδοί του 18ου και 19ου αιώνα πού έχουν γράψει μέ άραβικό άλφάβητο.
Οί περισσότεροι και πιό διακεκριμένοι κατάγονταν άπό τό Νότο: Μπεράτι, 'Αργυρό-
καστρο, Πρεμετή, Κονίσπολη.

Ή ζωή και τό έργο τους. Σχέσεις μέ τή δημοτική ποίηση.'Ανατολίτικη επιρροή. Προβλή-
ματα της ίστορικοκοινωνικής ζωής της εποχής και του περιβάλλοντός τους.
Γιά τή λαογραφία έχουν μιά κάποια σημασία οί σχέσεις τους μέ τή δημοτική ποίηση και
ψυχοσύνθεση.

29. Popa, Theofan. Piktor Kostandini prej Shpati, «Buletin i Institutit të
Shkencave-Shkencat Shoqërore», Tiranë, 4 / 1955, f. 211-214. [Ό ζω-
γράφος Κωνσταντίνος άπό τή Σπάτη...].

Ή ζωή και τό έργο του ζωγράφου, μέ σχεδόν λαϊκό ΰφος. Οί έργασίες του σέ έκκλησίες της
Σπάτη και άλλου. Τό έθνικό και έθνογραφικό στοιχείο στις έργασίες του. Θεωρείται σάν
ένας άπό τους πιό διακεκριμένους και ιδιόρρυθμους εικονογράφους, ό όποιος έκμεταλλεύτηκε
μέ τέχνη τή φύση και τό έθνογραφικό στοιχείο της περιοχής του. 'Εκτιμάται ιδιαίτερα τό
πορτραίτο του λαϊκού όργανοπαίχτη.

30. Shuteriqi, Dhimitër S. Kënga e popullit, Ndërrmarja botuese « Nairn
Frashëri», Tiranë, 1955, 334 f. [Τό τραγούδι του λαοΰ, Έκδ. οίκος «Ναΐμ
Φράσερι» ....].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών (έπικά - θρυλικά και ιστορικά, παρα-
λογές, λυρικά - γάμου, έρωτικά κ.ά. ) και περιοχών. Περιέχει και τραγούδια άπό τούς 'Αρ-
βανίτες της 'Ιταλίας και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο ( Α ύ λ ώ ν α, Μ ο υ ζ α κ ι ά, 'Αργυρό-
καστρο, Κορυτσά κλπ.).

Σημειώσεις γιά πρόσωπα, γεγονότα, δοξασίες, συνήθειες, καλλιτεχνικές άξίες.
Εισαγωγή γιά τόν πλούτο και τήν έξέλιξη της δημοτικής ποίησης, γιά τις πηγές έμπνευσης
της, τήν έθνική και έπαρχιακή ιδιοτυπία, τις σχέσεις μέ τήν ποίηση άλλων βαλκανικών λαών.
Λεξιλόγιο και ευρετήρια.
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31. Haxhihasani, Qemal. Ekspedita folklorike e Kolonjës, «Buletin i Insti-
tutit të Shkencave - Shkencat Shoqërore», Tiranë 1 / 1956, f. 189-205
[Ή λαογραφική άποστολή της Κολιώνιας... ].

'Ιστορικά, γεωγραφικά καί έθνογραφικά δεδομένα γιά τήν περιοχή της Κολιώνιας μέ
κέντρο τήν Έ ρ σ έ κ α (τό ιστορικά ορισμένων χωριών, τά έθνογραφικά σύνορα τής περιο-
χής, τά επαγγέλματα, ή ξενιτιά, οί σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί μέ τήν 'Ελλάδα, ή θρησκεία,
ορισμένες 'ιεροτελεστίες, π.χ. ή «άγρια φωτιά» κ.α.).

Ή λαογραφία (τά μνημεία λόγου) τής περιοχής: τά ε'ίδη τής ποίησης καί τοϋ πεζοϋ λόγου,
ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τους, οί άξιες, ή άρχαιότητα, τό κοινό εθνικό στοιχείο καί τό έπαρ-
χιακό. Τά άποτελέσματα τής άποστολής.

32. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore historike, botim i Institutit të
Shkencave, Tiranë, 1956, 408 f. ['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια, έκδ. 'Ιν-
στιτούτου Επιστημών...].

Ανθολογία μέ τραγούδια άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο. Χρονολογική ταξι-
νόμηση: άρχίζει μέ τή μάχη τοϋ Κοσσυφοπεδίου (1389) κατά τών Τούρκων μέχρι τό 1955.
Περιέχει τραγούδια γιά τόν Σκεντέρμπεη, τόν Άλή Πασά, τήν έπανάσταση τοΰ 1847 κατά
τών Τούρκων, τήν 'Εθνική 'Αλβανική 'Αναγέννηση, τήν 'Ανεξαρτησία (1912), τόν Πρώτο
καί Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τή σοσιαλιστική περίοδο.

Σημειώσεις μέ ιστορικό, έθνογραφικά, γλωσσικό, καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Λεξιλόγιο καί
ευρετήρια.

Στήν εισαγωγή (γραμμένη άπό τό συγγραφέα καί τόν Ζ. Σάκο) άναφέρονται τά γνωρίσματα
τοΰ είδους, ό πλοϋτος καί ή ποικιλία τους (σχετίζονται μέ τή μακρόχρονη ιστορία τών 'Αλ-
βανών καί τόν άγώνα τους γιά έλευθερία), οί καλλιτεχνικές τους άξίες.
Περιέχει καί θρύλους (σέ πεζό λόγο) γιά τόν Σκεντέρμπεη καί τραγούδια γιά τις ελληνο-
αλβανικές σχέσεις σέ διάφορες εποχές.

33. Zojzi, Rrok. Një vështrim etnografik mbi traditat e lundrimit në Shqi-
përi, «Buletin i Shkencave Shoqërore», Tiranë, 1956, nr. 4, f. 149-192
['Εθνογραφική άνασκόπηση γιά τις παραδόσεις ναυσιπλοίας στήν Αλβανία...].
Τό ιστορικό της ναυσιπλοΐας άπό τούς άρχαίους χρόνους (Ιλλυριοί). Ή συνέχεια τής παρά-
δοσης. Ή τεχνολογία κατασκευής μέσων ναυσιπλοΐας. Τά κυριότερα κέντρα ναυπηγίας καί
λαϊκής παράδοσης. Τά κυριότερα λιμάνια καί ή κατασκευή τους. Τό έθνικό στοιχείο καί οί
εξωτερικές έπιρροές. Λέξεις καί φράσεις μέ επαγγελματικό χαρακτήρα.

Σχήματα καί φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

Στοιχεία άπό τις παραλίες τής Β. 'Ηπείρου.

34. Këngë dhe valle (botim muzikor)—, Ministria e Arësimit dhe e Kulturës,
Tiranë, 1957, 184 f. [Τραγούδια και χοροί (μουσική), εκδ. Υπουργείου
Παιδείας καί Πολιτισμού...].

Μουσική (σέ πεντάγραμμο) έκλεκτών τραγουδιών καί χορών άπό διάφορες περιοχές (καί
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άπό τή Βόρειο "Ηπειρο). Έκδοση μέ έκλαϊκευτικούς σκοπούς, γι' αύτά χωρίς τις ανάλογες
επιστημονικές άπαιτήσεις: δέν υπάρχουν ενδείξεις, ή μουσική δίνεται οχι άπό πιστές ήχο-
γραφήσεις άλλά άπό μνήμης.
Χωρίς δνομα συγγραφέα.

35. Popa, Theofan. Onufri, piktor i madh shqiptar i shekullit XVI, «Bule-
tin i Institutit të Shkencave - Shkencat shoqërore», Tiranë, 1 / 1957, f.
44-47 [Ό 'Ονούφριος, μεγάλος άλβανος ζωγράφος τοϋ 16ου αιώνα...].

Ή ζωή καί το εργο τοϋ ζωγράφου, σάν ενας άπο τούς μεγαλύτερους εικονογράφους—. Οί
έργασίες του σέ εκκλησίες τοϋ Μ π ε ρ ά τ ι κ.ίί. Οί καλλιτεχνικές τους αξίες (έκτιμάται
ιδιαίτερα το ιδιότυπο κόκκινο χρώμα τους). Τό έθνικό καί λαϊκό στοιχείο.
Περίληψη στά γαλλικά.

36. Sako, Zihni - Harito, Keti - Haxhihasani, Qemal. Fjalë të urta të po-
pullit tone, botim i Universitetit Shtetëror (Sektori i Folklorit), Tiranë
1958, 224 f. [Παροιμίες τοΰ λαοϋ μας, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου
(Τμήμα Λαογραφίας)...].

Εκλογή παροιμιών καί παροιμιακών φράσεων (γύρω στις 3.500) άπό διάφορες περιοχές, καί
άπό τή Β. Ήπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις γιά κάθε παροιμία).
Κοινωνιολογικοθεματική κατάταξη («Ή πατρίδα», «τό Κόμμα», «Ή πίστη», «Παροιμια-
κές φράσεις», «Νέες παροιμίες» κ.α.).

Στήν εισαγωγή δίνεται ορισμός τών παροιμιών, τό περιεχόμενο τους, υπογραμμίζεται ή άρ-
χαιότητα καί ή έξέλιξή τους, οί καλλιτεχνικές αξίες, ή δομή, οί σχέσεις μέ παροιμίες άλλων
λαών.

Βιβλιογραφία καί λεξιλόγιο.

37. Sokoli, Ramadan. Prozodia dhe metrika jonë popullore, «Nëndori»,
Tiranë, 8, 9 / 1958, f. 177-227, 159-203 [Ή δημοτική μας προσωδία καί
μετρική...].

Ή υπεροχή τροχαϊκών ρυθμών στήν αλβανική γλώσσα καί ποίηση. Ή άνάγκη μέτρησης τών
δημοτικών στίχων λαμβάνοντας ύπόψη τή μελωδία τους. Οί κυριότεροι στίχοι (όχτασύλλα-
βος, έξασύλλαβος, δωδεκασύλλαβος ), οί δευτερεύοντες καί ή δομή τους. Παραδείγματα άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) καί διάφορα είδη τραγουδιών.

38. Haxhihasani, Qemal. Kërkime dhe vëzhgime folklorike në rrethin e
Përmetit, «Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Sho-
qërore», Tiranë, 1 / 1959, f. 118-158 [Λαογραφικές ερευνες καί έπιτηρήσεις
στήν έπαρχία τής Πρεμετής...].

Οί έθνογραφικές περιοχές της Πρεμετης. Τά έπαγγέλματα. Έθιμα τοκετοΰ καί γάμου.
'Ιεροτελεστίες. Γιορτές. Τραγούδια πού τά συνοδεύουν. 'Ιστορικά, λυρικά τραγούδια καί
μπαλάντες.

Περίληψη στά γαλλικά.
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39. Mustafa, Ikbale. Motive popullore shqiptare tekstili e trikotazhi, bo-
tim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gju-
hësisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë, 1959, 105 f. ['Αλβανικά δημοτικά μο-
τίβα υφαντικών και πλεκτών, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου τών Τιράνων,
'Ινστιτούτο 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Εθνογραφίας...].
Λεύκωμα μέ 5 σελ. εισαγωγή και 100 σελ. σκίτσα έγχρωμα μέ μοτίβα υφαντικών και πλε-
κτών άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Β. "Ηπειρο. Στήν εισαγωγή γίνεται σύντομη γενική
άνασκόπηση τών θεμάτων. 'Επεξηγήσεις.

Έκδοση και στά γαλλικά (Les motifs populaires albanais de textile et de tricotage,
1959) και στά άγγλικά (Albanian Motives. Textiles and Needlework, 1959).

40. Sako, Zihni. Folklori shqiptar, «Historia e letërsisë shqipe», botim i
Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë,
Sektori i Letërsisë, Tiranë, 1959, vëll. I, f. 3-136 [Ή άλβανική λαογραφία,
«Ή ιστορία της άλβανικής λογοτεχνίας», έκδοση τοϋ Κρατικού Πανεπιστη-
μίου τών Τιράνων, 'Ινστιτούτο της 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Λογο-
τεχνίας...].

"Ενα είδος εισαγωγής στή λαογραφία. Προορίζεται γιά τούς φοιτητές της Φιλολογικής Σχο-
λής. Θέματα: Ή λαογραφία σάν επιστήμη. Ή ιστορία της άλβανικής λαογραφίας. Ή δημο-
τική ποίηση: θρυλική, ιστορική, λυρική. Ό πεζός λόγος: παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα,πα-
ροιμίες, αινίγματα. 'Εξετάζεται κυρίως τό περιεχόμενό τους άπό μαρξιστική άποψη.Διακρί-
νονται : προοδευτική καΐ οπισθοδρομική (άντιδραστική ) λαογραφία.
'Αναφέρεται και ή λαογραφία της Β. 'Ηπείρου (Ν. Αλβανίας).

41. Sokoli, Ramadan. Polifonia jonë popullore, «Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», 3/1959, f. 117-156. [Ή λαϊ-
κή μας πολυφωνία...].

Γενική άνασκόπηση. Περιοχές επιβίωσης της πολυφωνίας (Ν. 'Αλβανία, άριστερά τοϋ πο-
ταμού Σκουμπίνι), ε?δη της (λιάπικη, τόσκικη), κυριαρχία της πεντατονικής κλίμακας.

και άλλα γνωρίσματα της πολυφωνίας. Οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Οί ρυθμοί. Οί τύποι. Ό
εθνικός της χαρακτήρας.
Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

42. Xhaçka, Vasil. Lind ja e martesa në Devoll, «Buletin i Universitetit
Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 1 / 1959, f. 199-208
[Ό τοκετος και δ γάμος στο Ντεβόλι...].

Παραδοσιακά ϊθιμα τοϋ τοκετού και τοϋ γάμου στήν περιοχή τοϋ Ντεβόλι (Κορυτσά).
Ποιά άπ' αύτά ϊχουν έπιζήσει. Διαφορές κατά τίς θρησκείες (μουσουλμάνοι και ορθόδοξοι
Χριστιανοί).
Περίληψη στά γαλλικά.
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43. Xhaçka, Vasil. Disa zakone të festave kalendarike në Devoll, «Buletin
i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 3 /
1959, f. 268-274 [Μερικά έθιμα τών λαϊκών γιορτών της χρονιάς στο Ντε-
βόλι...].

Προπολεμικά έθιμα τών ορθοδόξων στά χωριά τοϋ Ν τ ε β ό λ ι (Κορυτσά) σε σχέση μέ
τις γιορτές: Πρωτοχρονιά, Μέρα τής Άνοιξης (1 Μάρτη), 'Αποκριές, "Αι-Γιώργης, "Αι -
Γιάννης, Λάζαρος, Πάσχα, Θεοφάνεια κ.ά. έθιμα σέ σχέση μέ τό θάνατο καί μέ τόν "Αγιο
τής οικογένειας.
Περίληψη στά γαλλικά.

44. Zojzi, Rrok - Mborja, Dhimitër. Arti popullor në Shqipëri (Kostüme.
Takstile—. Punime në metal e në dru. Banesa), botim i Universitetit Shte-
tëror të Tiranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnogra-
fisë, Tiranë, 1959, 114 f. [Ή δημοτική τέχνη στήν 'Αλβανία (κοστούμια,
υφαντικά, έργασίες σέ ξύλο καί μέταλλο, οικία...].

Εισαγωγή (10 σ. ). 'Επεξηγήσεις 100 σ. έγχρωμα σκίτσα καί ιχνογραφίες σχετικά μέ τά
παραπάνω θέματα.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο.
Έκδοση καί στά γαλλικά: L'art populaire en Albanie, 1959.

45. Gjata, Trim. Mbi krijimin e gjuhës nacionale muzikore dhe disa çështje
të studimit të folklorit, «Nëndori», Tiranë, 9 / 1960, f. 154-182 [Γιά τή
δημιουργία της έθνικής μουσικής γλώσσας καί μερικά προβλήματα τής μελέ-
της τής λαογραφίας...].

Σάν τόν καλύτερο δρόμο δημιουργίας τής έθνικής μουσικής γλώσσας άναφέρει τή μελέτη καί
χρήση της δημοτικής μουσικής. Συνιστά ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, τήν πολυφωνία καί τή
λαογραφία τών νοτίων περιοχών (Μπουζεκιά, Αύλώνα, Άργ υρόκαστρο
κ.ά. ) σάν ιδιότυπη καί μέ μεγάλες δυνατότητες.

46. Sokoli, Ramadan. Ritmika e muzikës sonë popullore, «Nëndori», Ti-
ranë, 2 / 1960, f. 86-116 [Οί ρυθμοί τής δημοτικής μας μουσικής...].

Ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών ρυθμών. Σχέση τών μουσικών καί γλωσσικών ρυθμών. Ή
κυριαρχία τροχαϊκών καί διπλών ρυθμών. 'Εθνικές καί επαρχιακές ιδιοτυπίες. Παραδείγ-
ματα άπό διάφορες περιοχές καί διάφορα είδη τραγουδιών.
'Αναφορές καί στή μουσική της Νότιας 'Αλβανίας, ιδιαίτερα στήν πολυφωνία.

47. Fico, Agron. Kërkime folklorike në krahinën e Zagorisë, «Buletin i Uni-
versitetit Shtëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë, 2 / 1961,
f. 135-155 [Λαογραφικές ερευνες στήν περιοχή τής Ζαγοριάς... ].
Καθορισμός τής Ζαγοριάς σάν ιδιαίτερης έθνογραφικής περιοχής (στά ΒΔ. τοΰ Αργυρο-
κάστρου). Λίγα ιστορικά καί έθνογραφικά δεδομένα. Τά έπαγγέλματα. Ό ρόλος τής ξενι-
τιάς. Οί γιορτές καί ιεροτελεστίες. Ό χριστιανικός τους χαρακτήρας (οί Ζαγορίτες είναι
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όλοι Χριστιανοί ορθόδοξοι). "Εθιμα γάμου. Τραγούδια σχετικά μέ τις γιορτές. Άλλα τρα-
γούδια: μπαλάντες, ιστορικά, λυρικά. Ό δημοτικός πεζός λόγος (παραμύθια κ.ά. ). Ό εθνι-
κός (αλβανικός) χαρακτήρας της ζαγορίτικης λαογραφίας καΐ οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Πε-
ριορισμένα δεδομένα γιά τή μουσική (πολυφωνία). Παραδείγματα.
Ή διατριβή ίχει μορφή εκθεσης λαογραφικής αποστολής.
Περίληψη στά γαλλικά.

48. Haxhihasani, Qemal - Luka, Kolë. Chansonnier populaire albanais, botim
i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1961,
104 p. ['Αλβανικά δημοτικά τραγούδια, έκδοση Κρατικού Πανεπιστημίου
Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Ανθολογία άλβανικής δημοτικής ποίησης, μεταφρασμένης στά γαλλικά. Συμπεριλαμβάνει
τραγούδια διαφόρων ειδών (θρυλικά, ιστορικά, μπαλάνες, λυρικά) άπό διάφορες περιοχές,
και άπό τή Β. Ήπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις).

Στήν εισαγωγή υπογραμμίζονται: ό πλούτος, τό περιεχόμενο, οί καλλιτεχνικές άξίες, οί
σχέσεις μέ τήν ποίηση άλλων λαών, οί έθνικές ιδιοτυπίες τής άλβανικής δημοτικής ποίησης,
τά κριτήρια εκλογής τραγουδιών, ό σκοπός τής άνθολογίας.

49. Sako, Zihni - Fico, Agron - Harito, Keti - Haxhihasani, Qemal. Mbled-
hës të hershëm të folklorit shqiptar (1635-1912), I, botim i Universitetit
Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1961, 562 [Παλιοί συλ-
λέκτες άλβανικής λαογραφίας (1635-1912), τόμ. I, έκδοση Κρατικού Πανεπι-
στημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Υλικά πού ίχουν συλλέξει και εκδώσει οί: Frank Bardhi (111, παροιμίες άπό τό «Dictio-
narium latinoepiroticum, Roma, 1635), Χειρόγραφο τοϋ Κιέουτι — 'Ιταλία — 1737 μέ
18 δημοτικά τραγούδια, μεταξύ τών οποίων και ό «Τριομερήτικος γαμπρός»), Vuk St. Ka-
raxhiç (Χειρόγραφο μέ 13 τραγούδια, ϊκδ. άπό τόν άλβανολόγο γλωσσικό Ν. Jokli), Zef
Krispi (Memorie storiche..., 1853), J. G. von Hahn (Albanesischen Studien, 1854, μέ
υλικά συλλεγμένα στή Β. Ήπειρο), C. Η. Τ. Reinhold (Noctes pelasgicae..., 1855 —
συλλ. άπό τούς 'Αρβανίτες τής "Υδρας, Σπέτσες, Πόρου), J. de Rada (Rapsodie d'un poe-
ma albanese, 1866), D. Camarda (Appendice al Saggio di Gramatologia comparata
sulla lingua albanese, Prato, 1866), G. Jubany (Raccolta di canti popolari ... albanesi,
Trieste, 1871 ), A. Dozon (Manuel de la langue chkipe où albanaise, 1879 — λαογραφι-
κά τής Πρεμετής), J. U. Jarnik (Prispevky ku poznàni nâreèi Albânskyli, Praga,
1883), H. Pedersen (Albanesische Texte mit Glossar, Leipzig, 1895 — συλλογή άπό τή
Β. "Ηπειρο, κυρίως άπό τό χωριό Μ ο υ ρ σ ί).

Εισαγωγή γιά τό ιστορικό, τις άξίες κάθε συλλέκτη και τή συμβολή του, γιά τά κριτήρια
έ'κδοσης.

Παραμελούνται τά υλικά μέ θρησκευτικό και «άντιδραστικό» χαρακτήρα.

50. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal. Mbledhës të hershëm të folklorit
shqiptar (1635-1912), II, botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, In-
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stituti i Foklorit, Tiranë, 1961, 370 f. [Παλιοί συλλέκτες της αλβανικής
λαογραφίας (1635-1912), τόμ. II, έκδοση Πανεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστι-
τούτο τής Λαογραφίας...].

Λαογραφικά πού ε/ει συλλέξει ό Thimi Mitko (Ευθύμιος Μήτκος) άπό τήν Κορυτσά. 'Ορι-
σμένα έχουν εκδοθεί άπό τόν ίδιο (Ή άλβανική μέλισσα, 1878: περιέχει παροιμίες, θρυλικά,
'ιστορικά και λυρικά τραγούδια, παραμύθια, αινίγματα κ.ά., μέ προέλευση κυρίως άπό τή Β.
"Ηπειρο). "Αλλα είναι χειρόγραφά του (Ή μικρή μέλισσα, χειρόγραφο άπό τό άρχεΐο τοϋ
άλβανολόγου J. U. Jarnik, οί έπιστολές του).
Παραμέληση θρησκευτικών καί «άντιδραστικών» λαογραφικών.

Εισαγωγή γιά τή ζωή καί τό ϊργο τοΰ Μήτκο. Θεωρείται οχι μονάχα σάν λαογράφος (θεμε-
λιωτής της άλβανικής λαογραφίας) άλλά καί γνήσιος πατριώτης καί ένας άπό τούς ήγέτες
της 'Εθνικής Άλβανικής 'Αναγέννησης.

51. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Për Partinë shqipe
mali, botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit,
Tiranë, 1961, 136 f. [Γιά το κόμμα — βουνίσιον άετό, έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο τής Λαογραφίας...].

«Δημοτικά» τραγούδια γιά τό Κόμμα 'Εργασίας άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο
"Ηπειρο (υπάρχουν ένδείξεις), άπό τήν ήμέρα της ίδρυσής του ώς τό 1961.
Σημειώσεις γιά πρόσωπα καί γεγονότα.

Εισαγωγή γιά τό δημοτικό τραγούδι γύρω άπό τό Κόμμα καί τόν ήγέτη του.

52. Gjergji, Andromaqi. Provë për një studim etnografik të fshatit Rëm-
bec (Korçë), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, I / 1962, f. 193-250 [Δοκί-
μιο έθνογραφικής μελέτης τοΰ χωριοΰ Ρεμπέτσι (Κορυτσά), στό «'Αλ-
βανική Εθνογραφία», I / 1962...].

Τό ιστορικό τοΰ χωριοΰ κατά τόν 19° καί 20°' αιώνα (πώς έγινε τσιφλίκι, οί ίδιοχτήτες, ή
άρχή τών καπιταλιστικών σχέσεων). Ή γεωργία — ό κυριότερος κλάδος τής οικονομίας
(γεωργικά έργαλεϊα, γεωργικές δουλειές, άποδοτικότητα, σιτηρά, κτηνοτροφία, ψάρεμα).
Ή οίκονομικο-κοινωνική ζωή. Ή ξενιτιά. Οικία. Φορεσιές. Διατροφή. Οικογένεια.
Περίληψη στά γαλλικά καί ρώσσικα.

53. Gjergji, Andromaqi. Kodiku i kishave të fshatit Rëmbec (Korçë), «Bu-
letin i Universitetit Shtetëror të Tiranës - Shkencat Shoqërore», Tiranë,
3 / 1962, f. 193-203 [Ό κώδικας τών έκκλησιών τοΰ χωριοΰ Ρεμπέτσι (Κο-
ρυτσά)...].

Τό περιεχόμενο τοΰ κώδικα (σύντομα), οί σημειώσεις τοΰ οποίου άνήκουν στά χρόνια 1815-
1902. Ή γη της έκκλησίας καί τά σύνορά της. Τά σύνορα τοΰ χωριοΰ. Πώς δημιουργήθηκε
τό τσιφλίκι τοΰ Ρεμπέτσι. Φέρνονται άποσπάσματα άπό τις σελ. 19, 24, 37-38, 65, 179.
Περίληψη στά γαλλικά.

54. Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore historike (1878-1912), botim i
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Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1962,
184 f. ['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια (1878-1912), έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο της Λαογραφίας...].

'Εκλογή ιστορικών δημοτικών τραγουδιών γιά γεγονότα της περιόδου 1878-1912 (Άλβα-
νική 'Αναγέννηση ) : ό Σύνδεσμος της Πρισρέν, τό Συνέδριο τοϋ Βερολίνου, ή άπόκρουση τών
Τούρκικων έκκαθαριστικών επιχειρήσεων, οί προσπάθειες γιά τή «διαφύλαξη τών εθνικών
έδαφών», οί έξεγέρσεις κατά τών Τούρκων στά 1881-82, 1885, 1904-1912, οί Βαλκανικοί
πόλεμοι, ή 'Ανεξαρτησία τοϋ 1912.

Τά περισσότερα τραγούδια προέρχονται άπό τή Βόρεια καί Μέση 'Αλβανία, άλλά υπάρχουν
και αρκετά άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν ενδείξεις). 'Ορισμένα άναφέρονται στον «έλληνι-
κό σωβινισμό» (γεγονότα τοϋ 1878, 1897, 1912).

Εισαγωγή: ό πλοΰτος, ό ρεαλισμός, τό πατριωτικό πνεΰμα κ.δ. τών τραγουδιών.

55. Haxhihasani, Qemal. Thimi Mitko, Έκδ. Οίκος «Naim Frashëri», Ti-
ranë, 1962, 110 f. [Ό Ευθύμιος Μήτκο...].

Ή ζωή και τό ϊργο τοϋ Κορυτσαίου Ε. Μήτκου σάν λαογράφου, έθνογράφου, πολιτικοΰ, πα-
ράγοντα της 'Αλβανικής 'Εθνικής 'Αναγέννησης. 'Εκτιμά ιδιαίτερα τά πατριωτικά του (άλ-
βανικά) αισθήματα, τή λαογραφική του έργασία μέ πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα ενός
όπαδοΰ τής ρομαντικής Σχολής. Κατακρίνει τήν ίδέα του γιά έ'να έλληνο-αλβανικό κράτος.
Βιβλιογραφικό σημείωμα γιά τίς εργασίες τοϋ Μήτκο.

56. Kono, Kristo. Mbi disa këngë popullore karakteristike të rrethit të Kor-
çës, «Korça e Re», Tiranë, 3 / 1962, f. 85-89 [Γύρω άπό μερικά χαρακτη-
ριστικά δημοτικά τραγούδια της έπαρχίας Κορυτσάς...].

Σύντομη μουσική ανασκόπηση : όμοφωνικά καί πολυφωνικά τραγούδια. Τά κυριότερα χαρα-
κτηριστικά τής πολυφωνικής μουσικής. Τραγούδια άστικά (τραγουδιοΰνται μόνον στήν πό-
λη Κορυτσά). Σχέσεις μέ τά τραγούδια άλλων επαρχιών (ιδιαίτερα Κ ο λ ι ώ ν ι α καί
Πογραδέτσι). Παραδείγματα.

57. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qema! - Fico, Agron. Mbledhës të hershëm
të folklorit shqiptar (1635-1912), III, botim i Universitetit Shtetëror të
Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë, 1962, 600 f. [Παλιοί συλλέκτες της
άλβανικής λαογραφίας (1635-1912), τόμ. III, έκδοση Κρατικού Πανεπιστη-
μίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο τής Λαογραφίας...].

'Επανέκδοση συλλογών άπό: Spiro Dine (Valet e Detit — Τά κύματα τής θάλασσας, 1908,
μέ λαογραφικά άπό τή Β. Ήπειρο — ό Ντίνε ήταν άπό τόΒυθκούκκι τής Κορυτσάς),
Vincenco Prenushi (Kangë popullore gegnishte — Δημοτικά γκέγκικα τραγούδια, 1911),
Fiamuri i Arbërit, 1883-1887 (περιοδ. «Ή σημαία τής 'Αρβανιτιάς», έκδ. J. de Rada-
Καλαβρία), Κ. Α. Shapkarev (στό «Zbornik ot bëllgarski narodni umotvorenia», II,
77, Σόφια, 1892), «Shqipëria», 1897 (έφημ. «Ή 'Αλβανία»), «Albania, 1897-1909 (Ή
ϋλη προέρχεται κυρίως άπό τή Β. "Ηπειρο), καθώς καί άπό άλλες εφημερίδες, περιοδικά
κλ.π.
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58. Sokoli, Ramadan. Folklori ynë dramatik, «Nëndori», Tiranë, 1 / 1962,
f. 84-138 [Ή δραματική μας λαογραφία...].

Ή έννοια τοϋ όρου «δραματική λαογραφία» (δημοτικό θέατρο, παιχνίδια, καρναβάλια). Τά
εϊδη κατά τά έπαγγέλματα (γεωργία, κτηνοτροφία, κυνήγι, ύπαλληλία), το χαρακτήρα τοϋ
συγκριτισμοΰ (μονάχα λόγος, λόγος καί μουσική, λόγος καί χορός κ.ά.), τό χρόνο (καρναβά-
λια Πρωτοχρονιάς, 'Αποκριών, Άνοιξης). Επαρχιακές ιδιοτυπίες.

Τά παραδείγματα φέρνονται κυρίως άπό τό Βορρά, άλλά άναφέρονται καί στοιχεία άπό τό
Νότο.

59. Zojzi, Rrok. Ndamja krahinore e popullit shqiptar, «Etnografia Shqi-
ptare», Tiranë, I / 1962, f. 16-94, botim i Universitetit Shtetëror të Ti-
ranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnografisë. [Ή
επαρχιακή διανομή τοϋ αλβανικού λαοϋ ... εκδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τι-
ράνων, 'Ινστιτούτο 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας, Τμήμα 'Εθνογραφίας].

Ή άνάγκη καθορισμοΰ τών άλβανικών έθνογραφικών περιοχών. Μεγάλα συγκροτήματα πε-
ριοχών πού συνέβαλαν στή δημιουργία τοΰ έθνους τών 'Αλβανών. I. Ή Γκεγκεριά καί οί πε-
ριοχές της (ή κυρίως Γκεγκεριά, τό Ντουκαγκίνι, ή Βόρεια ορεινή περιοχή — ή Malësia, ή
ΒΔ. πεδινή περιοχή. II. Ή Τ ο σ κ α ρ ί α, ή Μουζεκιά, ή Λιαπουριά (στήν τε-
λευταία συμπεριλαμβάνεται τό ΝΔ. τμήμα καί ή Τσαμουριά).
4 χάρτες.

Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

60. Dojaka, Abaz. Enë dhe orendi të Labërisë, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, II / 1963, f. 50-80 [Τά άγγεΐα καί τά έπιπλα τής Λιαπουριά ς... ].

Τά σύνορα τής περιοχής άπό έθνογραφική άποψη. Περιγραφή μέσων «τής έστίας», προετοι-
μασίας τοΰ ψωμιοΰ, φαγητοΰ, γιά νερό, γιά άποθήκευση καί διαφύλαξη γεωργικών καί κτη-
νοτροφικών προϊόντων, μέσα φωτισμοΰ καί ΰπνου, χειρόμυλος, ξύλινο χαβάνι (γουδί), ντου-
μπέκι.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

61. Gjergji, Andromaqi. Provë për një studim etnografik në kooperativen
bujqësore «Shkëndia» në rrethin e Korçês, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, II / 1963, f. 81-109 [Δοκίμιο για μία έθνογραφική μελέτη στο γεωργι-
κό συνεταιρισμό «Shkëndia» στήν έπαρχία Κορυτσάς...].

Τό ιστορικό τοΰ συνεταιρισμού, θεμελιωμένου τόν 'Οκτώβριο τοΰ 1948. Ή οικονομία τοΰ συ-
νεταιρισμού, ή έξέλιξη τής γεωργίας, ό τρόπος οργάνωσης τής δουλειάς. Ή οικογενειακή
ζωή καί ή διατροφή. Οικία. Ή μορφωτική καί κοινωνική ζωή. Ό ρόλος τοΰ Κόμματος.
Γενική έξέλιξη.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά καί ρωσικά.

62. Mitrushi, Llambrini. Dasma në lalët e Myzeqesë, «Etnografia Shqipta-
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re», Tiranë, II / 1963, f. 175-218 [Ό γάμος στούς Λιάλιους (Χριστιανούς)
της Μ ο υ ζ ε κ ι α ς... ].

Ή έθνογραφική περιοχή τής Μουζακιας και τά σύνορα της. Ό πληθυσμός. Ή αρραβώνα.
Παραδείγματα συμβολαίων άρραβώνας άπό τον 19ο αιώνα Τά προικιά· Ό καθαρισμός τής
ήμέρας τοϋ γάμου. Ή έ'κθεση τής προίκας. Τό στόλισμα τής νύφης, ή φορεσιά της. 'Ιεροτε-
λεστίες και τελετή.
Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά και ρωσικά.

63. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Panajoti, Jorgo. Folklor
shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëll. i parë, Tiranë, 450 f., botim i
Institutit të Folklorit (Universiteti Shtetëror i Tiranës) ['Αλβανική λαο-
γραφία, Σειρά I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. πρώτος ... έκδοση 'Ινστιτού-
του Λαογραφίας (Κρατικό Πανεπιστήμιο Τιράνων)].

Κείμενα πού ίχουν συλλεκτεΐ και έκδοθεϊ παλαιόθεν, άρχίζοντας άπό τό 1854. Κατάταξη
κατά τόν συλλέκτη: G. J. von Hahn (ύλικά άπό τή Β. Ήπειρο), Η. Pedersen, Α. Dozon
(Β. Ήπειρο), J. U. Jarnik, J. de Rada, Α. Dozon (Β. Ήπειρο), G. Meyer (Β. Ήπει-
ρο) κλπ. Ό τόπος συλλογής σημειώνεται σέ ξεχωριστό πίνακα.

Στήν εισαγωγή γίνεται λόγος γενικά γιά τούς μύθους, παραμύθια, θρύλους, τόν πλοϋτο και
τό ρόλο τους, τις άξίες τους, τά κριτήρια Ικδόσεώς τους.

64. Agolli, Nexhat - Bogdani, Rama/an. Njohuri të përgjithshme rreth
valleve popullore shqiptare, botim i Shtëpisë Qendrote të Krijimtarisë
popullore, Tiranë, 1964, 72 f. të shaptilografuara [Γενική άνασκόπηση
γύρω άπό τούς δημοτικούς άλβανικούς χορούς, εκδ. Κεντρικής Εστίας Λαϊ-
κής Δημιουργίας...].

Τί είναι οί δημοτικοί χοροί, ό πλούτος και ό ρόλος τους. Τά ε'ίδη των χορών κατά τό γένος
τών χορευτών, τό περιεχόμενο, τή δομή τους και τόν τρόπο ερμηνείας. Ό χορός, ή ποίηση
και ή μουσική. Οί ρυθμοί τών χορών. Επαρχιακές ιδιοτυπίες.
'Αναφέρονται και χωριά τής Β. 'Ηπείρου.
Τό βιβλίο ϊχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

65. Bihiku, Ikbal. Qilima shqiptarë, botim i Universitetit Shtetëror të Ti-
ranës, Instituti i Historisë dhe i Gjuhësisë, Sektori i Etnografisë, Tiranë,
1964, 115 f. ['Αλβανικοί τάπητες, εκδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τιράνων,
'Ινστιτούτο 'Ιστορίας και Γλωσσολογίας, Τμήμα Εθνογραφίας],

Σύντομη εισαγωγή γραμμένη άπό τόν έθνογράφο Rr. Zojzi: Χαρακτηριστικά τών άλβανι-
κών ταπητών. 'Ονομασίες. Προέλευση, τεχνολογία. Καλλιτεχνικές άξιες. Μετάφραση τής
εισαγωγής στά γαλλικά και άγγλικά.

108 σελ. ϊγχρωμες ιχνογραφίες μέ τάπητες κλπ. άπό τήν Γ κόρα, Κορυτσά, Κοσσυ-
φοπέδιο, Κούκσι, Λ ι α π ο υ ρ ι ά, Σκόδρα, Τίρανα.
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66. Dheri, Eft im - Daiu, Mexhit - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore,
botim i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë,
1964, 136 f. [Δημοτικά τραγούδια, έ'κδ. Κρατικού Πανεπιστημίου Τιράνων,
Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, εποχών καί περιοχών. 'Αρκετά προέρχον-
ται άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν ενδείξεις).

Δίνεται το κείμενο (ή ποίηση) καί ή μουσική (σέ νότες) κάθε τραγουδιού. Κατάταξη κατά
τό είδος. 'Αναφέρονται: ό συλλέκτης ό τραγουδιστής, ό τόπος συλλογής, ό μεταγραφέας
μουσικής, ό άριθμός τής ταινίας ήχογράφησης.

Σύντομη εισαγωγή γιά τά κριτήρια εκλογής, σύνταξης καί μουσικής μεταγραφής.

67. Pepo, Petraq. Materiale për historinë e krahinës së Himarës në vitet
1785-1788, «Studime Historike», Tiranë, 3 / 1964, f. 127-144 [Δεδομένα
γιά τήν ιστορία τής περιοχής Χειμάρρας κατά τά έτη 1785-1788...].
Περιγραφή τής περιοχής Χειμάρρας. Ή οικονομία της. Οί φορεσιές. Τό κυνήγι. Κοι-
νωνική οργάνωση. Ό βαθμός άνεξαρτησίας. Τά βπλα.

Τά συμπεράσματα βασίζονται σέ ιστορικά ντοκουμέντα, ατομικές μαρτυρίες καί πληροφορίες.

68. Sokoli, Ramadan. Kangët rituale në të kremtet vjetore të popullit
tonë, «Studime Filologjike», Tiranë, 4 / 1964, f. 163-199 [Τά τελετουρ-
γικά τραγούδια σέ γιορτές τής χρονιάς τοϋ λαοϋ μας...].

Ποιές είναι οί γιορτές. Ή άρχαιότητά τους καί ή επιρροή της έκκλησίας. Οί σκοποί τους.
Τά τραγούδια πού τις συνοδεύουν. Ή σημασία τους. Οί καλλιτεχνικές άξιες καί ή μουσική
τους. Ό έθνικός τους χαρακτήρας καί επαρχιακές ιδιοτυπίες.
Παραδείγματα κυρίως άπό τή Βόρεια 'Αλβανία, άλλά καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

69. Domi, Mahir. Sotir Kolea (1872-1945), «Nëndori», Tiranë, 9 / 1965, f.
' 131-146 [Ό Σωτήρ Κολέα ...].

Τό λαογραφικό καί γλωσσολογικό έργο τοϋ Σ. Κολέα, ιδιαίτερα τό βιβλίο του «Goja e po-
pullit» (1944). 'Εκτιμά τήν άφοσίωσή του στή λαογραφία καί τή συλλεκτική του έργασία,
τόν κατακρίνει γιά τήν παραποίηση τών λαογραφικών υλικών.
Ό Κολέα έχει άσχοληθεϊ κυρίως μέ τή λαογραφία τής Β. 'Ηπείρου (στά αλβανικά).

70. Dheri, £ftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. Këngë popullore dashu-
rie, Tiranë, 1965, botim i Instituti të Folklorit, 90 f. [Δημοτικά ερωτικά
τραγούδια ... εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών έρωτικών τραγουδιών άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β.Ήπειρ ο
(στά άλβανικά). Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: οί τραγουδιστές, ό συλλέκτης, ό τόπος
καί ό χρόνος συλλογής, ό μεταγραφέας τής μουσικής, ό άριθμός ταινίας ήχογράφησης—.
Δίνεται ή ποίηση καί ή μουσική ( μέ νότες).

Σύντομη εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο καί τις άξιες τών τραγουδιών, γιά τά κριτήρια έκλογής,
σύνταξης καί μουσικής μεταγραφής.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

189

71. Gjergji, Andromaqi. Veshja e popullit në qytetin e Korçës gjatë she-
kullit XIX, «Studime Historike», Tiranë, 3 / 1965, f. 167-173 [Ή ένδυ-
μασία τοΰ λαοϋ στήν πόλη Κορυτσά κατά τον 19ο αιώνα...].

'Αντρικές φορεσιές (φουστανέλα, ντολαμάς, γούνα). Γυναικεία ροϋχα. Διαφορές στις φορε-
σιές Χριστιανών καί Μουσουλμάνων. Ταξικές διακρίσεις. Ή έξέλιξη ορισμένων έξαρτημά-
των. Τά υλικά κατασκευής τών ρούχων. Ή έπιρροή τής άστικής φορεσιάς στά χωριά.
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

72. Mitrushi, Llambrini. Kodiku i manastirit të Shën Kozmait, «Studime
Historike», Tiranë, 3 / 1965, f. 175-182 [Ό κώδικας τοΰ Μοναστηρίου Ά-
γίου Κοσμά...].

Περιγραφή τοϋ κώδικα τοΰ Μοναστηρίου Άγίου Κοσμά στό χωριό Κολκόντας (Φίε-
ρ ι), κώδικας πού συμπεριλαμβάνει 317 συμβόλαια γάμου. Μετάφραση ενός άπ' αύτά στά
άλβανικά. Σύγκριση μέ έθιμα γάμου πού έχουν επιζήσει (ό κώδικας είναι γραμμένος έλ-
ληνικά ).

Περίληψη στά γαλλικά.

73. Pepo, Petraq. Kodiku i madh i Korçës si burim historik, «Konferenca I
e Studimeve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 530-536 [Ό μεγάλος Κώ-
δικας τής Κορυτσάς σαν ιστορική πηγή, «Ή πρώτη Συνδιάσκεψη 'Αλβανολο-
γικών μελετών»...].

Δεδομένα γιά τήν Κορυτσά καί περίληψη τοΰ κώδικα. Ή οργάνωση τών Χριστιανών.
Ή οικονομική τους ζωή. Οί σχέσεις μέ τούς φεουδάρχες της περιοχής. Ή παιδεία καί ό πο-
λιτισμός τών Χριστιανών. Κανονισμοί έπαγγελμάτων. 'Αποφάσεις τής χριστιανικής κοινό-
τητας. Ό κώδικας είναι γραμμένος στήν έλληνική.

74. Sako, Zihni. Rreth disa elementeve të përbashkëta ndërkombëtare në
përrallat shqipe dhe veçoritë e tyre kombëtare, «Konferenca I e Studi-
meve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 315-321 [Γύρω άπο ορισμένα κοινά
διεθνή στοιχεία στά άλβανικά παραμύθια καί οί έθνικές τους ιδιοτυπίες, «Ή
πρώτη Συνδιάσκεψη 'Αλβανολογικών μελετών»...].

Ή άνάγκη συγκριτικών μελετών στό πεδίο τών παραμυθιών. Λίγα γιά τό ιστορικό καί τά
μειονεκτήματά τους. Κοινά διεθνή στοιχεία στά άλβανικά παραμύθια: Ή Λευκή Πεντάμορ-
φη, ό Δράκος, ή Σταχτομάρω, ό Κοντορεβυθούλης. Τό κοινό καί εθνικό στοιχείο.
Ή σύγκριση γίνεται κυρίως μέ τά παραμύθια βαλκανικών λαών.
Τά περισσότερα παραδείγματα έχουν παρθεί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

75. Sokoli, Ramadan. Folklori muzikor shqiptar (Morfologjia), botim i
Institutit të Folklorit, Tiranë, 1965, 284 f. [Ή άλβανική μουσική λαογρα-
φία (Ή μορφολογία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...}.

Ή άνάγκη μελέτης τής δημοτικής μουσικής. Τό ιστορικό της καί οί δυσκολίες.
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Ή ποικιλία τής άλβανικής δημοτικής μουσικής καί τά ε'ίδη της (ομοφωνία, πολυφωνία).
Οί τύποι κάθε είδους άπό μορφολογική (δομική) άποψη. Οί περιοχές χρήσης τους.
Ή πολυφωνία τής Νοτίου 'Αλβανίας και οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες της. Τά προπεντατονικό
καί πεντατονικό σύστημα. Ό ρόλος τοϋ κάθε τραγουδιστή. Ή άρχαιότητα. Ή επιρροή σέ
άλλους λαούς.

76. Strazimiri, Gani. Disa tipare të arkitekturës së qytetit të Beratit, «Kon-
ferenca I e Studimeve Albanologjike», Tiranë, 1965, f. 555-561 [Χαρα-
κτηριστικά της αρχιτεκτονικής τής πόλης Μπεράτι, «Ή Πρώτη Συνδιάσκεψη
'Αλβανολογικών μελετών»... ].

Λίγα γιά τό ιστορικό τοϋ Μπερατιοϋ. Ή άρχιτεκτονική τών διαφόρων συνοικιών. Τό
κέντρο τής πόλης. Ή άνάπτυξη της πόλης κατά τόν 18ο καί 19ο αίώνα. 'Ιεροί χώροι. Λαϊ-
κές οίκίες. Ό ρόλος της σκάλας. Κοινά στοιχεία μέ οικίες άλλων πόλεων καί χωριών.
Σκίτσα, φωτογραφίες, πίνακες. '

77. Zojzi, Rrok. Mbi veshjet tradicionale të populit tonë, «Studime Histo-
rike», 4 / 1965, f. 143-158 [Γύρω άπο τις παραδοσιακές φορεσιές τοϋ λαοϋ
μας...].

Ό πλοΰτος καί ή ποικιλία τών ενδυμασιών. Ή έννοια τοϋ δρου «έθνική ενδυμασία». Ταξινό-
μηση σύμφωνα μέ τό υλικό κατασκευής, τό κόψιμο, τό ράψιμο. Δύο βασικά εΐδη: μέ γούνα,
μέ τζουμπλέτα. Ή μορφολογία καί οί παραλλαγές τους: ή φουστανέλα, τά ποτούρια. Ή προ-
έλευση τών δύο ειδών (τύπων): ό τύπος μέ γούνα είναι θρακο-ιλλυρικός, ό τύπος μέ τζουμ-
πλέτα άνήκει στόν κρητικο-μυκηναϊκό πολιτισμό.

78. Çabej, Eqrem. Albanesische Volkskunde, «Südost-Forschungen», Band.
XXV, 1966, f. 333-387 [Ή άλβανική λαογραφία...].

Ή άνάγκη μελέτης τών λαογραφικών σχέσεων μεταξύ τών λαών, σάν ένδειξη ιστορικών
σχέσεων.

Ό πλοΰτος, οί άξίες, ή έθνική ιδιοτυπία, τά ε'ίδη της άλβανικής λαογραφίας. Οί σχέσεις της
μέ βαλκανικές κ.ά. χώρες. Ή ιδιαίτερη σημασία τών άλβανο-έλληνικών λαογραφικών
σχέσεων (δύο άπό τούς πιό άρχαίους λαούς τών Βαλκανίων). Οί μέθοδοι καί πορείες συγκρι-
τικών μελετών.

Έχει δυτική άντίληψη γιά τόν όρο «λαογραφία» (συμπεριλαμβάνει καί τήν εθνογραφία).
Πολλά παραδείγματα καί άναφορές στή βορειοηπειρωτική λαογραφία.

79. Dojaka, Abaz. Dasma çame, «Studime Historike», Tiranë, 2 / 1966, f.
129-141 [Ό τσάμικος γάμος...].

Οί συμφωνίες πρό τοϋ γάμου. Ό προξενητής. Ή συνάντηση τής άπόφασης γάμου. Ή προίκα.
Ή τελετή τοϋ γάμου (τά κυριότερα στιγμιότυπα). Κοινά στοιχεία μέ άλλες περιοχές τής
'Αλβανίας καί ιδιοτυπίες.

Ή τελετή τοϋ γάμου σάν ένδειξη άλβανικής έθνικότητας.
Περίληψη στά γαλλικά.
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80. Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. 250 këngë popullore
dasme, Botim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 168 f. [250 δημο-
τικά τραγούδια γάμου, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών γάμου μέ τήν ποίηση και τή μουσική τους (σέ νότες).
Προέρχονται άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

Ταξινόμηση σύμφωνα μέ τίς φάσεις της τελετής τοϋ γάμου. Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται:
ό τόπος και ό χρόνος συλλογής, ό συλλέκτης, ό πληροφορητής, ό μουσικογράφος, ό άριθ-
μός τής ταινίας ηχογράφησης τοϋ τραγουδιού.

Στή σύντομη εισαγωγή υπογραμμίζεται ό πλούτος καϊ ή ποικιλία τοϋ είδους, τά κριτήρια
έκλογής και μεταγραφής τών τραγουδιών.

81. Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit - Mustaqi, Arsen. Këngë për Partinë, Bo-
tim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 162 f. [Τραγούδια γιά το Κόμ-
μα, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

Περιέχει δημοτικά τραγούδια μέ τήν ποίηση και μουσική τους (σέ νότες) γιά τό Κόμμα 'Ερ-
γασίας 'Αλβανίας. "Εχουν παρθεί άπό ήχογραφήσεις στήν ύπαιθρο, άλλά ή αύθεντικότητά
τους είναι ύποπτη.

Τά τραγούδια προέρχονται άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο.

82. Elezi, Ismet. Sur la vendetta en Albanie, «Studia Albanica», Tiranë,
1 / 1966, f. 305-318 [Γύρω άπό τή βεντέτα (έκδίκηση) στήν 'Αλβανία...].

Οί αιτίες και οί άρχές τής βεντέτας. Τά αίτια τής μακροζωίας της στήν 'Αλβανία. Ό ταξι-
κός της χαρακτήρας. Δεδομένα άπό διάφορες περιοχές, και άπό τή Βόρειο "Ηπειρο, γιά τή
βεντέτα. Ή έξάλειψή της στήν 'Αλβανία.

83. Harito, Keti. Folklor shqipar. Séria I - Proza pullore, vëllimi III. Bo-
tim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1966, 580 f. [Ή 'Αλβανική Λαογρα-
φία. Σειρά I - Ό πεζός λόγος, τόμ. III. "Εκδοση 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Ό τρίτος τόμος της πρώτης σειράς (Πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή 'Αλβανική λαο-
γραφία«. Περιέχει παραμύθια πού Μχει συλλέξει ή Καίτη Χαρίτου σε διάφορες περιοχές,
μεταξύ τών οποίων: Κορυτσά, 'Αργυρόκαστρο, "Αγ. Σαράντα, Μ ο υ-
ζ ε κ ι ά.

Κατάταξη κατά τόν άφηγητή. Παραλλαγές. Λεξιλόγιο, ευρετήρια.

84. Panajoti, Jorgo. Erë e tokës shqiptare (Ndikimi i folklorit te Çajupi),
«Drita», 27.3.1996 ["Αρωμα άλβανικής γής (Ή επιρροή τής λαογραφίας
στον Τσαγιούπι)...].

Ή έπιρροή τής λαογραφίας (μνημείων λόγου) στόν ποιητή 'Αντών Ζάχο-Τσαγιούπι άπό
τή Σ έ π ε ρ η τοϋ 'Αργυροκάστρου (άλβανόφωνος και παράγοντας τής 'Αλβανικής
'Εθνικής 'Αναγέννησης). 'Επιρροή σέ θέματα, πνοή, πρόσωπα, γλώσσα, προσωδία. Ό Τσα-
γιούπι θεωρείται κάτι σάν καλλιεργημένος ραψωδός.
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85. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Harito, Keti - Panajoti, Jorgo.

Foklori shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëllimi II, lotim i Insti-
tutit të Folklorit, Tiranë 1966, 580 f. [Ή 'Αλβανική Λαογραφία. Σει-
ρά I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. II, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Τόμος της πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή 'Αλβανική
Λαογραφία».

Περιέχει παραμύθια άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο) πού είχαν συλλέξει
'Αλβανοί καί ξένοι λαογράφοι.

Κατάταξη κατά τόν συλλέκτη, τον άφηγητή καί τό θέμα. Δίνονται καί παραλλαγές.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

86. Sako, Zihni - Kodra, Ziaudin - Ndocaj, Filip - Harito, Keti - Panajoti, Jorgo.

Folklori shqiptar, Séria I - Proza popullore, vëllimi IV, botim i Insti-
tutit të Foklorit, Tiranë 1966, 616 f. [Ή 'Αλβανική Λαογραφία. Σειρά
I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. IV, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
Δημοτικά παραμύθια άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο ( Α ύ λ ώ ν α, Κ ο-
ρυτσά, "Αγ. Σαράντα κ.όί. ).

Κατάταξη κατά τούς συλλέκτες, τούς άφηγητές καί τό θέμα. Παραλλαγές.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

87. Sokoli, Ramadan. Veglat muzikore të popullit shqiptar, botim i Shtë-
pisë Qendrore të Krijimtarisë Popullore, Tiranë 1966, 164 f. [Τά μουσικά
όργανα τοϋ άλβανικοΰ λαοϋ, εκδ. Κεντρικής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].
Ή βαρύτητα τής υπόθεσης καί τό ιστορικό της. Ό πλούτος καί ή ποικιλία τών μουσικών
οργάνων. Τά ε'ίδη τους: χορδόφωνα, μεμβρανόφωνα, ΐδιόφωνα, άερόφωνα.
Τεχνολογία. Μουσική περιγραφή. Τόπος χρήσης. Λαϊκές ορχήστρες. 'Ιστορική καί συγκρι-
τική άνασκόπηση.

'Αναφέρονται καί περιγράφονται όργανα τοϋ βορειοηπειρωτικοϋ χώρου (αύλός, δίαυλος, κλα-
ρίνο, βιολί, λαβοΰτο, μπακλαμάς κ.ά.).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

88. Haxhihasani, Qemal. Tregime dhe këngë popullore për Skënderbeun,
botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1967, 288 f. [Δημοτικά διηγήματα
καί τραγούδια γιά τόν Σκεντέρπεη, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
'Εκτενής έκδοση δημοτικών διηγημάτων (θρύλων, παραδόσεων, άπομνημονευμάτων ) καί τρα-
γουδιών γιά τόν Σκεντέρμπεη (Γεώργιον Καστριώτη), τήν έποχή καί τούς συμπολεμιστές
του, τά τοπωνύμια πού σχετίζονται μέ τό δνομά του.

Ή υλη προέρχεται κυρίως άπό τή Βόρεια καί Μέση 'Αλβανία, καθώς καί άπό τούς 'Αρ-
βανίτες τής 'Ιταλίας, άλλά καί άπό τή Β. 'Ήπειρο (Σπάτη, Π ο γ ρ α δ i τ α ι, Γ ρ ά-
μσι, Αύλώνα).

Εισαγωγή γιά τόν Σκεντέρμπεη καί τό ιστορικό του έργο, γιά τήν άπεικόνισή του στή
λαογραφία σάν στρατάρχη, πολιτικοΰ, τουρκοκτόνου κ.α., γιά τήν άναλογία ιστορικής
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καί καλλιτεχνικής αλήθειας, γιά τούς λόγους υπεροχής τών διηγημάτων σε σύγκριση μέ
τά τραγούδια.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

89. Sako, Zihni. Balada shqiptare e murimit dhe elementet e saj të për-
bashkëta me motërzime ballkanike, «Studime Filologjike», Tiranë, 2 /
1967, f. 87-92 [Ή αλβανική μπαλάντα τοϋ έντοιχισμοϋ καί τά κοινά της
στοιχεία μέ βαλκανικές παραλλαγές...].

Σύντομο ιστορικό τών μελετών. Κριτική άνασκόπηση. Ή διάδοση τής μπαλάντας στήν 'Αλ-
βανία καί οί τύποι της. Τήν μπαλάντα θεωρεί άλβανικής προέλευσης, γιατί: ύπάρχει άνάλογος
θρύλος στά άλβανικά άπό τόν 16ον αιώνα, ή Άρτα, γιά τό γεφύρι τής όποιας γίνεται λόγος,
κατοικούνταν άπό 'Αλβανούς, υπάρχουν πολλά άλβανικά έθνογραφικά στοιχεία.
Έκδοση και στά γαλλικά (Elements balkaniques communs dans la rite de la balade
d'emmurement), στό «Studia Albanica», 2/1966, p. 207-213.

90. Agolli, Nexhat. Elemente të përbashkëta në fushën e valleve popullore
si shprehje e unitetit kombëtar, «Konferenca II e Studimeve Albanolog-
jike», vëllimi III, Tiranë, 1968, f. 43-48 [Κοινά στοιχεία στό πεδίο τών
χορών σάν έκφραση τής έθνικής ένότητας... ].

Παράλληλα μέ τις έπαρχιακές ιδιοτυπίες, στούς χορούς υπάρχουν καί κοινά στοιχεία πού
μαρτυρούν γιά έθνική ένότητα: στή δομή (άσύμμετρη), τόν τρόπο σύνδεσης τών χορευ-
τών, τούς ρυθμούς, τό μέλος κ.ά.

Γίνεται σύγκριση βορειοηπειρωτικών χορών μέ χορούς τής Μέσης καί Βόρειας 'Αλβανίας.
Ή έθνική ιδιοτυπία τών χορών.
Περίληψη στά γαλλικά.

91. Çabej, Eqrem. Gestalte des Albanischen Folksglaubens, «Studien zur
Sprachwissenschaft und Kulturkunde», Innsbruck 1968, f. 279-287
[Πρόσωπα τής άλβανικής δημοτικής δαιμονολογίας... 1.

Σύντομο ιστορικό παρόμοιων σπουδών. Εξέταση προσώπων μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρον: γί-
γαντες, νάνοι, μοίρες, ή Λευκή Πεντάμορφη. Τά χαρακτηριστικά τους. Τό δνομά τους άπό
γλωσσολογική (έτυμολογική ) άποψη. 'Ονόματα μέ άλβανική, ινδοευρωπαϊκή καί ξένη ρίζα.
Σύγκριση μέ τά άνάλογα βαλκανικά καί παγκόσμια πρόσωπα. 'Εθνική ιδιοτυπία.
'Επανέκδοση στά άλβανικά μέ περίληψη στά γαλλικά στό «Gjurmine Albanologjike- Fol-
klor dhe Etnologji», Prishtinë, 11/1974 καί στό «Çështje të folklorit shqiptar», 1/1982.

92. Dalipi, H. Mendime për këngët e Himarës, «Zëri i Vlorës», 20.6.1968
[Στοχασμοί γιά τά τραγούδια τής Χειμάρρας... ].

Ή πατριωτική (άλβανική) πνοή τών τραγουδιών τής.Χ-ε ι μ ά ρ ρ α ς (στά άλβανικά). Ή
ποικιλία, οί άξιες, τό περιεχόμενο. Τά χαρακτηριστικά τής χειμαρριώτικης πολυφωνίας.
Διακεκριμένοι ραψωδοί καί τραγουδιστές (Νέτσιο Μούκα κ.ά.). Τά τραγούδια σάν άπόδειξη
της άλβανικότητας τών Χειμαρριωτών.
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93. Gjidede, Pavllo. Një vështrim mbi ninullat e Lumit të Vlorës, «Kon-
ferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi III, Tiranë, 1968, f. 69-
75 ['Ανασκόπηση γύρω άπό τά νανουρίσματα τοϋ Λιούμι ι Βλιώρες...].

Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί άξιες τών νανουρισμάτων της περιοχής Λ ι ο ύ μ ι-ι-Β λ ι ώ ρ ε ς
(Ποτάμι τής Αύλώνας) — Α ύ λ ώ ν α.

Οί ιστορικές, εθνογραφικές, καλλιτεχνικές τους άξιες. Ή ταξική πνοή. Ό πατριωτισμός
τους. Ή έξέλιξή τους.

94. Harito, Keti. Folklori Shqiptar. Gjëegjëza. Botim i Institutit të Foklo-
rit, Tiranë 1968, 546 f. ['Αλβανική Λαογραφία, Αινίγματα. "Εκδ. Ίνσιστού-
του Λαογραφίας...].

Τό βιβλίο άνήκει στή γενική έκδοση (('Η Άλβανική Λαογραφία». Περιέχει 1500 αινίγματα
άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Βόρειο Ήπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ενδείξεις).
Ταξινόμηση κατά τό άντικείμενο πού πρέπει νά υπονοηθεί (((Ό άνθρωπος καί τά μέρη τοϋ
σώματος», «Ζώα καί πτηνά», «'Εργαλεία δουλειάς», «Μέσα επικοινωνίας», «Φυτά» κ.ά.).
Δίνονται καί παραλλαγές.

Στην εισαγωγή (γραμμένη άπό τούς Ζ. Σάκο καί Καίτη Χαρίτου) γίνεται λόγος γιά τό ρόλο
τών αινιγμάτων, τόν πλοΰτο τους, τό περιεχόμενο, τις καλλιτεχνικές άξιες, τήν προσωδία,
τόν ταξικό χαρακτήρα, τήν έξέλιξή τους.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

95. Kruta, Beniamin. Vështrim rreth këngës popullore polifonike të burrave
në krahinën e Myzeqesë, «Studime Filologjike», Tiranë, 3 / 1968, f. 161-
206 ['Ανασκόπηση τών δημοτικών πολυφωνικών τραγουδιών άντρών τής
Μ ο υ ζ ε κ ι α ς... ].

Ό πλούτος, οί άξίες καί ή ποικιλία τών τραγουδιών. Ή ύπεροχή τής πολυφωνίας. Τά χαρα-
κτηριστικά της πολυφωνίας (μιμητικός χαρακτήρας). Οί τύποι τών τραγουδιών άπό μου-
σικολογική άποψη. Τό προπεντατονικό καί πεντατονικό σύστημα. Οί ρυθμοί. Ή δομή καί
εξέλιξη τών τραγουδιών. Διαφορές μέ τά τραγούδια τών γυναικών. 'Επαρχιακές ιδιοτυπίες.
Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

96. Kuçuli, Harilla. Mbi disa aspekte të satires dhe të humorit në Labëri,
«Konferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi III, Tiranë 1968,
f. 25-29 [Γύρω άπό μερικές ταξικές άπόψεις τής σάτιρας καί τοϋ χιοΰμορ
στή Λ α π ο υ ρ ι ά... ].

Ή σάτιρα καί τό χιούμορ τής λιάπικης λαογραφίας. Ή ταξική της πνοή: σκωπτική διάθεση
κατά τών εχθρών τοϋ λαοΰ (φεουδάρχες, άντιλαϊκοί έξουσιοκράτες, κυβερνητικοί, χωροφύ-
λακες, εκμεταλλευτές, ρεβιζιονιστές κ.ά.). 'Εκφραστικά μέσα σάτιρας.

97. Mustaqi, Arsen. Nga gjiri i popullit dole (këngë populllore për ushtrinë),
botim i Institutit të Folklorit, Tiranë, 1968, 184 f. [Άπό τά σπλάχνα τοϋ
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λαοϋ βγήκες (Δημοτικά τραγούδια για το στρατό), εκδ. Ινστιτούτου Λαο-
γραφίας...].

Συλλογή «δημοτικών τραγουδιών» για τό ((Λαϊκό Στρατό», καί τόν ήγέτη του Έ. Χότζα,
άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις). Μεταξύ
άλλων ύπάρχουν κείμενα γιά τήν «έλληνική μοναρχοφασιστική εισβολή» τοϋ Αύγούστου
1949. Λίγα τραγούδια μέ τή μουσική τους (σέ νότες). Σύντομη εισαγωγή.

98. Mustaqi, Arsen. Skënderbeu në gojën e popullit, «10 Korriku», Tiranë,
1, 6/ 1968, f. 2, 23 [Ό Σκεντέρμπεης στη λαϊκή παράδοση...].

Ό έθνικός ήρωας τής 'Αλβανίας Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης σέ παλιά καί σύγχρο-
να δημοτικά δημιουργήματα (κυρίως ποίηση). Τά παραδείγματα παίρνονται κυρίως άπό τή
Βόρεια, άλλά καί άπό τή Νότια 'Αλβανία.

99. Mustaqi, Arsen - Kruta, Benjamin - Dheri, Eftim - Daiu, Mexhit. Këngë
popullore historike, botim i Institutit të Foklorit, Tiranë 1968, 224 f.
['Ιστορικά δημοτικά τραγούδια, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή άλβανικών δημοτικών τραγουδιών μέ τήν ποίηση καί τή μουσική τους (σέ νότες)
άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) καί καιρούς. Ταξινόμηση χρονολογική.
Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: ό τόπος καί χρόνος συλλογής, ό συλλέκτης, ό μεταγραφέας
τής μουσικής, ό άριθμός τής ταινίας ήχογράφησης.

Σύντομη εισαγωγή γιά τόν πλοϋτο τοϋ είδους αύτοΰ τραγουδιών, γιά τά κριτήρια επιλογής,
έκδοσης καί μουσικής μεταγραφής.

100. Panajoti, Jorgo. Tradita gojore për rolin e gruas në edukimin e brezit
të ri, «Studime Filologjike», Tiranë, 4 / 1968, f. 163-171 [Ή δημοτική
παράδοση γιά τό ρόλο τής γυναίκας στή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενεάς... ].
Ή θέση τής γυναίκας στήν οικογένεια. Ή έκτίμησή της σάν μάνας, γυναίκας, άδερφής. Ό ρό-
λος της γιά τή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών καί νέων σύμφωνα μέ τή λαογραφία. Ή εξάρ-
τηση τοϋ ρόλου αύτοΰ άπό τήν κοινωνική κατάσταση τής γυναίκας. Οί τρόποι εξάσκησης τοϋ
ρόλου άρχίζοντας άπό τά νανουρίσματα, τά λογοπαίγνια, τά παραμύθια κ.ά.

Τά περισσότερα παραδείγματα παίρνονται άπό τήν ιστορία καί λαογραφία τής Β. 'Ηπείρου.

101. Panajoti, Jorgo. Populli për rolin e masave në aksionin historik që udhë-
hoqi Skënderbeu, «Bashkimi», 11.1.1968 [Ό λαός γιά τό ρόλο τών πλα-
τιών μαζών στό εργο πού καθοδήγησε ό Σκεντέρμπεης...].

Ή θέση τών πλατιών μαζών, έκτός τοϋ Σκεντέρμπεη, στή δημοτική ποίηση καί στό δημο-
τικό πεζό λόγο. Ό ρόλος τών άπλών άνθρώπων σάν στρατιωτών τοϋ Σκεντέρμπεη, έφοδια-
στές, βοηθοί, σύμβουλοι. Ό Σκεντέρμπεης σάν έκπρόσωπος τών συμφερόντων τους κατά
τόν άντιοσμανικό πόλεμο καί τό πολιτικό-κοινωνικό του έργο. Τό ιστορικό καί καλλιτεχνικό
στοιχείο στή λαογραφία τής έποχής.

102. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Mustaqi, Arsen. Na ndrit ylli i
Partisë, botim i Institutit të Foklorit, Tiranë 1968,114 f. [Μας φωτίζει τό
άστρο τοϋ Κόμματος, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].
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'Εκλογή ((δημοτικών τραγουδιών» άπο διάφορες περιοχές, και άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρ-
χουν οί άνάλογες ένδείξεις), γιά τό ΚΕΑ καί τόν ήγέτη του.

103. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Panajoti, Jorgo. Këngë dhe tre-
gime popullore për gruan, botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1968,
117 f. [Δημοτικά τραγούδια καί διηγήματα γιά τή γυναίκα, εκδ.'Ινστιτούτου
Λαογραφίας... ].

Τραγούδια, παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα, παροιμίες πού υπογραμμίζουν τό θετικό ρόλο τής
'Αλβανίδας γυναίκας στήν ιστορική, πολιτική, κοινωνική, οικονομική καί οικογενειακή ζωή.
Πολλά άπό αύτά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

Στή σύντομη εισαγωγή έξετάζεται ή μορφή τής γυναίκας στήν αλβανική λαογραφία.

104. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Panajoti, Jorgo. Këngë dhe tregime
popullore për punën, botim i Institutit të Folklorit, Tiranë 1968, 112 f.
[Δημοτικά τραγούδια καί διηγήματα γιά τή δουλειά, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαο-
γραφίας...].

Τραγούδια, παραμύθια, θρύλοι, άνέκδοτα, παροιμίες, αίνίγματα διαφόρων ειδών καί έποχών
πού σχετίζονται μέ τήν έργασία, τό ρόλο, τήν άνάγκη, τή συστηματικότητά της καί πού κα-
τακρίνονται ή τεμπελιά, ή άταξία κ.ά.

Ή ΰλη'προέρχεται άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες
ένδείξεις).

Σύντομη εισαγωγή γιά τήν άξιοποίηση τής εργασίας στήν άλβανική λαογραφία.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

105. Selimi, Skënder. Vallja partizane, «Konferenca II e Studimrve Albano-
logjike», vëll. III, Tiranë 1968, f. 49-54 [Ό παρτιζάνικος χορός...].

Πότε καί τί χόρευαν οί παρτιζάνοι. Ό δρος ((παρτιζάνικος χορός». Ό δημοτικός χορός σάν
βάση τοϋ παρτιζάνικου. Ή μουσική καί ή ποίηση τοΰ χοροΰ αύτοϋ. Τά νέα στοιχεία πού δί-
νουν μιά κάποια άλλη πνοή.
Περίληψη στά γαλλικά.

106. Dojaka, Abaz. Pozita e gruas në familje e në shopëri në krahinën e Za-
gories, «Studime Historike», Tiranë, 1 / 1969, f. 41-49 [Ή θέση τής γυ-
ναίκας στην οικογένεια καί στήν κοινωνία στήν περιοχή τής Ζαγοριάς... ].

Ή ξενιτιά καί ή άπομάκρυνση τών άντρών τής Ζαγοριάς ('Α ργυρόκαστρο). Οί
δυσκολίες τών γυναικών γιά τήν άντιμετώπιση τής ζωής. Ή ύποδούλωση τών γυναικών. Οί
άλλαγές μετά τό Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή άνάγκη πλήρους χειραφέτησης τής γυναίκας.
Περίληψη στά γαλλικά.

107. Gjergji, Andromaqi. Elemente të përbashkëta të veshjes së fiseve të
ndryshme ilire dhe vazhdimësia e tyre në veshjet tona popullore, «Stu-
dime Historike», Tiranë, 2 / 1969, f. 145-154 [Κοινά στοιχεία στις φορε-
σιές τών διαφόρων ιλλυρικών φυλών καί ή συνέχειά τους στις δημοτικές μας
φορεσιές... ].
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Οί φορεσιές τών 'Ιλλυριών σύμφωνα μέ τά άρχαιολογικά δεδομένα. 'Ιδιαίτερη έξέταση ορι-
σμένων έξαρτημάτων: τό μακρύ πουκάμισο (dalmatica), ή χλαμύδα, το κατσούλι (cucu-
lus), το κεφαλομάντιλο, ή φουστανέλα. 'Ανάλογα στοιχεία στις σημερινές φορεσιές. Σύγκρι-
ση μέ φορεσιές άλλων λαών. 'Αλληλοεπιρροές.
Περίληψη στά γαλλικά.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

108. Haxhihasani, Qemal. Le chant albanais au cours des âges, Instituti i
Folklorit, Tiranë, 1969, 164 f. [Το αλβανικό τραγούδι κατά τούς αιώνες,
εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή άλβανικών δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών, περιοχών (καί άπό τή
Β. "Ηπειρο) μεταφρασμένοι στά γαλλικά.
Σύντομη εισαγωγή γραμμένη άπό τόν Ζ. Σάκο.
Εύρετήρια καί πίνακες.

109. Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Këngë popullore të Luftës Nacio-
nalçlirimtare dhe të periudhës së ndërtimit socialist, vëllimi i parë, In-
stituti i Folklorit, Tiranë 1969, 621 f. [Δημοτικά τραγούδια τοϋ Έθνικο-
απελευθερωτικοΰ 'Αγώνα καί τής περιόδου οικοδόμησης τοΰ σοσιαλισμοΰ, τόμ.
πρώτος, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

Ό πρώτος τόμος μιας ολόκληρης σειράς (μέχρι σήμερα έχουν έκδοθεϊ όχτώ τόμοι μέ τόν
παραπάνω γενικό τίτλο). Περιέχει τραγούδια τοϋ 'Αγώνα. Κατάταξη θεματική. Ή αύθεντι-
κότητα πολλών τραγουδιών είναι ύποπτη.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο, τις άξίες καί τά χαρακτηριστικά τών τραγουδιών, γιά τις
σχέσεις τους μέ τά παραδοσιακά τραγούδια.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

HO. Kruta, Beniamin - Daiu, Mexhit. Melodi e valle popullore instrumenta-
le, Instituti i Folklorit, Tiranë 1969, 119 f. [Δημοτικές μελωδίες καί χοροί
ενόργανοι, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Ενόργανες μελωδίες δημοτικών τραγουδιών καί χορών (σέ νότες) διαφόρων ειδών καί πε-
ριοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο). Γιά κάθε μελωδία σημειώνονται: τόπος καί χρόνος συλ-
λογής, συλλέκτης, πληροφορητής, μεταγραφέας μουσικής, άριθμός ταινίας ήχογράφησης.
Σύντομη εισαγωγή καί εύρετήρια.

111. Zografi, Janulla. Gruaja kolonjare - luftetare për çlirimin kombëtar,
«Konferenca II e Studimeve Albanologjike», vëllimi II, Tiranë 1969, f.
449-451 f'H Κολωνιάρικη γυναίκα σάν άγωνιστής γιά τήν έθνική έλευθερία... ].
Λίγα γιά τήν ιστορία τής Κολιώνιας. Παραδείγματα γυναικών-άγωνιστών, ή ιστορία
καί ό χαρακτήρας τους. Ή λαογραφία γιά τις γυναίκες αύτές. Τά λαϊκά άπομνημονεύματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

112. Çami, Muin - Haxhihasani, Qemal - Haskaj, Zihni - Sako, Zihni. Kuj-
time dhe këngë popullore për luftën çlirimtare të viteve 1918-1920, In-



198

Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

stituti i Historisë e i Gjuhësisë dhe Instituti i Folklorit, Tiranë 1970,
365 f. [Δημοτικά απομνημονεύματα καί τραγούδια γιά τον άπελευθερωτικό
άγώνα στά 1918-1920, εκδ. 'Ινστιτούτου 'Ιστορίας καί Γλωσσολογίας καί
'Ινστιτούτου Λαογραφίας...].

'Απομνημονεύματα καί τραγούδια γιά τον άγώνα τών 'Αλβανών κατά τών ξένων μετά άπό
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαίτερα άπό τόν άγώνα στήν Αύλώνα (1920) κατά
τών 'Ιταλών.
Χρονολογική κατάταξη.

Σημειώσεις καί επεξηγήσεις κυρίως μέ ιστορικό, άλλά καί μέ λαογραφικό καί γλωσσολογικό
χαρακτήρα.

Εισαγωγή γιά τά ιστορικά γεγονότα τής εποχής καί τήν άπεικόνισή τους στή λαογραφία.

113. Bogdani, Rama/an. Vallet tradicionale të rrethit të Sarandës dhe disa
tipare të evolucionit të tyre, «Mësuesi», 3.11.1970 [Οί παραδοσιακοί χο-
ροί της έπαρχίας τών Ά γ. Σαράντα καί μερικά χαραχτηριστικά της
έξέλιξής τους...].

Οί κυριότεροι παραδοσιακοί χοροί: τσάμικος, λιάπικος, «στά δυό», «στά τρία», «τό πουλάκι»,
«καλαματιανός» κ.ά. Ό πλούτος τών χορών σάν ένδειξη τοϋ πλούτου τής άλβανικής λαογρα-
φίας. Τάσεις έξέλιξής τους: μικτοί χοροί, ένόργανη μουσική, γρήγοροι ρυθμοί.

114. Haxhihasani, Qemal. Aperçu sur le mouvement et les chans populaires
des Kaçaks en Albanie, «Studia Albanica», Tiranë, 2 / 1970, p. 137-147
['Ανασκόπηση γύρω άπό τό κίνημα καί τά τραγούδια τών κλεφτών στήν 'Αλ-
βανία... ].

Οί ιστορικές συνθήκες τής γέννησης τοϋ κινήματος τών κλεφτών. Ό άντιοσμανικός καί άντι-
φεουδαρχικός χαρακτήρας τοϋ κινήματος αύτοΰ. Ή άπεικόνισή του στά δημοτικά τραγού-
δια. Ή συνεργασία τών 'Αλβανών μέ άλλους κλέφτες (ιδιαίτερα Έλληνες).
Πολλοί διακεκριμένοι κλέφτες καί τραγούδια είναι τής Β. 'Ηπείρου.

115. Tirtja, Mark. Mbi martesat e bëra mbas Çlirimit midis personave nga
besime të ndryshme, «Studime Historike», Tiranë, 2 / 1970, f. 107-120
[Γάμοι μεταξύ άτόμων μέ διαφορετική πίστη μετά τήν 'Απελευθέρωση...].
Ή σημασία τέτοιων γάμων κατά τοϋ θρησκευτικού διχασμοΰ. Παραδείγματα άπό τά περα-
σμένα. Ή κατάσταση μετά τήν απελευθέρωση. Οί λόγοι γιατί τέτοιοι γάμοι είναι λίγοι στή
Σκόδρα καί στό 'Αργυρόκαστρο. Ή αύξηση τέτοιων γάμων μετά τό 1967 (κατάρ-
γηση τής θρησκείας). Τά εμπόδια καί ή άνάγκη καταπολέμησης τους.

Πίνακες. Περίληψη στά γαλλικά.

116. Bogdani, Ramazan. Mbi vallet e grave në fshatrat Dardhë, Sinicë, Qy-
tezë (rrethi i Korçës), «Studime Filologjike», Tiranë, 1 / 1971, f. 101-
129 [Γύρω άπό τούς γυναικείους χορούς στά χωριά Ντάρδα, Σινίτσα,
Κυτέζα (έπαρχία Κορυτσάς)....].
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'Ιστορικές καί έθνογραφικές σημειώσεις γιά τήν έπαρχία. Οί περιπτώσεις χρήσης τών χο-
ρών. Ή στρουκτούρα τους. Ή μουσική καί τά τραγούδια τους. Σχέσεις μέ άλλους άλβανικούς
χορούς καί ιδιοτυπίες. Χοροί καί ενδυμασία (σχέσεις).
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

117. Fico, Agron - Haxhihasani, Qemal. Këngë popullore të Luftës Nacional-
çlirimtare dhe të periudhës së ndërtimit socialist, vëllimi II, Instituti i
Folklorit, Tiranë 1971, 756 f. [Δημοτικά τραγούδια τοΰ Έθνικοαπελευθερω-
τικοΰ 'Αγώνα καί τής περιόδου τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης...].
«Δημοτικά» τραγούδια τής μεταπολεμικής περιόδου. Διάφορα είδη καί άπό διάφορες πε-
ριοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο). Πολλές παραλλαγές.

Θεματική κατάταξη (στο κεφάλαιο (('Η ύπεράσπιση τής πατρίδας» υπάρχουν τραγούδια

γιά τήν (('Ελληνική μοναρχοφασιστική έπίθεση» τοϋ Αύγούστου 1949).

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο καί τήν έξέλιξη τής δημοτικής ποίησης στή μεταπολεμική

περίοδο.

Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

118. Kamberi, Thanas. Disa të dhëna mbi teknikën e ndërtimit të banesës
gjirokastrite, «Monumentet», Tiranë, 2 / 1971, f. 157-163 [Μερικά δεδο-
μένα για τήν τεχνολογία χτισίματος τής άργυροκαστρίτικης οικίας...].

Τά θεμέλια, τά είδη λίθων, ή λάσπη, τά ζωνάρια τών τοίχων. Τά κεμέρια καί οί κολόνες. Οί
κορνίζες. Τό σουβάτισμα. Οί σκεπές καί ή κάλυψή τους. Οί τεχνίτες.
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

119. Kadare, Ismail. Autobiografia e popullit në vargje, Shtëpia Biotuese «Naim
Frashëri», Tiranë 1971, 55 f. [Ή αύτοβιογραφία τοϋ λαοϋ σέ στίχους, Έκδ.
Οίκος «Ν. Φράσερι»...].

Στοχασμοί τοΰ συγγραφέα γύρω άπό τήν άλβανική δημοτική ποίηση: τό ρόλο, τις άξίες, τις
χάρες, τήν ίστορικοκοινωνική της βάση κ.ά.

Σέ έπανέκδοση τοΰ 1981 συζητά καί προβλήματα διαβαλκανικών ποιητικών σχέσεων. 'Υπο-
στηρίζει τήν άλβανική προέλευση τής μπαλάντας τοΰ νεκροΰ άδερφοΰ καί τής μπαλάντας τοΰ
γεφυριοΰ τής "Αρτας. 'Υπογραμμίζει τις εθνικές ιδιοτυπίες τοΰ άλβανικοΰ ήρωϊκοΰ θρυλικοΰ
ϊπους.

Τά περισσότερα παραδείγματα παίρνονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

120. Meksi, Aleksandër. Arkitektura e kullës si banesë, «Monumentet», Ti-
ranë, 1 / 1971, f. 193-198 [Ή αρχιτεκτονική τοΰ πύργου (κούλα) σάν οικίας...]
Ό πύργος σάν οικία γνωστή άπό τούς άρχαίους χρόνους. Τά κοινωνικά αϊτια τής γενίκευσής
της σάν οικία τόν 19ον αιώνα (ή όξυνση τών κοινωνικών άντιφάσεων). Δύο πύργοι στά βό-
ρεια τών 'Αγ. Σαράντα (έ'χουν χτιστεί στά μέσα τοΰ 17ου αιώνα).

Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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121. Nova, Koço. Hetimi dhe gjykimi i çështjeve sipas kanunit të Labërisë,
«Studime Historike», Tiranë, 2 / 1971, f. 99-123 [Ή ερευνά καί ή εκδί-
καση τών υποθέσεων σύμφωνα μέ τον κανόνα τής Λ ι α π ο υ ρ ι α ς... ].
Έρευνες μέ πρωτοβουλία τών γερόντων. Οί σχέσεις μεταξύ αύτοϋ πού προκαλεί τί) ζημιά
καί τοΰ ιδιοκτήτη σάν βάση τών έρευνών. Ή εκδίκαση καί λύση τής ύπόθεσης άπό τούς γέ-
ροντες. Οί ποινές πού προβλέπει ό κανόνας. Ή εκτίμηση τών παραδόσεων.

Περίληψη στά γαλλικά.

122. Panajoti, Jorgo. Për një vlerësim të drejtë estetik të krijimeve folklo-
rike, «Drita», 19.9.1971 [Γιά μιά ορθή αισθητική αξιοποίηση τών λαογρα-
φικών προϊόντων...].

Ή δημοτική ποίηση σάν άξιόλογο παράδειγμα ισορροπίας μεταξύ ιδέας καί καλλιτεχνικής
της έκφρασης — Παραδείγματα κυκλοφορίας καί έκδοσης ποιημάτων σάν δημοτικά, παρόλο
πού δέν έχουν καλλιτεχνικές άξιες (τά περισσότερα είναι «νέα» τραγούδια —πολλά άπό τή
Β. "Ηπειρος— φτιαγμένα άπό άνίκανους «ραψωδούς»). Ή υπευθυνότητα τοΰ λαογράφου καί
τοΰ έκδοτη προτοΰ ονομάσουν κάτι ((λαογραφία».

123. Panajoti, Jorgo. Çështje të studimit të anekdotave shqiptare, «Studi-
me Filologjike», Tiranë, 3 / 1971, f. 123-147 [Προβλήματα μελέτης τών
αλβανικών ανεκδότων...].

Ή βαρύτητα τοΰ είδους. Ή ικανότητα προσαρμογής καί εξέλιξης. Τό πρόβλημα ταξινόμη-
σής τους. Τά πρόσωπα (γενικά καί έπαρχιακά). Ή ειδίκευση στήν άπεικόνιση τοΰ κωμι-
κού (άσχημου, όχι λογικοΰ, άνώμαλου) στοιχείου. Τρόποι έκπλήρωσης τοΰ καθήκοντός
τους: έπιλογή, όξυνση μέσω τής υπερβολής, φαντασία. Μέσα σκωπτικότητας: τό χιούμορ,
ή είρωνία, ό σαρκασμός. Ή ιδιαίτερη γλώσσα.

Πολλά πρόσωπα καί παραδείγματα έχουν παρθεί άπό άνέκδοτα τής Β. 'Ηπείρου.

124. Panajoti, Jorgo. Posi zjarri e si shkëndia (këngë popullore për rininë),
Instituti i Folklorit, Tiranë 1971, 112 f. [Σαν φωτιά καί σπίθα (Δημοτικά
τραγούδια γιά τή νεολαία), έκδ. Ίνστιστούτου Λαογραφίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών καί έπαρχιών (καί άπό τή Β. Ή-
πειρο) γιά τούς νέους σάν άγωνιστών τής έλευθερίας, δημιουργών, κοινωνικών παραγόντων
κ.ά. Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.
Σύντομη εισαγωγή.

125. Riza, Emin. Banesa e fortifikuar gjirokastrite, «Monumentet», Tiranë,
1 I 1971, f. 127-147 [Ή οχυρωμένη άργυροκαστρίτικη οικία...].

Δεδομένα γιά τήν έξέλιξη τής πόλης. Τά είδη (άρχίζοντας άπό τά πιό άπλά) οχυρωμένης
οικίας. Περιγραφή τους. Τά χαρακτηριστικά τους (άμυντικός χαρακτήρας, ταξικές διαφο-
ρές). Ή έπιρροή τοΰ έδάφους. Οί χτίστες (κυρίως άπό τήν Κ ο λ ώ ν ι α καί Κορυτσά).
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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126. Agolli, Nexhat - Bogdami, Ramazan. Vallet në krahinën e Mokrës,
«Drita», 21-1-1972, f. 11 [Οί χοροί στήν περιοχή τής Μόκρας...].

Σύντομη ίστορικο-έθνογραφική άνασκόπηση γιά τήν περιοχή τής Μόκρας (Π ο γ ρ α-
δέτσι). Χοροί άνδρών καί γυναικών. Τά ε'ίδη τους κατά τή δομή. «Τραγουδιστοί» καί
ένόργανοι χοροί. Κοινά στοιχεία χορών στους Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Ή έξέλι-
ξη τών χορών. 'Αρχαία στοιχεία.

127. Fico, Agron - Xhajanka, Suzana. Folklori shqiptar (për shkollat e mes-
me), Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë, 1972, 119 f. [Ή άλβανική
λαογραφία (γιά μεσαίες σχολές), 'Εκδοτικός Οίκος Σχολικού Βιβλίου...].
Γενική άνασκόπηση γιά τά μνημεία λόγου: ή ποικιλία, οί άξιες (ιστορικές, κοινωνικές, γλωσ-
σολογικές, καλλιτεχνικές), τά ε'ίδη ποίησης καί πεζοϋ λόγου. Ή έξέλιξη τής άλβανικής λαο-
γραφίας.

Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (υπάρχουν οί άνάλογες έν-
δείξεις).

128. Hoxha, Fejzi. Mbi mjekësinë popullore të vendit tonë, «Shëndetësia
Popullore», Tiranë, 2 / 1972, f. 8-10 [Γύρω άπό τή λαϊκή ιατρική τής χώ-
ρας μας...].

Ή σημασία τής λαϊκής ιατρικής. Ή άνάγκη ερευνάς της. Παραδείγματα άπό διάφορες
περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) γιά τή θεραπεία έγκαυμάτων, πυρετοϋ, πληγών κ.ά. Βό-
τανα. Λαϊκοί γιατροί. Ή άνάγκη διάκρισης έμπειρίας καί πρόληψης.

129. Mitrushi, Llambrini. Zakone mbi lindjen e fëmijës në lalët e Myzeqesë,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, IV/1972, f. 106-137 [Συνήθειες γέννησης
τοϋ παιδιοΰ στους Λιάλιους τής Μ ο υ ζ ε κ ι ά ς... ].

Ή άξιοποίηση τοϋ παιδιοΰ καί ή στάση έναντι τής στείρας γυναίκας. Ή γυναίκα στή φάση
τής έγκυμοσύνης. Ή προετοιμασία τών ρούχων γιά τό μωρό. Ή γυναίκα σάν λεχώνα. Ή
βάφτιση. Ή άνατροφή τοΰ παιδιοΰ.

Περιγράφονται συνήθειες μονάχα τών Λιάληδων (Χριστιανών) πριν καί μετά τήν 'Απελευ-
θέρωση.

130. Panajoti, Jorgo. Folklori shqiptar, I - Proza popullore, vëllimi V (A-
nekdota), Instituti i Folklorit, Tiranë 1972, 588 f. ['Αλβανική Λαογρα-
φία, I - Δημοτικός πεζός λόγος, τόμ. V (Ανέκδοτα)...].

Ό πέμπτος τόμος τής πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «Ή
'Αλβανική Λαογραφία».

'Ανέκδοτα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο (ύπάρχουν οί άνάλογες ένδείξεις),
χωρισμένα σέ τρία μέρη καί κεφάλαια κατά τό θέμα: Κοινωνικές σχέσεις (πλούσιος-φτωχός,
τό κράτος καί τά κόμματα, ό κλήρος κ.α.), Οικογενειακές σχέσεις (άντρας-γυναίκα, γονείς -
παιδιά, συγγενείς κ.α.), 'Ατομικά χαρακτηριστικά (τεμπελιά, έλαφρογνωμία καί έπιπολαιό-
τητα κ.α.).
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Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο, τις άξιες, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τήν προσαρμογή
καί έξέλιξή τών άνεκδότων.

131. Riza, Emin - Kamberi, Thanas. Kullat në fshatin Goranxi, «Monumen-
tet», Tiranë, 3 / 1972, f. 119-138 [Ot πύργοι (κοΰλες) στο χωριό Γοραν-
τζή...].

Ή έπιπεδομετρία τριών τριώροφων πύργων στή Γοραντζή τής Δρόπολης. Περι-
γραφή τοϋ κάθε ορόφου καί τών συσκευών τους. Τά υλικά καί ή τεχνολογία κατασκευής.
Οικίες φεουδαρχών τοϋ 'Αργυροκάστρου. Σύγκριση μέ πύργους τοϋ Κοσσυφοπεδίου.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

132. Riza, Emin - Strazimiri, Burhan. Vështrim mbi arkitekturën e qytetit
të Korçës, «Monumentet», Tiranë, 3 / 1972, f. 119-138 ['Ανασκόπηση γιά
τήν άρχιτεκτονική τής πόλης Κορυτσά...].

Οί τύποι οικιών τής Κορυτσάς. Ή κλειστή οικία σάν ιδιαίτερος τύπος. Ή πιό εξελιγ-
μένη παραλλαγή της — ή τελευταία φάση τής άστικής οικίας τόν περασμένο αιώνα.
Ό τύπος αύτός δέν είναι μακεδονικός.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

133. Sako, Zihni - Haxhihasani, Qemal - Fico, Agron. Folklori shqiptar
(dispencë), Universiteti Shtetëror i Tiranës, Instituti i Folklorit, Tiranë,
1972, 300 f. [Ή άλβανική λαογραφία (φυλλάδιο), έ'κδ. Κρατικού Πανεπιστη-
μίου Τιράνων, 'Ινστιτούτο Λαογραφίας...].

"Εκδοση γιά τούς φοιτητές τής Φιλολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου.
Ή λαογραφία (μνημεία λόγου) καί ή επιστήμη της. Ή ιστορία τής άλβανικής λαογραφίας.
Δύο μέρη: ποίηση, πεζός λόγος. Τά ε'ίδη της ποίησης καί οί υποδιαιρέσεις τους. Τά ε'ίδη τοϋ
πεζοΰ λόγου καί οί υποδιαιρέσεις του. Τό περιεχόμενο καί οί καλλιτεχνικές άξίες τοϋ κάθε
είδους. Ή ταξική πνοή τής λαογραφίας. (('Αντιλαϊκά, αντιδραστικά» στοιχεία. Ή εξέλιξη
τής λαογραφίας ύπό τήν καθοδήγηση τοϋ κόμματος καί τήν έπιρροή νέων γεγονότων.
Πολλά παραδείγματα γιά κάθε πρόβλημα έχουν παρθεί άπό τή λαογραφία της Β. 'Ηπείρου.

134. Sako, Zihni. Rreth gjenezës së valles pyrrike, «Studime Filologjike»,
Tiranë, 4 / 1972, f. 95-98 [Γύρω άπό τή γένεση τοϋ Πυρρίχειου χοροΰ...].

Τά γραπτά δεδομένα γιά τό χορό. Ό χορός είναι ίλλυρο-άλβανικός, γιατί: έχει σχέση μέ τόν
Πύρρο της 'Ηπείρου (άπό έδώ πήρε τό όνομα), ό όποιος ήταν 'Ιλλυριός· σώζεται καί σήμερα
σάν παραλλαγή στήν 'Αλβανία (ό λιάπικος χορός).

135. Haxhihasani, Qemal. Balada shqiptare e rinjohjes motër e vëlla dhe
lidhjet e saj ballkanike, «Studime Filologjike», Tiranë, 3 / 1973, f. 125-
145 [Ή άλβανική μπαλάντα τής άναγνώρισης άδελφοϋ καί άδελφής καί οί
διαβαλκανικές σχέσεις της...].
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Τρεις τύποι καί παραλλαγές τους στήν 'Αλβανία. Τά κοινά καί ιδιότυπα στοιχεία τους. Ή
άρχαιότητα τής μπαλάντας (πρό τοϋ 15ου αιώνα, γιατί υπάρχει καί στούς 'Αρβανίτες τής
'Ιταλίας ). Ίστορικοκοινωνικά δεδομένα καί καλλιτεχνικές· άξίες. Το χριστιανικό στοιχείο
καί τό ισλαμικό έπίστρωμα (τό πρώτο φαίνεται πιό καθαρά στόν νότιο-βορειοηπειρωτικό -
καί άρβανίτικο τύπο, καθώς καί στόν βορειοδυτικό).

Σύγκριση μέ βαλκανικές παραλλαγές. Δέν συζητιέται τό πρόβλημα τής πρώτης πηγής.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στό «Çështje të foklorit shqiptar», 1/1982.

136. Kruta, Beniamin. Polifonia e Skraparit dhe disa çështje tipologjike të
saj, «Studime Filologjike», Tiranë, 2 / 1973, f. 209-236 [Ή πολυφωνία
τοϋ Σ κ ρ α π ά ρ ι καί μερικά τυπολογικά προβλήματα της...].
Ίστορικο-γεωγραφικά καί εθνογραφικά δεδομένα γιά τήν περιοχή. Ή μουσική της άνήκει
στό μιμητικό πολυφωνικό σύστημα (ό δεύτερος τραγουδιστής μιμείται μέ κάποιον τρόπο τόν
πρώτο, ένώ οί ίσοκράτες κρατούν, στηρίζουν τή βασική μελωδία). Διακρίνονται τρεις βα-
σικοί τύποι: πλήρης μίμηση, όχι πλήρης, μέ διαφορές. Γιά κάθε τύπο υπάρχουν παραλλαγές.
'Εξετάζονται τά τραγούδια αντρών καί γυναικών, καθώς καί τά χορευτικά.

Μουσικά παραδείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

Συνέχεια τής διατριβής στό ίδιο περιοδικό, 3/1973, f. 131-153.

137. Panajoti, Jorgo. Internacionalizmi proletar në kengët popullore, «Stu-
dime Filologjike», Tiranë, 2 / 1973, f. 195-207 [Ό προλεταριακός διεθνι-
σμός στα δημοτικά τραγούδια...].

Οί ιστορικές συνθήκες (ιδιαίτερα ό άντιτούρκικος άγώνας) πού ώθησαν τούς βαλκανικούς
λαούς σέ άλληλοβοήθεια. Ή άπεικόνιση τής άλληλοβοήθειας αύτής στά τραγούδια τών βαλ-
κανικών λαών (ιδίως 'Αλβανών καί Ελλήνων) κατά τόν άντιτούρκικο άγώνα καί τό Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Οί περιπτώσεις εχθροπραξιών είναι 6χι ύπόθεση λαών, άλλά κυβερνή-
σεων ή άτόμων.
Περίληψη στά γαλλικά.

138. Panajoti, Jorgo - Kruta, Beniamin - Bogdani, Ramazan. Vëzhgime rreth
folklorit në Rrëzë e Dëshnicë, «Vatra e Kulturës», Tiranë, 4 / 1973,
f. 24-28- 5 / 1973, f. 30-34· 6 / 1973, f. 18-22 [Έρευνες γύρω άπό τή λαο-
γραφία τής Ρέζα καί Ντεσνίτσα...].

"Εκθεση λαογραφικής άποστολής στις περιοχές Ρέζα καί Ντεσνίτσα τής Π ρ ε-
μετή ς.

Ίστορικο-γεωγραφικά καί έθνογραφικά δεδομένα γιά τις περιοχές. Ή κατάσταση τής λαο-
γραφίας τους : δημοτική ποίηση καί τά ε'ίδη της, ό πεζός λόγος, ή μουσική, οί χοροί. Ό συγ-
κρητισμός τους, ή ιστορική καί έθνογραφική βάση τους. ,
Σύγκριση μέ τή λαογραφία σέ γειτονικές καί άλλες περιοχές.

Ή ΰπαρξη έλληνικής λαογραφίας στήν παραπλήσια περιοχή τής Καραμουρατιας
(χωριό Β υ ζ ο γ ί δ α κ.ά. ).
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139. Zite, Bektash - Marto, Panajot. Vurgu i sotërn në këngët popullore,
«Bashkimi», 24.3.1973 [Ό σημερινός Βούρκος στά δημοτικά τραγούδια...]
Ό εξαθλιωμένος προπολεμικός Βούρκος ("Α γ. Σαράντα). Οί αλλαγές μετά τήν
'Απελευθέρωση στόν οικονομικό καί πολιτιστικό τομέα (συνεταιρισμοί, σπίτια, σχολεία).
Ή άπεικόνιση τών αλλαγών αύτών στό δημοτικό τραγούδι σάν έκφραση χαράς τοϋ λαοϋ καί
εμπιστοσύνης του στό κόμμα καί στό δρόμο τοΰ σοσιαλισμού.

140. Dojaka, Abaz. Ekzogamia tek shqiptarët, «Etnografia Shqiptare», Ti-
ranë, Y / 1974, f. 42-58 [Ή έξωγαμία στούς 'Αλβανούς...].

Ή προέλευση τής έξωγαμίας (παντρειας έκτός φυλής) καί οί κανόνες της. Τά αίτια έππιβίω-
σής της. Διαφορετική ένταση τής έξωγαμίας σέ διάφορες περιοχές. Στοιχεία έπιβίωσής της
σέ περιοχές Βορρά καί Νότου (ορεινή Β. "Ηπειρο) μέχρι άργά. Τά βασικά αίτια εξάλειψης
της στό σοσιαλισμό.
Πίνακες. Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», VIII/1979, p. 73-88.

141. Gjergji, Andromaqi. Të dhëna mbi bujqësinë tradicionale në fshatin
Pojan (Fier), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, Y / 1974, f. 131-154 [Δε-
δομένα γιά την παραδοσιακή γεωργία στό χωριό Πόγιαν (Φίερι)...].

Τά σύνορα τοΰ χωριοΰ Πόγιαν (άρχαία 'Απολλωνία). Παλιές γεωργικές παραδόσεις. Ή
ιδιοκτησία τής γής. Ό άγώνας γιά τή γη κατά τό 1934-1935. Πώς δουλεύονταν ή γή.
Τά είδη έδαφών. Γεωργικά εργαλεία. Ή καλλιέργεια σταριοΰ καί καλαμποκιοΰ. Λαϊκές προ-
λήψεις. Οί άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση.
Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στα γαλλικά.

142. Haxhiu, Fiqri. Ekonomia blegtorale në Kurvelesh gjatë shekullit XIX
e fillimit të shekullit XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f.
185-194 [Ή κτηνοτροφική οικονομία στό Κουρβελέσι κατά τόν 19ο αιώνα
καί στις αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Ή περιοχή τοΰ Κουρβελέσι καί οί υποδιαιρέσεις της. Τό ορεινό έδαφος καί τά λιβάδια
του. Οί κατηγορίες κτηνοτρόφων. Καλοκαιρινά καί χειμερινά λιβάδια. Παραδοσιακές πορείες
γιά ξεχειμώνιασμα. Στάνες. Κτηνοτροφικά έξαρτήματα. 'Επεξεργασία τοϋ γάλακτος. Καπι-
ταλιστικές σχέσεις στήν κτηνοτροφία. Άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση.
Περίληψη στά γαλλικά.

143. Mitrushi. Llambrini. Zakone e rite të ceremonialit të vdekjes në Myze-
qe, «Etnografia shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 257-281. [Συνήθειες καί
ιεροτελεστίες τής τελετουργίας θανάτου στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά...].
Προλήψεις γιά τήν προειδοποίηση (προμήνυμα) τοΰ θανάτου. Ό έτοιμοθάνατος. "Εθιμα
καί μοιρολόγια. Ή τελετουργία τής ταφής. Ανάμνηση τοΰ πεθαμένου (πότε γινόταν). Τό
πένθος καί οί τρόποι έκφρασης του.

Περιγράφεται ή κατάσταση πρό τοΰ 1967.



ranë, V / 1974, f. 283-339 [Μυθολογία καί προλήψεις στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά...].

"ϊλη πού εχει συλλεχτεί στήν ύπαιθρο γιά ιεροτελεστίες καί προλήψεις γύρω άπό: τήν
έγκυο γυναίκα, τή λεχώνα καί τά μωρά, τό γάμο, τήν οικογενειακή ζωή, το θάνατο, τούς κα-
κούς οιωνούς, τις γιορτές, τή φωτιά, τά ζώα καί τά πτηνά, τις άρρώστιες. Μαγεία. Δαιμονο-
λογία.

Περίληψη στά γαλλικά.

145. Shkurti, Spiro. Kultura dhe përpunimi i ullirit në fshatin Piqeras (Sa-
randë), «Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 155-183 [Ή ελιά

καί ή έπεξεργασία της στο χωρίο Πικέρασι Άγ. Σαράντα...].

Δεδομένα για τό χωριό Π ι κ έ ρ α σ ι. Τό διάστημα αύξησης τών ελιών στό χωριό. Τό μπό-

λιασμα. Οί υπηρεσίες. Ή συγκομιδή. Ή οικιακή έπεξεργασία καί οί έλαιόμυλοι. Οί έλιές

σάν έμπόρευμα. Βελτιώσεις μετά τήν 'Απελευθέρωση.

Περίληψη στα γαλλικά.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

146. Tirtja, Mark. Elemente të kulteve ilire tek shqiptarët. Kulti i diellit,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, V / 1974, f. 31-42 [Στοιχεία ιλλυρικών
λατρειών στούς 'Αλβανούς. Ή λατρεία τοϋ ήλιου...].

Δυσκολίες μελέτης τοϋ προβλήματος. Φιλολογικά κ.ά. δεδομένα. Ή λατρεία τοΰ ήλιου στούς
'Αλβανούς. Ή λατρεία αύτή σάν στοιχείο της ιλλυρικής μυθολογίας. Θρύλοι γιά τόν ήλιο καί
τό φεγγάρι. Γιορτές καί Ιεροί, χοροί σέ κορυφές βουνών. Σύμβολα τοΰ ήλιου σέ λαϊκά
άντικείμενα.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
Παραδείγματα καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

147. Gjergji, Andromaqi. Arti fshatar dhe zejtaritë artistike në Shqipëri,
«Nëndori», Tiranë, 8 / 1975, f. 163-180 [Ή χωριάτικη τέχνη καί τά καλ-
λιτεχνικά έπαγγέλματα στήν 'Αλβανία...].

Ή άνάγκη μελέτης τής λαϊκής τέχνης. Οί συνθήκες, οί νόμοι έξέλιξης τής τέχνης αύτής,
τά πεδία έκφρασής της, οί τρόποι έπιβίωσης.

Οί λαϊκοί καλλιτέχνες. Ή ξυλογλυπτική, ή άργυροχοία, τό κέντισμα. Τά αίτια τοΰ ξεπε-
σμοΰ τους στις άρχές τοΰ αιώνα μας. Οί άξιες τους. Κέντρα (καί Κορυτσά, 'Αργυρό-
καστρο κ.ά.).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

148. Haxhiu, Fiqri. Ndikimet e orientit në veshjet popullore (veshja me
çitjane), «Simpozium për problemet e Festivalit Folklorik Kombëtar
të Gjirokastrës, Tetor 1973», Tiranë 1975, f. 185-193 [Ή έπιρροή τής
'Ανατολής στις λαϊκές φορεσιές (ή φορεσιά μέ τουμάνια)... ].

Υποχρεωτικές διακρίσεις στις φορεσιές Χριστιανών καί Μουσουλμάνων κατά τήν τούρκικη
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δουλεία. Ό ισλαμισμός καί τά επακόλουθα του στις αλβανικές φορεσιές. Ή εξήγηση της
έπιρροής κυρίως στις γυναικείες φορεσιές. Τά τουμάνια - φορεσιά ξένη. Ή έξέλιξή τους στήν
'Αλβανία. Ή άνάγκη άντικατάστασής τους μέ παλιές, εγχώριες φορεσιές.

149. Nathanaili, Andrea. Materiale dokumentäre për institucionin e prikës
në të kaluarën në qytetin e Gjirokastrës, «Studime Historike», Tiranë,
2 / 1975, f. 179-195 ['Αποδεικτικά στοιχεία γιά τό θεσμό της προίκας στά πε-
ρασμένα στήν πόλη 'Αργυρόκαστρ ο...].

Τί ήταν ή προίκα στους 18ον καί 19ον αιώνα. Κανονισμοί σχετικά μέ τήν προίκα. Ή προίκα
τό 1760. Νέοι κανονισμοί καί διορθώσεις στά 1769, 1813 καί 1836. Διακρίσεις στήν προίκα
διαφόρων κοινωνικών τάξεων (τέσσερις κατηγορίες).

150. Riza, Emin. Banesa popullore në Kurveleshin e Sipërm, «Monumentet»,
Tiranë, 9 / 1975, f. 141-159 [Ή λαϊκή οικία στό "Ανω Κουρβελέσι...].

Οικονομικά δεδομένα γιά τό'Άνω Κουρβελέσι τής Αύλώνας. Ό χαρακτήρας
τών οικιών. Οί οικίες στά χωριά Πιτσάρι, Κολώνια, Γκολέμι, Προγονάτι, Λεκντούσι, Γκου-
σμάρι, Ρετζίνα, Νίβιτσα, Σαλιαρία στούς 18ον-19ον αιώνα (ισόγειες οικίες καί μέ ορόφους).
Ή άρχιτεκτονική τους. Τά υλικά κατασκευής. Οί χτίστες (κυρίως Κορυτσαΐοι καί Κολω-
νιάρηδες). Ή έπιρροή τής οικονομίας (κυρίως κτηνοτροφία).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

151. Shkurti, Spiro. Pozita ekonomike e bujkut çifçi në Vurg (Sarandë),
«Studime Historike», Tiranë, 1 / 1975, f. 209-227 [Ή οικονομική κατά-
σταση τοϋ δουλοπάροικου στό Βοΰρκο ('Αγ. Σαράντα)...].

Γενικά δεδομένα γιά τόν Βοΰρκο σάν έθνογραφική περιοχή. Ή κυριαρχία τής γεωργίας.
Τό ένοίκιασμα τής γής. Οί όροι ένοικιάσματος. Οί υποχρεώσεις τοϋ γεωργοΰ. Ή οικονομική
διάκριση. Νέα γεωργικά επαγγέλματα.
Πίνακες, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

152. Kamberi, Thanas. Vendbanimet dhe banesat fshatare në Dropullin e
Poshtëm, «Monumentet», Tiranë, 12 / 1976, f. 173-182 (Οί τόποι κατοι-
κίας καί οί χωριάτικες οικίες στήν Κάτω Δ ρ ό π ο λ η...].

Δεδομένα γιά τήν μετακίνηση μερικών χωριών άπό πιό ορεινά σέ πιό χαμηλά μέρη (Δ ε ρ β ι-
τσιάνη, Γοραντζή κ.ά.). Ή άρχιτεκτονική τών χωριάτικων σπιτιών. «Κάθετα»
σπίτια. Περιγραφή τοϋ έσωτερικοΰ τους.

153. Lazimi, Latif. Çardaku në banesën beratase, «Monumentet, Tiranë, 11
/ 1976, f. 173-189 [Τό έξώστεγο στις οικίες τοϋ Μπερατίου... ].

Γενικά χαρακτηριστικά τών διώροφων οικιών τοϋ Μπερατίου. Ή έξέλιξή τοϋ έξώστε-
γου σέ σχέση μέ τήν έξέλιξή τής οικίας. Τά ειδη τοϋ έξώστεγου. Τό μέγεθος καί ό ρόλος τοϋ
έξώστεγου.
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Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

154. Luka, Kolë. Gjurmime të toponomastikës mesjetare në trevën e Sopo-
tit, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 8 / 1976, f. 159-175 [Έρευνες γύρω
άπό τά μεσαιωνικά τοπωνύμια τής περιοχής τοϋ Σοπότι...].

"Ενα δημοτικό διήγημα γιά 6 χωριά τών 'Αγ. Σ α ρ ά ν τ α. Τά τοπωνύμιά τους σέ μεσαιω-
νικά γραπτά. Οί μετακινήσεις τών αναφερόμενων χωριών (Φτέρα, Μπόρσι, Σοπότι, Τσιόραϊ,
Λαζαράτι, Βάκαϊ). "Ιχνη τοϋ μεσαίωνα σέ μικροτοπωνύμια τής περιοχής. Ή ιστορική τύχη
τών χωριών.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», VIII / 1979, p. 196-218.

155. Shtylla, Valter. Disa ura të vjetra prej guri në vendin tonë, «Monumen-
tet», Tiranë, 11 / 1976, f. 223-233 [Μερικές παλιές πέτρινες γέφυρες στή
χώρα μας...].

Περιγραφή μερικών πέτρινων γεφυρών τοΰ 18ου καί 19ου αιώνα. Οί γέφυρες σώζονται άκό-

μα καί είναι: κοντά στή Σκόδρα (τό Μεσαίο γεφύρι), τό Γεφύρι τής Κορλότσας, τής

Γ λ ύ τ σ α ς, τής Σ ο ύ χ α ς, τής Γκορίτσας, τοΰ Σούμπασι (τά 5 τελευταία στό

Αργυρόκαστρο).

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

Ό'ίδιος, στό ίδιο περιοδικό (14/1977, σ. 101-123), γράφει καί γιά τέτοιες γέφυρες τής
Πρεμετής.

156. Zojzi, Rrok - Dojaka, Abaz - Qatipi, Hasan. Arti popullor shqiptar,
Tiranë, 1976, 162 f., Akademia e Shkencave [Ή λαϊκή τέχνη στήν 'Αλ-
βανία... έ'κδ. 'Ακαδημίας Επιστημών],

Λεύκωμα. Εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο, τήν ποικιλία καί τις άξίες τής λαϊκής τέχνης, κα-
θώς καί γιά τά κριτήρια επιλογής (6 πρώτες σελ.). 156 σελ. έγχρωμες φωτογραφίες (πανο-
ράματα, οικίες, φορεσιές, ξύλινα καί μεταλλικά σκεύη, υφαντουργικά, κεραμικά κ.α. ). 'Επε-
ξηγήσεις φωτογραφιών (πολλές άπό τή Β. Ήπειρο).

Ή εισαγωγή καί οί έπεξηγήσεις δίνονται σέ τρεις γλώσσες: άλβανικά, άγγλικά, γαλλικά.

157. Anamali, Skënder. Arkeologjia dhe traditat popullore bujqësore, «Kon-
ferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike» (28-30 qeshor 1976), Ti-
ranë, 1977, f. 319-326 [Ή άρχαιολογία καί οί λαϊκές γεωργικές παραδό-
σεις...].

Ή γεωργία στούς έλεύθερους χωρικούς τής 'Ιλλυρίας πρό τής ρωμαϊκής κατοχής (3ος αιώ-
νας) κατά τά άρχαιολογικά εύρήματα στή Γκόσα (Δυρράχιο), Συμίζα (Κορυτσά),
Κάστρο τοΰ Πογραδέτσι. Γεωργικά έργαλεϊα τών αιώνων Y-VII σ' αύτές τις πε-
ριοχές. Ή άρκετά έξελιγμένη γεωργία στις έλεύθερες ιλλυρικές κοινότητες τής περιόδου
αυτής.
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158. Bihiku, Ikbal. Arti popullor shqiptar. Punime leshi në vegje, Akademia
e Shkencave, Tiranë, 1977, 91 f. [Ή αλβανική λαϊκή τέχνη, εκδ. 'Ακαδη-
μίας Επιστημών...].

Λεύκωμα μέ σχήματα και φωτογραφίες για παραδοσιακά μάλλινα ύφαντά διαφόρων ειδών,
χρωμάτων, περιοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο).

Εισαγωγή: ή θέση τών ύφαντικών στή λαϊκή τέχνη. Παραδόσεις καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες.
Ή δουλειά τής γυναίκας στόν άργαλειό. Ή έξέλιξη τής τεχνολογίας. Καλλιτεχνικές άξιες.
Μέσα επεξεργασίας καί βαφής. Ή ύφαντουργία σάν έπάγγελμα. Παραδείγματα καί άπό τή
Β. Ήπειρο.

Επεξηγήσεις φωτογραφιών.

Ή εισαγωγή καί οί έπεξηγήσεις δίνονται σέ τρεις γλώσσες: άλβανικά, άγγλικά, γαλλικά.

159. Çabej, Eqrem. Disa aspekte të kulturës popullore shqiptare» në vësh-
trim gjuhësor, «Konferenca Kombëtare e Studimeve Etnografike (28-
30 qershor 1976), Tiranë, 1977, f. 95-110 [Γλωσσολογική άνασκόπηση
ορισμένων άπόψεων τοϋ λαϊκοΰ πολιτισμού...].

Ό άλβανικός λαϊκός πολιτισμός — μέρος τοϋ βαλκανικού πολιτισμού. Ό χώρος δημιουργίας
καί τά είδη του. Ή άνάγκη άνασκόπησης τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού άπό διάφορες επιστήμες:
γλωσσολογία, έθνογραφία, έθνολογία. Ή άναλογία μεταξύ δανειζομένων καί έγχώριων στοι-
χείων. Σχέσεις ονομασίας καί περιεχομένου ένός άντικειμένου. Στοιχεία ένός παμπάλαιου
πολιτισμού σέ τοπωνύμια, φορεσιές, τρόφιμα. Επαρχιακές (καί βορειοηπειρωτικές) ιδιο-
τυπίες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Studia Albaniea», 1/1977, σ. 3-22.

160. Dhamo, Dhorka. Elementi etnografik në pikturën mesjetare të Onufrit
e të Nikollës, «Konferenca Kombëtare e Studimrve Etnografike (28-30
qershor 1976)», Tiranë 1977, f. 493-502 ['Εθνογραφικά στοιχεία στή ζω-
γραφική τοΰ 'Ονούφριου και τοΰ Νικόλα...].

Τά πεδία πού έκφράζεται περισσότερο τό έθνογραφικό στοιχείο στις ζωγραφιές τών δυό με-
γάλων καλλιτεχνών τοϋ Μεσαίωνα, οί όποιοι έχουν δράσει κυρίως σέ βορειοηπειρωτικές πε-
ριοχές. Οί χαρακτήρες τών βοσκών τους (ή φορεσιά, ή κλίτσα, τό σακκούλι, τό νεροκολόκυ-
θο). Τά μαντήλια τών γυναικών καί ή άναλογία τους μέ λαϊκά άντικείμενα τής Μ ο υ ζ ε-
κ ι α ς, Ντουμρέ, Σπάτης. Ή έπιρροή τών λαϊκών φορεσιών στήν ιχνογραφία ρού-
χων τών άγιων, στά χρώματα κ.ά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «La Konference Nationale des Études Ethnographi-
ques», 1977, p. 539-648.

161. Dhima, Aleksandër. Résultats préliminaires des études ethno-anthro-
pologiques du peuple albanais, «Studia Albaniea», Tiranë, 2 / 1977, p.
187-198 [Προκαταρκτικά άποτελέσματα στις έθνο-ανθρωπολογικές σπουδές
τοΰ άλβανικοΰ λαοΰ...].

Οί πρώτες προσπάθειες γιά άνθρωπολογικές έρευνες στήν 'Αλβανία (1974), στήν Πούκα
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(Βορράς). 'Ιστορικά δεδομένα γιά τήν περιοχή. Στήν περιγραφή τών άνθρωπολογικών στοι-
χείων έχει ακολουθηθεί ή γεωγραφική καί έθνολογική πορεία.

'Ομοιότητες καί άλλαγές μέ τόν πληθυσμό τοϋ Σκραπά-ρι. Ό διναρικός τύπος τών δύο
περιοχών.

162. Shuteriqi, Dhimitër S. Autorë dhe tekste, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë 1977, 424 f. [Συγγραφείς καί κείμενα, Έκδ. Οίκος «Ν. Φρά-
σερι»... ].

Διατριβές φιλολογικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων: ((Τό πρώτο γνωστό δημοτικό τραγούδι
γιά τόν Σκεντέρμπεη», «Ένα άνώνυμο τραγούδι γιά τόν Σκεντέρμπεη», «Οί άρχές τής άλ-
βανικής λαογραφίας». ('Αναφέρεται ό Jean-Jaques Foresié, 1582, ό όποιος μαρτυρά πώς
έχει άκούσει στή Φιλιππούπολη ένα δημοτικό χορωδιακό τραγούδι άπό "Ελληνες γιά τόν
Σκεντέρμπεη, τόν Κομνηνό καί άλλους δεσπότες), «Ό Τσαγιούπι μας» (ό ποιητής Άντών
Ζάχο άπό τήΣέπερη τής Ζ α γ ο ρ ι α ς - 'Α ρ γ υ ρ ό κ α σ τ ρ ο ).

163. Gjergji, Andromaqi. Klasifikimi i veshjeve popullore shqiptare, «Etno-
grafia Shqiptare», Tiranë, IX / 1978, f. 3-56 [Ή ταξινόμηση τών αλβανι-
κών λαϊκών φορεσιών...].

Ή βαρύτητα τής ταξινόμησης καί τό ιστορικό της. Τά κριτήρια ταξινόμησης. Α. 'Αντρικές
φορεσιές: 1) μέ φουστανέλα, 2) μέ μακρύ πουκάμισο καί ντολαμά, 3) μέ στενά ποτούρια
(tirq ), 4 ) μέ βράκες, 5 ) μέ κοντά, πλατιά ποτούρια. Β. Γυναικείες φορεσιές: 1 ) μέ τζουμπλέ-
τα (μακρύ μάλλινο φουστάνι), 2) μέ μακρύ πουκάμισο καί ποδιά, 3) μέ μακρύ πουκάμισο
καί δυό ποδιές, 4) μέ φαρδιές ποδιές, 5) μέ μακριά έσώβρακα.
'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», ΙΧ/1978, p. 3-35.

164. Halimi - Statovski, Drita. Të dhëna etnografike për shqiptarët në disa
udhëpërshkrime angleze të shekujve XVIII-XIX, «Gjurmime Albano-
logjike - Folklor dhe Etnologji», Prishtinë, VII / 1978, f. 101-113 ['Ε-
θνογραφικά δεδομένα γιά τούς 'Αλβανούς σέ μερικές περιγραφές Άγγλων τών
αιώνων 18ου-19ου... ].

Παρουσίαση μέ σχόλια τών δεδομένων τοϋ R. Chandler, L. Broughton (Hobhouse), M.
Leake, E. Spenser, Μ. Mackenzie, A. P. Ibry, Knight καί Ch. Eliot.
Στά γραπτά τους υπάρχουν δεδομένα καί γιά τήν Β. "Ηπειρο.
Περίληψη στά γαλλικά.

165. Onuzi, Afërdita. Disa të dhëna mbi punimin e baltës në fshatin Brad-
vicë (Korçë) dhe në qytetin e Kavajës, «Etnografia Shqiptare», Tiranë,
IX / 1978, f. 313-331 [Δεδομένα γιά τήν έπεξεργασία τοϋ πηλοΰ στήν
Μπραντβίτσα (Κορυτσά) καί στήν Καβάγια...].

Βάσει γραπτών καί προφορικών πληροφοριών, γίνεται λόγος γιά τήν παραδοσιακή έπεξεργα-
σία τοϋ πηλοϋ (προετοιμασία, έργαλεϊα, σκεύη).

166. Riza, Emin. Gjirokastra - qytet muze, Shtëpia botuese «8 Nëndori»,
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Tiranë 1978, 190 f. [Τό 'Αργυρόκαστρο - πόλη μουσείο, 'Εκδοτικός Οϊκος
«8 Νοέμβρη»...].

Λεύκωμα. Φωτογραφίες 'Αργυροκάστρου μέ τήν κατάταξη: Οί άρχές καί ή εξέλιξη
τής πόλης, ή άργυροκαστρίτικη οικία, οί έπιδιορθώσεις, ιστορικά κτήρια.
Εισαγωγή για τήν ίστορικο-αρχιτεκτονική εξέλιξη της πόλης.

167. Adhami, Stilian. Marrëdhëniet ekonomike, shoqërore dhe kulturore mi-
dis Vithkuqit dhe Yoskopojës në shekullin e lulëzimit të tyre, «Monu-
mentet», Tiranë, 17 / 1979, f. 71-81 [Οί οικονομικές, κοινωνικές και πολι-
τιστικές σχέσεις μεταξύ τοϋ Βιθκούκι καί τής Μοσχόπολης στήν έποχή της
άνθησής τους...].

'Ιστορικά δεδομένα γιά τό Βιθκούκι καί τή Μ ο σ χ ό π ο λ η. Οί σχέσεις τους, ιδιαί-
τερα κατά τόν 17ο καί 18ο αιώνα: άνταλλαγές προϊόντων, πανηγύρια, συμπεθεριές, κου-
μπαριές, σχολεία, φορεσιές. Ή μεγαλύτερη ανάπτυξη τής Μοσχόπολης. Φιλίες γνωστών άν-
δρών τών δύο πόλεων. 'Αλληλοβοήθεια.
Περίληψη στά γαλλικά.

168. Çipa, Aristidh. Qartësitë e jetës dhe të këngës, «Drita», 9.12.1979, f.
12 [Ή διαύγεια τής ζωής καί τοϋ τραγουδιοΰ... ].

Τό ιστορικό καί ή δραστηριότητα τοϋ δημοτικού καλλιτεχνικοΰ συγκροτήματος τοϋ χωριοΰ
Π ύ λ ι ο υ ρ η, τό ρεπερτόριο του καί οί επιτυχίες του. Ό ρόλος τοϋ ραψωδού Lefter Çipa.
Τό χειμαρριώτικο ύφος καί οί ιδιοτυπίες τοϋ συγκροτήματος. Σάν μιά άπό τις μεγαλύτερες
επιτυχίες σημειώνεται τό τραγούδι γιά τή σοσιαλιστική ζωή καί τό κόμμα (ΚΕΑ).

169. Jani, Alqi - Vasiii, Kosma. [Moj LKalaja shekullore, Shtëpia botuese
«Naim Frashëri», Tiranë 1979, 196 f. [Μωρέ αιώνιο Κάστρο, Έκδ. Οίκος
«Ν. Φράσερι» ...].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών (στά άλβανικά) άπό τήν έπαρχία 'Αργυροκά-
στρου. Χρονολογική κατάταξη. Τά περισσότερα τραγούδια είναι τής περιόδου μετά τό
1939, γι' αύτό καί μέ ύποπτη αύθεντικότητα.

170. Jorgaqi, Frederik. Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare në këngët
mallakastriote, «Nëndori», Tiranë, 10 / 1979, f. 191-199 [Ό 'Αντιφασι-
στικός 'Εθνικοαπελευθερωτικός 'Αγώνας στα μαλακαστριώτικα τραγούδια...].
Ή Μαλακάστρα στόν 'Εθνικοαπελευθερωτικό Άγώνα. Τό δημοτικό της τραγούδι γιά
τόν Άγώνα αύτόν (γεγονότα, μάχες, πρόσωπα, ό καθοδηγητικός ρόλος τοϋ Κόμματος καί
τοϋ 'Ε. Χότζα), οί καλλιτεχνικές τους άξιες, σχέσεις μέ τήν παράδοση καί νεοτερισμοί.
Δέν άμφισβητεΐται ή αύθεντικότητα τών τραγουδιών, ή όποία, στήν πραγματικότητα, εί-
ναι ύποπτη.

171. Karaulli, Miranda. Një panoramë e valleve të grave dhe të burrave të
qytetit të Gjirokastrës, «Koreografia», Tiranë, 1 / 1979, f. 116-131 [Πα-
νόραμα τών αντρικών καί γυναικείων χορών τής πόλης τοϋ 'Αργυροκάστρου...].
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Ή θέση τοϋ χοροΰ στήν καλλιτεχνική ζωή τοΰ 'Αργυροκάστρου. Τά είδη τών χο-
ρών (κατά τή δομή, τή μουσική, τό θέμα). Οϊ περιπτώσεις χρήσης τους. Ό λιάπικος χαρα-
κτήρας καί οί ιδιοτυπίες τους. Οί φορεσιές σαν εξάρτημα ,τοΰ χοροΰ. Γνωστοί χορευτές.
Καλλιτεχνικές άξίες. 'Εξέλιξη.

172. Koçi, Pandeli - Vozga, Ramazan. Ballëlart e mal më këmbë, Shtëpia
Botuese «Naim Frashëri», Tiranë, 1979, 240 f. [Μέ τό μέτωπο ψηλά καί
σάν βουνό στά πόδια, Έκδ. Οίκος «Ν. Φράσερι»... ].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών άπό τό 'Εθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ 'Αργυρο-
κάστρου (1978). Θεματική κατάταξη. 'Υπάρχουν τραγούδια παραδοσιακά άλλά καί
«νέα», καί παραποιημένα σύμφωνα μέ τή νέα, σοσιαλιστική πνοή.
Πολλά προέρχονται άπό τή Β. "Ηπειρο.

173. Merja, Zenel. Kush është gjallë, në këmbë, «Fitorja», Sarandë, 7.2.1979
["Οποιος είναι έν τή ζωή — πρέπει να στέκει στά πόδια...].

Ό πόλεμος τοΰ Λ ι κ ο ύ ρ σ ι (1878) στό δημοτικό τραγούδι. Κατά τόν συγγραφέα, ό πό-
λεμος αύτός ήταν άντίσταση τών 'Αλβανών γιά τήν ύπεράσπιση τών χωμάτων τους ενάντια
στις έλληνικές σωβινιστικές βλέψεις, στήν έλληνική εισβολή. Αύτά λέει καί τό τραγούδι. Τά
τραγούδια όμως πού προβάλλονται δέν μοιάζουν νά είναι όλα τοΰ καιροΰ τους καί καθαρά
δημοτικά.

174. Minga, Josif. Vetë kënga folkorike evoluon, ne duhet t'i përgjigjemi
asaj, «Përpara», Korçë, 18.7.1979 [Τό 'ίδιο τό δημοτικό τραγούδι εξελίσ-
σεται, εμείς πρέπει νά τοϋ ανταποκριθούμε...].

Στοιχεία καί μορφές έξέλιξης τοΰ δημοτικού τραγουδιοΰ τής Κορυτσάς. Ή άνάγκη με-
λέτης καί κατανόησης τοΰ γεγονότος αύτοΰ καί κατά τήν οργάνωση εκδηλώσεων καί όταν
γράφει κανείς καλλιεργημένη μουσική.

175. Panajoti, Jorgo. Iniciativa krijuese individuale në artin popullor,
«Drita», Tiranë, 29.7.1979, f. 3, 14 [Ή άτομική δημιουργική πρωτοβου-
λία στή λαϊκή τέχνη...].

Τό καλλιτεχνικό λαογραφικό προτσές σάν διαδικασία συνεργασίας τοΰ όμαδικοΰ καί άτομικοΰ
στοιχείου. Ό ρόλος τοΰ δεύτερου καί ή ύπεροχή τοϋ πρώτου. 'Εξέταση τοΰ Λαογραφικού
Φεστιβάλ (1978) κατά τήν άναλογία τών δύο αύτών στοιχείων καί διάκρινση: παραδοσια-
κών δημιουργημάτων, δημιουργημάτων πού σέβονται τήν πρέπουσα άναλογία μεταξύ τών
δύο προαναφερομένων στοιχείων, δημιουργήματα πού δέν άκολουθοΰν τήν άρχή αύτή (υπε-
ρέχει τό άτομικό στοιχείο) καί γι' αύτό δέν μποροΰν νά θεωρηθοΰν σάν δημοτικά.
Πολλά παραδείγματα άπό τή Β. "Ηπειρο.

'Εκτενέστερη επανέκδοση, στό «Probleme... të folklorit», Tiranë 1980, σ. 24-30.

176. Panajoti, Jorgo - Hyso, Riza. Folklori shqiptar (Tekst për shkollat e
emesme), Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Tiranë 1979, 144 f. [Ή Άλ-
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βανική Λαογραφία (Βιβλίο για σχολεία μέσης έκπαίδευσης), 'Εκδ. Οΐκος
Σχολικού Βιβλίου...].

Μέρος πρώτο: Γενικά γιά τή λαογραφία (ή έννοια τοϋ όρου, τά συστατικά της, τά χαρακτη-
στικά της γνωρίσματα, ή ιστορία τής λαογραφίας σάν επιστήμη). Μέρος Δεύτερο: Ή ποίηση
(έπική, λυρική, έπικο-λυρική ). Μέρος τρίτο: Ό πεζός λόγος καί τά εΐδη του. Μέρος τέταρ-
το: δημοτική μουσική. Μέρος πέμπτο: χοροί. Μέρος έκτο: Δημοτικό δράμα.
Παραδείγματα. Παραδείγματα λογοτεχνικής άνάλυσης.
Τά περισσότερα παραδείγματα άπό τή Β. "Ηπειρο. ·. '

Είναι ή δεύτερη έκδοση (ή πρώτη τό 1976 ). Οί έκδόσεις 3-6 είναι πιό έκτεταμένες, συμπλη-
ρωμένες καί έπεξεργασμένες. Ή πιό νέα καί πιό ολοκληρωμένη έκδοση είναι αύτή τοΰ 1992.

177. Suli, Leonard. Puset çisternë të vjetër në fshatrat Dhrovjan i Sipërm
dhe Dhrovjan i Poshtëm, «Monumentet», Tiranë, 17 / 1979, f. 121-132
[Τά πηγάδια-στέρνες στα χωριά "Ανω και Κάτω Δρόβιανη... ].

Τό ορεινό έδαφος τής Δρόβιανης καί ή άνάγκη πηγαδιών-στερνών. Ή άρχιτεκτονική
τους καί τά ύλικά υδροδότησης στή Δρόβιανη.
Περίληψη στά γαλλικά.

178. Shkurti, Spiro. Një vështrim mbi veshjet e Vurgut në fund të shekullit
XIX dhe në fillim të shek. XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, X /
1979 ['Ανασκόπηση γύρω άπό τις φορεσιές τοΰ Βούρκου στά τέλη τοΰ 19ου
καί στις άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Λίγα γιά τόν Β ο ΰ ρ κ ο (Ά γ. Σαράντα). Περιγραφή τών γυναικείων φορεσιών (μέ
διπλάρι, μέ τσιπούνι, μέ, άλατζιά, μέ μακρύ τσιπούνι) καί τών άντρικών (μέ φουστανέλα,
μέ ποτούρια, μέ κυλότα).
Φωτογραφίες.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», Χ/1982, ρ. 147-186.

179. Bogdami, Ramazan. Koreografia popullore Lunxhërisë (rrethi i Gjiroka-
strës), «Studime Filologjike», Tiranë, 2/1980, f. 83-112 [Ή λαϊκή χο-
ρογραφία τής Λιουντζεριας (επαρχία Άργυροκάστρο υ)...].
Ή περιοχή τής Λιουντζεριας, τά χωριά της. Λίγα γιά τή λαογραφία τής Λιουντζεριας. Ή
θέση τών χορών. Περιγραφή τών γυναικείων καί άντρικών χορών κατά τά εί'δη τους (σύμ-
φωνα μέ τή δομή, τό θέμα, τή μουσική). Ή κυριαρχία τοΰ άσύμμετρου. Ό ρόλος τής φορε-
σιάς στό χορό. Οί περιπτώσεις χρήσης τών χορών. Τό έθνικό καί επαρχιακό στοιχείο.
Φωτογραφίες καί σκίτσα.

Περίληψη στά γαλλικά.

180. Çabej, Eqrem. Le petit Konstandin et le retour d'Ulysse, «Les lettres al-
banais», Tiranë, 2/1980, p. 242-247 [Ό Κωνσταντίνος ό Μικρός καί ή έπι-
στροφή τοΰ 'Οδυσσέα...].

Διαβαλκανικά στοιχεία στή δημοτική ποίηση σάν άποτέλεσμα διαβαλκανικών ίστορικο-
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κοινωνικών σχέσεων. Παράδειγμα ό «Τριομερήτικος γαμπρός». Οί τύποι καί οί παραλλαγές
του στήν 'Αλβανία. Τό μουσουλμάνικο έπίστρωμα. Τό παλιό χριστιανικό ύπόστρωμα, πού
διαφυλάσσεται κυρίως στή Β. Ήπειρο καί στούς 'Αρβανίτες τής 'Ιταλίας. Οί σχέσεις μέ τόν
ομηρικό μύθο τοϋ 'Οδυσσέα καί τής Πηνελόπης. 'Αλβανικές ιδιοτυπίες. Ή άνάγκη συγκρι-
τικών μελετών.

181. Çuka, Pano. Nëpër vite me këngë, «Nëndori», Tiranë, 7/1980, f. 192-202
[Μέ τραγούδια στούς χρόνους...].

Αίγα δημοτικά τραγούδια τής Δρόπολης μεταφρασμένα στά άλβανικά καί μέ σχόλια.
Τά περισσότερα είναι τής περιόδου τοΰ Β' παγκοσμίου πολέμου καί μεταπολεμικά.

182. Fetiu, Sadri. Aspekte krahasimtare të këngës popullore «Gjergj Elez
Alia», «Kultura Popullore», Tiranë, 2/1980, f. 93-103 [Συγκριτικά στιγ-
μιότυπα τοΰ δημοτικοΰ τραγουδιοΰ «Γκέργκι Έλέζ Άλία»...].

Ή άνάγκη συγκριτικών μελετών χωρίς προλήψεις. Τό άναφερόμενο τραγούδι στήν 'Αλβανία
(οί παραλλαγές του καί ή σχέση μέ άλβανικά παραμύθια). Κοινά σημεία μέ άλλες βαλκανικές
παραλλαγές (σέρβικες, βοσνιακές, έλληνικές) καί οί ιδιοτυπίες του στό περιεχόμενο καί στή
μορφή. Ή θρυλική του άρχή. Ή άλβανικότητά του.

183. Kallamata, Vlash. Një valle folklorike burimore me interes të veçantë
(vallja dyshe myzeqare e burrave), «Nëntori», Tiranë, 7/1980, f. 141-
148 ["Ενας αΰτόχθονας λαογραφικός χορός μέ έξαιρετικό ενδιαφέρον (Ό δι-
πλός μουζεκιάρικος χορός τών αντρών)...].

Λίγα γιά τή Μουζεκιά καί τούς χορούς της. Ή ιδιαίτερη δημοτικότητα τοΰ άναφε ρό
μενού χοροΰ. Λεπτομερής περιγραφή του (χορεύεται άπό δύο άτομα καί συνοδεύεται άπό
ομάδα ίσοκρατών. Οί δύο πρώτοι τραγουδοΰν πολυφωνικά). Ή παλαιότητα τςΰ χοροΰ. Ή
σχέση του μέ τό ιδιότυπο περιβάλλον. Ή έξέλιξή του. Οί καλλιτεχνικές του άξιες.

184. Kruta, Beniamin. Polifonia çame dhe disa çështje të etnogjenezës së
saj, «Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor», Tiranë, 1980, f.
89-100 [Ή τσάμικη πολυφωνία καί μερικά προβλήματα τής έθνογένεσής
της...].

ΉΤσαμουριά σάν έθνογραφική περιοχή. Ή δημοτική της πολυφωνική καί όμοφωνική
μουσική. Ή κυριαρχία τής πρώτης Ό μιμητικός της χαρακτήρας, πού τή διακρίνει άπό τή
λιάπικη πολυφωνία. Τύποι καί παραλλαγές σέ άντρες καί γυναίκες. Ή έπιρροή τής τόσκι-
κης πολυφωνίας (Κορυτσά, Κολιώνια, Πρεμετή, Μουζεκιά κ.ά. ).
Μουσικά παραδείγματα.

185. Kruta, Beniamin. Vështrim i përgjithshëm i polifonisë shqiptare dhe
disa çështje të gjenezës së saj, «Kultura popullore», Tiranë, 1/1980, f.
45-63 [Γενική άνασκόπηση τής άλβανικής πολυφωνίας καί μερικά προβλή-
ματα της γενεσής της...].

Ή δημοτική πολυφωνία σάν άξιόλογο μέρος τής άλβανικής μουσικής. Ό χώρος χρήσης της.
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Γενικά χαρακτηριστικά. Δύο τύποι: λιάπικος καί τόσκικος. Ιστορικά καί άρχαιολογικά
δεδομένα. Ή άλβανική πολυφωνία σάν εθνικό, αύτόχθονο προϊόν, χωρίς τήν επιρροή τής βυ-
ζαντινής πολυφωνίας.

186. Loli, Kosta. Orkestrinat popullore të Jugut në Festivalin Folklorik Kom-
bëtar 1978, «Probleme të zhvillimit të foklorit bashkëkohor», Tiranë,
1980, f. 137-141 [Οί λαϊκές ορχήστρες τοϋ Νότου στο 'Εθνικό Λαογραφικέ
Φεστιβάλ 1978...].

Ό ρόλος τών ορχηστρών στά προγράμματα τών συγκροτημάτων Κορυτσάς, Πρεμε-
τής, 'Αργυροκάστρου, 'Αγ. Σαράντα κτλ. Οί τύποι ορχηστρών. Παράδοση
καί έξέλιξή. Γνωστοί οργανοπαίχτες.

187. Nako, Reshide. Familja e re fshatare socialiste në Vinçan, «Korça», 2/
1980, f. 88-92 [Ή νέα σοσιαλιστική χωριάτικη οικογένεια στο Βιντσιάν...].
Τό χωριό Βιντσιάν καί τό ιστορικό του. Οί άλλαγές μετά τήν άπελευθέρωση σέ όλους
τούς τομείς, καί στήν οικογένεια: χειραφέτηση τής γυναίκας, πολύ λίγα διαζύγια, έλλειψη
πατριαρχικών θεσμών, νέες καλοεπιπλωμένες οικίες, μεγαλύτερη άπασχόληση τών άντρών.

188. Panajoti, Jorgo. Raporti midis kolektives dhe individuales në krijimta-
rinë e një rapsodi popullor, «Kultura Popullore», Tiranë, 2/198Ô, f. 47-
61. [Σχέσεις μεταξύ τοϋ όμαδικοΰ καί άτομικοΰ στοιχείου στά δημιουργήματα
ένος λαϊκοϋ ραψωδού...].

Σχέσεις ώς πρός τά θέματα, πρόσωπα, τεχνοτροπία κ.α. στά ποιητικά δημιουργήματα τοϋ
Σελίμ Χασάνι ( Α ύ λ ώ ν α ).

189. Progri, Fiqri. Motivet popullore në veshjet e grave të Hoçishtit e të Qy-
tezës, «Korça», 1980, f. 81-87 [Λαϊκά μοτίβα στις γυναικείες φορεσιές τοϋ
Χοτσίστ καί τής Κυτέζα...].

Λίγα γιά τις φορεσιές τών χωριών Χοτσίστ καί Κυτέζα τής Κορυτσάς. Οί καλ-
λιτεχνικές τους άξιες, ιδιαίτερα σχετικά μέ τά χρώματα καί τά κοσμήματα. Μερικά λαϊ-
κά μοτίβα: ό σταυρός, τό κυπαρίσσι, ό άετός κ.ά.
Ό εθνικός χαρακτήρας τών μοτίβων αύτών.

190 . Riza, Emin. Arkitektura e banesës popullore në zonën e Bregut të De-
tit (Labëri), «Monumentet», Tiranë, 19/1980 [Ή άρχιτεκτονική. τής λαϊ-
κής οικίας στήν περιοχή Μπρέγκου ι Ντέτιτ (Λιαπουριά)...].
Λίγα γιά τήν περιοχή, ή όποια συμπεριλαμβάνει κυρίως τήΧειμάρρα. Τύποι οικιών. Ή
δομή τους. Ή έπιρροή τοϋ έδάφους, τοϋ ίστορικο-κοινωνικοΰ καί γεωγραφικού περιβάλλον-
τος. Ή έπιρροή της ξενιτιάς. 'Εθνικά καί ιδιότυπα στοιχεία.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

191. Rrapaj, Fatos M. Te Sheshi i Flamurit, Shtëpia Botuese «Naim Frashë-
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ri», Tiranë, 1980, 169 f. [Στήν Πλατεία τής Σημαίας, Έκδ. Οίκος «Ν. Φρά-
σερι»... ].

'Ανθολογία δημοτικών τραγουδιών (κυρίως ιστορικών) άπό την επαρχία τής Αυλώνας.
Τά περισσότερα σχετίζονται μέ γεγονότα τοϋ 19ου καί 20οΰ αιώνα. Χρονολογική κατάταξη.
Πολλά δέν δείχνουν νά είναι καθαρώς δημοτικά.

192. Stiko, Nikoleta. Këngët popullore korçare të kurbetit, «Korça», Tiranë,
2/1980, f. 32-47 [Τά δημοτικά κορυτσαίικα τραγούδια τής ξενιτιάς...].

Τό ιστορικό τής ξενιτιάς άπό τήν Κορυτσά (οί αρχές, οί αίτιες, οί δρόμοι τής ξενιτιάς).
Ό πλούτος καί ή ποικιλία τών δημοτικών τραγουδιών ξενιτιάς. Τό περιεχόμενο, τά χαρα-
κτηριστικά καί οί καλλιτεχνικές τους άξίες. Οί έπαρχιακές ιδιοτυπίες. Πρόσωπα καί χαρα-
κτήρες.

193. Shituni, Spiro. Tipare dalluese të polifonisë labe, «Nëntori», Tiranë, 9/
1980, f. 159-168 [Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής λιάπικης πολυφωνίας...].
Λίγα γιά τή Λιαπουριά σάν εθνογραφική περιοχή. Ή λιάπικη πολυφωνία σάν ιδιό-
μορφος τύπος πολυφωνίας. Τά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: άπαγγελματικός χαρα-
κτήρας, προπεντατονία, οχι καθαρή άρμονία, πνοή άριας, οριστικοί ρυθμοί. 'Ιδιοτυπίες χω-
ριών καί μικροπεριοχών, παραλλαγές.

Παραδείγματα.

194. Sholla, Pavllo. Rreth folklorit muzikor të Korçës, «Korça», Tiranë, 2/
1980, f. 18-31 [Γύρω άπο τή δημοτική μουσική τής Κορυτσάς...].

Ό ρόλος τής δημοτικής μουσικής στήν καλλιτεχνική ζωή τής Κορυτσάς. Ή χωριάτικη
καί άστική μουσική. Ή πολυφωνία καί ή ομοφωνία. Ή κορυτσαία πολυφωνία σάν πολυ-
φωνία μιμητικού χαρακτήρα. Τύποι καί παραλλαγές. Σχέσεις χωριάτικης καί άστικής μου-
σικής. 'Εθνικά καί έπαρχιακά στοιχεία. 'Ανάγκη παραπέρα ερευνάς.

195. Tirta, Mark. Yeshjet e Labërisë dhe problème të ruajtjes së origjinalite-
tit të tyre, «Probleme të zhvillimit të folklorit bashkëkohor», Tiranë,
1980, f. 189-198 [Οί φορεσιές τής Λιαπουριάς καί προβλήματα διαφύλαξης
τής ιδιοτυπίας τους...].

Δεδομένα γιά τή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. Οί σχέσεις τής λιάπικης φορεσιάς μέ τό έδαφος, τό κλίμα
κ.ά. Ή έντονη τούρκικη επιρροή, ιδιαίτερα στις φορεσιές τών γυναικών (τά τουμάνια).
Περιγραφή άντρικής καί γυναικείας φορεσιάς. Ή άνάγκη άποκατάστασης τών ξένων στοι-
χείων μέ παλιά, έγχώρια.

195. Thomo, Pirro. Korça në gjysmën e dytë të shekullit XIX, «Korça», Ti-
ranë, 2/1980, f. 133-142 [Ή Κορυτσά στο δεύτερο ήμισυ τοϋ 19ου αιώνα...].

Κυρίως άρχιτεκτονική, άλλά καί οίκονομικο-πολιτιστική άνασκόπηση. Τά πρώτα βήματα
τής Κορυτσάς σάν πόλης. Τό κέντρο καί οί συνοικίες της. Τό παζάρι. Οί τύποι οικιών. Τό
πολεοδομικό της σχέδιο. Ή οικονομική καί πολιτιστική της άνάπτυξη. Ή έπιρροή τής ξε-
νιτιάς.
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197. Çeko, Letter. Kostumi i gruas së Karroqit, «Fitorja», Sarandë, 14.2.
181 [Ή γυναικεία φορεσιά του Καρροκιοϋ...].

Λίγα γιά τό χωριό Κ α ρ ρ ό κ ι (έλληνόφωνες ) τών Ά γ. Σαράντα. Περιγραφή τής
γυναικείας φορεσιάς (τής γιορτινής καί καθημερινής, χειμωνιάτικης καί καλοκαιρινής).
Κοινά στοιχεία μέ τις φορεσιές τής περιοχής καί ιδιοτυπίες. Παλιά στοιχεία καί εξέλιξη.

198. Filja, Hysen. Gjurmë të lashta në këngët e burrave të Labërisë, «Studi-
me Filologjike», Tiranë, 1/1981, f. 125-130 ["Ιχνη άρχαιότητας στο άντρί-
κειο τραγούδι τής Λιαπουριας...].

Ή βαρύτητα καί οί άξιες τής πολυφωνίας τής Λιαπουριας. Ή συντηρητικότητά της.
Παλιά στοιχεία στό τραγούδι τών άντρών (προπεντατονική κλίμακα, έλλειπής αρμονία, ένας
ιδιαίτερος τύπος πολυφωνίας στό χωριό Ντουκάτι, τό έπικό βάθος κλπ.). Τό παλιό
στοιχείο σάν μάρτυρας αύτοχθονίας.
Περίληψη στά γαλλικά.

199. Haxhihasani, Qemal. Thimi Mitko-Vepra, botim i Institutit të Kulturës

Popullore. Tiranë, 1981, 756 f. [Ευθύμιος Μήτκος - Έργα...].

Συλλογή ολόκληρου τοϋ έργου τοΰ γνωστοΰ κορυτσαίου λαογράφου Εύθ. Μήτκου (19ος αι-
ώνας). Περιέχει λαογραφικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά συγγράμματα, ποιήματα, έπιστολές
(συμπεριλαμβάνεται καί «Ή 'Αλβανική Μέλισσα» — 1878).
Εισαγωγή γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Μήτκο.
Περίληψη στά γαλλικά.
Λεξιλόγιο, πίνακες καί εύρετήρια.

200. Haxhihasani, Qemal - Dule, Miranda. Epika historike, 2, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1981, 762 f. [Ή ιστορική επική ποίηση, άρ. 2,
εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

'Ανήκει στή γενική έκδοση «Ή 'Αλβανική Λαογραφία», στήν τρίτη σειρά — Δημοτική

επική ποίηση. Συμπεριλαμβάνει ιστορικά τραγούδια τής περιόδου 1831-1912 άπό διάφορες

περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο) μέ θεματική καί χρονολογική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τά ιστορικά γεγονότα τής περιόδου καί τήν άπεικόνισή τους στό τραγούδι,

γιά τήν έννοια τοΰ δρου «ιστορικά τραγούδια», γιά τά κριτήρια έκδοσης.

Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

201. Hoxha, Ibrahim. Këngë popullore çame, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë, 1981, 150 f. [Δημοτικά τσάμικα τραγούδια, 'Εκδ. Οίκος
«Ναιμ Φράσερι... ].

Δημοτικά τραγούδια διαφόρων ειδών καί έποχών, κυρίως άπό τήν περιοχή τής Κ ο ν ί σ -
πόλης, μέ θεματική καί χρονολογική κατάταξη. Ή έκδοση έχει έκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

202. Jorgaqi, Frederik - Margilaj, Nikolla. Zemrat me diell mbushur, Shtë-
pia Botuese «Naim Frashëri», Tiranë, 1981 [Καρδίες γεμάτες ήλιο, 'Εκδ.
Οίκος «Ν. Φράσερι»...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών (διαφόρων ειδών καί έποχών ) άπό τήν περιφέρεια τοΰ Φ ί ε ρ
(Μ ο υ ζ ε κ ι ά).
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Κατάταξη θεματικο-χρονολογική.
Ή συλλογή έχει εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.

203. Miso, Pirro. Roli dhe funksioni muzikor i llaatës, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 2/1981, f. 83-105 [Ό μουσικός ρόλος και ή λειτουργία τοΰ λαβού-
του... ].

Το λαβοϋτο σάν δημοτικά μουσικό όργανο, γνωστό σέ ολόκληρη τή Β. "Ηπειρο. Κυρίως
χρησιμοποιείται μαζί μέ άλλα όργανα στις λαϊκές ορχήστρες. Ό τρόπος κατασκευής του.
Τά μουσικά του χαρακτηριστικά. Ή προέλευσή του.
Σκίτσα, φωτογραφίες, μουσικά παραδείγματα.

204. Panajoti, Jorgo. Fjalët e urta popullore dhe aktualiteti, «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1981, f. 17-31 [Οί δημώδεις παροιμίες καί ή έπικαιρό-
τητα... ].

Ή ικανότητα προσαρμογής τών παροιμιών, κυρίως έξ αιτίας τής γενικής τους έννοιας. Τρό-
ποι προσαρμογής: επιλογή, διασκευή (φυσική καί σημασιολογική), άναπαραγωγή. Οί ίστο-
ρικοκοινωνικές, καλλιτεχνικές καί γλωσσολογικές άρχές πού διευθύνουν τή διαδικασία αύτή.
Παραδείγματα γιά κάθε περίπτωση (πολλά άπό τή Β. Ήπειρο).

205. Panajoti, Jorgo - Gjergji, Andromaqi. Nga ditari i një ekspedite, «Kul-
tura Popullore», Tiranë, 2/1981, f. 197-215 ['Από τό ήμερολόγιο μιας λαο-
γραφικής άποστολής... ].

"Εκθεση γιά μία πολυμελή λαογραφική άποστολή στήν περιοχή τής Σ π ά τ η ς: ή κατά-
σταση τής λαογραφίας, τά πεδία πού έρευνήθηκαν, τά άποτελέσματα, οί δυσκολίες καί οί
λαογραφικές έκπλήξεις τής ύπαίθρου, οί σχέσεις μέ τούς πληροφορητές, ό τρόπος χρήσης
τών σύγχρονων μέσων καταγραφής.

206. Riza, Emin. Qyteti-muze i Gjirokastrës, Tiranë, 1981, 346 f. [Ή πόλη
— μουσείο τοΰ 'Αργυροκάστρου,..].

Μονογραφία. 'Ιστορικά καί φιλολογικά δεδομένα γιά τό παρελθόν τοϋ 'Αργυροκά-
στρου. Ή έξέλιξή του καί ή κατάστασή του σήμερα. Ή ιστορική, κοινωνική, πολιτιστική
σταδιοδρομία του. Διακεκριμένοι άντρες. Οί οίκίες καί τά ιστορικά μνημεία. Ή πολεοδομία
του. Κοινά γνωρίσματα μέ άλλες άλβανικές καί βαλκανικές πόλεις. 'Ιδιοτυπίες.

207. Shituni, Spiro. Kënga polifonike e Himarës, «Drita», Tiranë, 20.12.
1981, f. 11 [Τό πολυφωνικό τραγούδι τής Χειμάρρας...].

Ή πολυφωνία τής Χειμάρρας σάν πολυφωνία λιάπικη. Οί ιδιοτυπίες σχετίζονται μέ
τόν ιδιαίτερο ρόλο μιας τέταρτης φωνής (έκείνου πού «σηκώνει» τό τραγούδι, δηλ. τραγουδά
σέ πιό ψηλές νότες), τις ιδιαιτερότητες τοϋ μέλους καί τής άρμονίας. Αύτό είναι γεγονός
έσωτερικής έξέλιξης.

208. Shkurti, Spiro. Kontribut për hartën kostumologjike të rrethit të Saran-
dës, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, XI/1981, f. 69-97 [Συμβολή γιά τόν
κουστουμολογικό χάρτη τής έπαρχίας 'Αγ. Σαράντα...].

Λίγα γιά τήν έπαρχία καί τις εθνογραφικές της περιοχές. Οί ιδιαιτερότητες τής κάθε πε-
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ριοχής. Τά κουστούμια τους: άντρικά, γυναικεία. Ταξινόμηση τών κουστουμιών σύμφωνα
μέ τά υλικά κατασκευής, τή δομή τους, τά βασικά τους χαρακτηριστικά, τις περιπτώσεις
χρήσης, τοϋ ρόλου τους.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», ΧΙ/1981.

209. Vasili, Kozma - Mustaqi, Arsen. Lirika popullore, Instituti i Kulturës Po-
pullore, Tiranë, 1981, 645 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση, "Εκδ. 'Ινστιτού-
του Λαϊκού Πολιτισμού...].

'Ανήκει στήν τέταρτη σειρά (Lirika popullore — Ή δημοτική λυρική ποίηση) τής γενικής
έκδοσης «'Αλβανική Λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει τραγούδια τής ξενιτιάς καί τών νιζάμη-
δων (έπιστράτευσης τών 'Αλβανών άγοριών) άπό διάφορες περιοχές, ιδίως άπό τή Β. "Η-
πειρο (ύπάρχουν ένδείξεις). Δομή: Μέρος Α' (τραγούδια ξενιτιάς: τό ξεκίνημα τοϋ ξενίτη,
ή ζωή τής οικογένειας, ό γυρισμός) καί Μέρος Β' (τραγούδια νιζάμηδων: τό ξεκίνημα, ή
ζωή τοϋ στρατιώτη, ή ζωή της οικογένειας).

Εισαγωγή γιά τις οίκονομικο-κοινωνικές συνθήκες τής δημιουργίας τών τραγουδιών, τό
περιεχόμενο, τά γνωρίσματα καί τις άξιες τους.
Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

210. Agolli, Dritëro. Krijimtaria e Naimit dhe folklori, «Çështje të folklorit
shqiptar», Tiranë, 1/1982, f. 405-414 [Τό έ'ργο τοϋ Ναΐμ καί ή λαογραφία...].

Ή επιρροή τής δημοτικής ποίησης, κυρίως τής γενέτειρας τοϋ ποιητή Ναΐμ Φράσερι (Π ρ ε-
μ ε τ ή), μέ τήν πνοή της, τήν τεχνοτροπία, τή γλώσσα, τά προβλήματα καί τά πρόσωπα,
τό στίχο καί τά σχήματα λόγου. "Ετσι εξηγείται έν μέρει ή δημοτικότητα τοϋ ποιητή.

211. Agolli, Nexhat. Vallja e Osman Takës, «Kultura Popullore», Tiranë, 1/
1982, f. 121-134 [Ό χορός τοϋ 'Οσμάν Τάκα...].

Ποιός ήταν ό 'Οσμάν Τάκα καί τί λέει ή παράδοση στή γενέτειρά του (Κονίσπολη).
Περιγραφή τοϋ χοροΰ καί τής μουσικής του. Ό χορός καί στήν 'Ελλάδα. Τά αίτια τής δη-
μοτικότητάς του. Διακεκριμένοι χορευτές του. Ή παράδοση στό χορό καί ή έξέλιξή του.

212. Çetta, Anton. Disa të dhëna mbi zhvillimin strukturer të balades shqi-
pe, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 1/1982, f. 242-259 [Δεδομένα
γιά τή δομική έξέλιξή τής άλβανικής μπαλάντας...].

Περικομμένη επανέκδοση διατριβής κοσσυφοπεδίου λαογράφου γιά τήν έννοια τοϋ όρου
«μπαλάντα», τις αρχές τοϋ είδους, τήν έξέλιξή του, τόν πλοΰτο τών άλβανικών δημοτικών
παραλογών. Τήν δομική τους εξέλιξη τήν βλέπει σάν εξέλιξη άπό τό άπλό στό πιό περίπλο-
κο. Μεταξύ άλλων φέρνει σάν παράδειγμα τήν μπαλάντα άδελφοκτονίας, συγκρίνοντάς την
μέ άλλες βαλκανικές παραλλαγές. Παραλλαγές Β. 'Ηπείρου.

213. Daja, Ferial. Këngë popullore djepi, Instituti i Kulturës Popullore, Ti-
ranë, 1982, 140 f. [Δημοτικά νανουρίσματα, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολι-
τισμοΰ... ].

'Εκλογή νανουρισμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. Ήπειρο). Παρουσιάζονται
μέ τήν ποίηση καί τή μουσική τους (σέ νότες). Θεματική κατάταξη. Γιά κάθε τραγούδι ση-
μειώνονται: τόπος καί χρόνος συλλογής, συλλέκτης, τραγουδιστής, μεταγραφέας τής μουσικής.
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Σύντομη εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοϋ είδους καί τά κριτήρια έπιλογής
καί μεταγραφής.

214. Dojaka, Abaz. Veshjet popullore në rrethin e Kolonjës, «Etnografia
Shqiptare», Tiranë, XII/1982, f. 3-26 [Οί λαϊκές φορεσιές στήν επαρχία
τής Κολωνίας...].

Ή Κολωνία σάν εθνογραφική περιοχή. Οί άντρικές (μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλό-
τα) καί γυναικείες (κυρίως μέ «μολοκώφ») φορεσιές καί τά έξαρτήματά τους. Ή επιρροή
τής ξενιτιάς. Κοινά στοιχεία μέ γειτονικές περιοχές καί ιδιαιτερότητες. Ή έξέλιξη τών φο-
ρεσιών καί ή σύγχρονη κατάσταση τους. Ή τεχνολογία τους.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», XII/1982.

215. Haxhihasani, Qemal. Balada shqiptare e rinjohjes motër e vëlla dhe
lidhjet e saj ballkanike, «Çështje të foklorit shqiptar», Tiranë, 1/1982,
f. 148-174 [Ή άλβανική μπαλάντα τής άναγνώρισης άδελφοΰ καί άδελφής
καί οί διαβαλκανικές της σχέσεις...].

Τρεις τύποι καί παραλλαγές τής μπαλάντας στούς 'Αλβανούς. (Ό βορειοηπειρωτικός τύ-
πος, μέ χριστιανικό υπόστρωμα, σχετίζεται περισσότερο μέ τόν ίταλοαρβανίτικο καί βορειο-
δυτικό τύπο). Τό μουσουλμανικό έπίστρωμα τής μπαλάντας. Ή παλαιότητά της. Τά ίστο-
ρικο-έθνογραφικά στοιχεία. Ή στρουκτούρα τοΰ κάθε τύπου καί οί ιδιαιτερότητες τών πα-
ραλλαγών. Διαβαλκανικές σχέσεις καί έθνικές ιδιοτυπίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

216. Haxhihasani, Qemal. Balada popullore shqiptare, Shtëpia Botuese
«Naim Frashëri», Tiranë, 1982, 184 f. ['Αλβανικές δημοτικές μπαλάντες,
Έκδ. Οίκος «Ναΐμ Φράσερι»... ].

'Ανθολογία άλβανικών δημοτικών παραλογών διαφόρων ειδών, έποχών, περιοχών (καί άπό
τή Β. "Ηπειρο). Θεματική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τήν έννοια τοϋ όρου «μπαλάντα», τούς τύπους μπαλαντών στούς 'Αλβανούς,
τήν παλαιότητα τοΰ είδους, τις άξίες τους, τις σχέσεις μέ μπαλάντες άλλων λαών καί τις έθνι-
κές ιδιοτυπίες.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.
Εικονογράφηση G. Leka.

217. Nuraj, Lilo. Punimi i gjeshtrës për veshje e shtroje në Velçë (Vlorë),
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, XII/1982, f. 247-254 [Ή έπεξεργασία
τοϋ σπάρτου γιά ροϋχα καί στρώματα στή Βέλτσια (Αύλών α)...].

Ή τεχνολογία προετοιμασίας σπάρτινης κλωστής. Ή τεχνολογία ύφανσης. Εϊδη ρούχων καί
στρωμάτων. Χρώματα. Μοτίβα.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», XII/1982.

218. Nushi, Jani. Mbledhës të folklorit, 1, Folklor nga krahina e Myzeqesë,



220

Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1982, 464 f. [Συλλέκτες της λαο-
γραφίας, 'Αρ. 1, Λαογραφία άπο τήν περιοχή τής Μουζεκιας, 'Ινστιτούτο
Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Ό πρώτος άριθμός (τόμος) τής σειράς «Συλλέκτες τής Λαογραφίας», πού έκδίδεται άπό τό
'Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού τής 'Ακαδημίας 'Επιστημών. Συμπεριλαμβάνει λαογρα-
φικά (τραγούδια διαφόρων ειδών, παραμύθια, θρύλοι, παροιμίες, αίνίγματα κλπ. ) πού έχει
συλλέξει στή Μ ο υ ζ ε κ ι ά ό παλιός δάσκαλος Γιάννης Νούσης. 'Επιμέλεια καί εισαγωγή
Kozma Vasiii, Aneta Teta, Ptoleme Nushi. Ταξινόμηση κατά είδος.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

219. Panajoti, Jorgo. Këngë popullore të rrethit të Korçës, Instituti i Kultu-
rës Popullore, Tiranë, 1982, 719 f. [Δημοτικά τραγούδια τής επαρχίας Κο-
ρυτσάς, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Δημοτικά τραγούδια διαφόρων ειδών καί περιοχών τής επαρχίας Κορυτσάς: I. Μπαλάντες.
II. 'Ιστορικά τραγούδια (καί κλέφτικα). III. Λυρικά τραγούδια (νανουρίσματα, γάμου, μοι-
ρολόγια, έρωτικά, κοινωνικά, ίεροτελεστικά, παιδικά).

Εισαγωγή γιά τή δημοτική ποίηση τής Κορυτσάς. 'Ιστορικό τών έκδόσεών της, ρόλος
της στήν καλλιτεχνική ζωή τής έπαρχίας, θέματα καί προβλήματα, δυναμικότητα τοΰ κάθε
είδους, βασικά της χαρακτηριστικά (βαθύς λυρισμός, ισορροπία, πολυτέλεια, εύρύτητα, σω-
φροσύνη), κοινά στοιχεία μέ τήν ποίηση γειτονικών περιοχών.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

220. Papleka, Ndoc. Etika shqiptare në hapësirën e një balade të moçme,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1982, f. 139-147 [Ή άλβανική ήθική στό
χώρο μιας παλιάς μπαλάντας...].

'Εξετάζεται ένας τύπος μπαλάντας γιά τό θάνατο νέου άντρα. Παραλλαγές κατά περιοχές
(καί τής Βορείου Ηπείρου). Στοιχεία πού μαρτυρούν τήν παλαιότητά της. 'Ιστορικά καί
έθνογραφικά στοιχεία. Καλλιτεχνικές άξιες. Εύγενική συμπεριφορά πρός τή γυναίκα τοΰ
νεκροΰ.

221. Stahl, Paul Η. Strukturat e vjetra shoqërore shqiptare në kuadrin e sho-
qërive ballkanike dhe evropiane (shek. XIX), «Kultura Popullore». Ti-
ranë, 2/1982, f. 105-112 [Παλιές αλβανικές κοινωνικές δομές στά πλαί-
σια τών βαλκανικών και ευρωπαϊκών κοινωνιών (19ος αιώνας)...]
Πατριαρχικές οικογένειες, φυλετικοί καί φατριαστικοί οργανισμοί, καπετανάτα κ.ά. σε διά-
φορες περιοχές (καί στή Β. "Ηπειρο). Σχέσεις μέ άνάλογους οργανισμούς στά Βαλκάνια καί
στήν Ευρώπη. 'Αλβανικές ιδιαιτερότητες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό ((Culture Populaire Albanaise», 1983.

222. Thomo, Pirro. Banesat e hapura në qytetin e Korçës dhe disa problème
të restaurimit të tyre, «Monumentet», Tiranë, 1/1982, f. 91-103 [Οί ά-
νοιχτές οικίες τής πόλης Κορυτσάς καί μερικά προβλήματα σχετικά μέ τήν
έπιδιώρθωσή τους...].
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Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών «άνοιχτών» σπιτιών τής Κορυτσάς (πόλης). Τό πο-
σοστό τους σέ σύγκριση μέ άλλους τύπους οικιών. Ή άρχιτεκτονική τους. Τά υλικά καί ή
τεχνολογία κατασκευής τους. Διακόσμηση μέ ξύλο, πέτρα κ.ά. Ή παλαιότητα τους. Ή άνάγ-
κη καί οί επιστημονικοί τρόποι έπιδιώρθωσης γιά διαφύλαξη σάν πολιτιστικά μνημεία.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

223. Vasili, Kozma - Gërcaliu, Mustafa. Këngë popullore për Luftën Antifa-
shiste Nacionalçlirimtare dhe ndërtimin socialist, vëllimi i pestë, Insti-
tuti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1982, 884 f. [Δημοτικά τραγούδια γιά
τον 'Αντιφασιστικά Έθνικοαπελευθεωτικόν 'Αγώνα καί τήν οικοδόμηση τοϋ
σοσιαλισμοΰ, έκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού, τόμος πέμπτος...]
Τραγούδια γιά τό Κόμμα 'Εργασίας 'Αλβανίας, γιά τόν 'Αγώνα καί τή μεταπολεμική πε-
ρίοδο (γεγονότα, πρόσωπα), ένάντια στό ρεβιζιονισμό καί ιμπεριαλισμό.

Εισαγωγή γιά τό περιεχόμενο τοϋ βιβλίου.
Λεξιλόγιο καί ευρετήρια.

Στά πλαίσια τής σειράς αύτής καί μέ τά ίδια (ή σχεδόν τά ίδια) θέματα καί κριτήρια έχουν
έκδοθεϊ άργότερα καί άλλοι τρεις τόμοι (1982, 1986, 1988).

224. Ciko, Dhimitër. Zhvillimi i mobilerisë në Korçë në fund të shekullit XIX
— fillimi i shekullit XX, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 281-
291 [Ή έξέλιξη τής έπιπλοποιΐας στήν Κορυτσά στά τέλη τοΰ 19ου καί στις
άρχές τοΰ 20οΰ αιώνα...].

Τά αίτια έξέλιξης τής έπιπλοπο'ί'ας στήν Κορυτσά. Παραδόσεις καί στοιχεία έξέλιξης
(στά είδη παραγωγής, έργαλεϊα, διακόσμηση, ύλικά, τεχνολογία). 'Επιρροές καί έσωτερική
έξέλιξη. Γνωστοί τεχνίτες (άνάλυση τής έργασίας τοΰ Κυριάκου Θέμελη).
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 13/1983.

225. Elezi, Ismet. E drejta zakonore penale e shqiptarëve, Shtëpia Botuese
«Nairn Frashëri», Tiranë, 1983 [To έθιμικό ποινικό δίκαιο τών 'Αλβανών,
Έκδ. Οίκος «Ναΐμ Φρέσερι»... ].

Γενικά γιά τό εθιμικό ποινικό δίκαιο: οί άρχές του, τό περιεχόμενο του, ό χαρακτήρας του,
τά αίτια έπιβίωσης μέχρι άργά στούς 'Αλβανούς.

Κανονισμοί (άγραπτοι νόμοι) τοΰ εθιμικού ποινικοΰ δικαίου γιά οικογενειακές καί κοινωνι-
κές υποθέσεις, σύμφωνα μέ τούς έθιμικούς κώδικες (kanun) τοΰ Λέκ Ντουκαγκίνη, Σκεν-
τέρμπεη, Ίντρίζ Σούλι (Λ ι α π ο υ ρ ι ά).

Πρακτικές διαδικασίες καί έφαρμογή τοΰ έθιμικοΰ ποινικοΰ δικαίου. Ό σχετικά θετικός ρό-
λος του καί τά μειονεκτήματα.

226. Haxhihasani, Qemal. Epika historike, 1, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë, 1983, 494 f. [Ή ιστορική επική ποίηση, 1, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ
Πολιτισμού... ].
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Ό πρώτος τόμος της τρίτης σειράς [Epika historike — 'Επική ιστορική ποίηση) τής γενι-
κής έκδοσης «Άλβανική Λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει ιστορικά δημοτικά τραγούδια άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. Ήπειρο) τής περιόδου 1389-1830. Θεματική καί χρονο-
λογική κατάταξη.

Γενική εισαγωγή γιά τά ιστορικά τραγούδια καί γιά έκεϊνα τής συγκεκριμένης περιόδου.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

227. Haxhihasani, Qemal - Luka, Kolë - Uçi, Alfred - Treska, Misto. Chanson-
nier Epique Albanais, Institut de la Culture Populaire, Tirana, 1983,
456 pp. ['Αλβανικά επικά τραγούδια, εκδ. Ίνσιστούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].
Ανθολογία άλβανικών έπικών τραγουδιών μεταφρασμένων στά γαλλικά. Τραγούδια διαφό-
ρων ειδών (θρυλικά, ιστορικά, μπαλάντες), έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. Ήπειρο).
Ειδολογική κατάταξη.

Εισαγωγή γιά τόν πλοϋτο καί τις άξιες τών άλβανικών έπικών τραγουδιών, καθώς καί γιά

τά κριτήρια έκδοσης τοϋ βιβλίου.

Εύρετήρια.

228. Karkanaqe, Pëllumb. Zeja e dërstilës në të kaluarën në Shqipëri, «Etno-
grafia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 365-381 [Τό έπάγγελμα τής νερο-
τρουβιάς στά περασμένα στήν 'Αλβανία...].

Είδη νεροτρουβιών σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. Ήπειρο) καί καιρούς. Ή τεχνολογία
κατασκευής καί λειτουργίας τους. Είδη ύφαντών πού επεξεργαζόταν καί ή τεχνοτροπία έπε-
ξεργασίας. Ή κατάρρευση τοΰ επαγγέλματος μέ τήν άνάπτυξη τής σύγχρονης τεχνολογίας.
Περίληψη στά γαλλικά.

229. Kruta, Beniamin. Polifonia dyzërëshe e Toskërisë, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 1 / 1983, f. 33-58 [Ή διφωνική πολυφωνία τής Τοσκαριάς...].

ΉΤοσκαριά σάν έθνομουσικολογικός χώρος. Τό πολυφωνικό της σύστημα καί οί ίδιαι-
τερότητές του. Ή διφωνία σάν πρώτη φάση πολυφωνίας. Ή διφωνία σέ άντρες καί γυναί-
κες. Τύποι καί παραλλαγές διφωνικών τραγουδιών. Σχέσεις μέ τήν ομοφωνία καί τήν έξε-
λιγμένη πολυφωνία. Σχέσεις μέ τή λιάπικη διφωνία.
Μουσικά παραδείγματα.

230. Miso, Pirro. Bakllamaja në muzikën tonë popullore, «Kultura Popullo-
re», Tiranë, 1/1983, f. 59-72 [Ό μπακλαμάς στή δημοτική μας μουσική...].

Ή τεχνολογία κατασκευής τοΰ μπακλαμά . Μουσικολογικά του δεδομένα. Προέλευση καί
έθνικές ιδιαιτερότητες. Ή λειτουργία του σάν ξεχωριστοΰ οργάνου καί σέ λαϊκές ορχή-
στρες. Τά τραγούδια πού συνοδεύει συνήθως. Οί περιοχές χρήσης του (κυρίως στήν Β.
"Ηπειρο). Γνωστοί μπακλαματζήδες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Παραδείγματα (μέ νότες).

231. Muka, Ali. Vendbanimet dhe ndërtimet popullore në Shpat, «Etnogra-
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fia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 197-254 [Δημοτική διαμονή καί κτήρια
στή Σπάτη...].

Ή Σπάτη σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Τόποι διαμονής (χωριά, συνοικίες) καί
στρουχτούρα τους. Οί οικίες καί ή άρχιτεκτονική τους. "Αλλα δημοτικά κτήρια (εκκλησίες,
στάβλοι, άποθήκες, σχολεία, μύλοι κ.ά.). Παράδοση καί εξέλιξη. Χτίστες. Σχέσεις μέ άλ-
λες περιοχές καί ιδιοτυπίες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 13/1983.

232. Panajoti, Jorgo. Balada popullore dhe historia, «Kultura Polullore», Ti-
ranë, 1/1983, f. 163-189 καί 2/1983, f. 187-202 [Ή δημοτική μπαλάντα
καί ή ιστορία...].

Τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής μπαλάντας καί οί διαφορές μέ τά άλλα άφηγηματικά
ε'ίδη τής δημοτικής ποίησης. 'Ιδιαιτερότητες σχετικά μέ τήν άπεικόνισή της ιστορίας. Τύ-
ποι μπαλαντών ώς πρός τήν ποσότητα καί ποιότητα τών ιστορικών στοιχείων. Μέθοδοι καί
κατευθύνσεις μελέτης τής ιστορίας στή μπαλάντα. 'Επαρχιακές ιδιοτυπίες καί μελέτη παρα-
δειγμάτων (καί άπό τή Β. "Ηπειρο).

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1984.

233. Panajoti, Jorgo - Xhagolli, Agron. Fjalë të urta të popullit shqiptar, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1983. 1080 f. [Παροιμίες τοΰ αλβα-
νικού λαοΰ...].

Παροιμίες διαφόρων ειδών, έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. "Ηπειρο). Δίνονται καί
ένδιαφέρουσες παραλλαγές, καθώς καί άναφορές σέ προηγούμενες εκδόσεις. Κατάταξη έννοιο-
θεματική.

Εισαγωγή γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τοΰ είδους, τις σχέσεις καί τις διαφορές μέ
άλλα μνημεία λόγου (ιδίως μέ τά «μικρά»), τά κριτήρια ταξινόμησης.
Λεξιλόγιο, πίνακες, εύρετήρια.

234. Pepo, P. - Prifti, V. Veshjet popullore në zonën e Vithkuqit, «Kultura
Popullore», Tiranë, 2/1983, f. 161-168 [Οί λαϊκές φορεσιές στήν περιοχή
τοϋ Βυθκούκι... ].

ΤόΒυθκούκι σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Οί άντρικές καί γυναικείες φορεσιές
(καθημερινές καί επίσημες), τά έξαρτήματα καί ή διακόσμηση τους. Τεχνολογία κατασκευής.
'Εξέλιξη. Σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί ιδιαιτερότητες.
Φωτογραφίες.

235. Rrapaj, Fatos M. Mbledhës të folklorit 3, Këngë popullore nga Çamëria,
Tiranë, 1983, 848 f. [Συλλέκτες Λαογραφίας 3, Δημοτικά τραγούδια άπο τήν
Τσαμουριά, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών (έπικά, λυρικά, μπαλάντες) καί έποχών
άπό τήν Τσαμουριά (Κ ο ν ί σ π ο λ η, Φιλιάτες, 'Ηγουμενίτσα κ.ά. ).
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Ειδολογική και χρονολογική κατάταξη.

'Αρκετά τραγούδια δέν δείχνουν νά είναι δημοτικά (π.χ. μιά μπαλάντα γιά τόν Πύρρο
τής Ηπείρου).

236. Shkodra, Zija. Shkolla popullore e ndërtuesve të Oparit, «Drita», Tira-
në, 28.8.1983, f. 10-11 [Το λαϊκό σχολείο τών οικοδόμων τοϋ Όπάρι...].

Τό Ό π ά ρ ι (Κορυτσά) σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή. Λίγα γιά τήν ιστορία
του. Παραδοσιακή προετοιμασία (έκμάθηση) χτιστών, λιθογλύπτων, ξυλογλύπτων, ζω-
γράφων.

237. Shkupi, Fatbardha. Zbukurimorja e ndërtimtarisë së kultit në qytetin e
Vithkuqit gjatë shekujve XVIII-XIX, «Monumentet», Tiranë. 2/1983,
f. 123-137 [Τό διακοσμητικό στοιχείο τών οικοδομημάτων λατρείας στήν
πόλη Βυθκούκι κατά τούς αιώνες 18ο-19ο...].

Λίγα γιά τήν ιστορία, τόν πολιτισμό, τήν παράδοση τοϋ Βυθκούκι (Κορυτσά) σάν
περιοχής καί πόλης. Τά οικοδομήματα λατρείας (κυρίως έκκλησίες καί μοναστήρια). Ή δια-
κόσμησή τους μέ γλυπτικά (πέτρα, ξύλο), ιχνογραφίες. Τά μοτίβα τών διακοσμητικών. Οί
καλλιτεχνικές τους άξιες.
Φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

238. Thomo, Pirro. Vështrim historiko-arkitektonik mbi pazarin e Korçës,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, 13/1983, f. 141-179 [Ίστορικο-αρχιτε-
κτονική άνασκόπηση γιά τήν αγορά τής Κορυτσάς...].

Λίγα γιά τήν Κορυτσά στούς τρεις τελευταίους αιώνες. Ή άγορά της (τό παζάρι) σάν
οικονομικό καί πολιτιστικό κέντρο. Οί άρχές, ή εξέλιξη, ή τύχη τής άγορας. Ή άρχιτεκτο-
νική της δομή καί τά οικοδομήματα. Ή άνάγκη γρήγορης καί έπιστημονικής έπισκευής της.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

239. Xhagolli, Agron. Truall me këngë, botim i Shtëpisë Qendrore të Krijim-
tarisë Popullore, Tiranë, 1983, 263 f. ["Εδαφος μέ τραγούδια, εκδ. Κεντρι-
κής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Έθνικό Λαογραφικό Φέστιβαλ τοΰ 'Αργυροκάστρου

(1983). Κατάταξη κατά επαρχίες. Μουσική μεταγραφή.

Εύρετήρια.

240. Dodona, Eftim. Si lindi «dora e drunjtë» — pollamarka, «Përpara»,
Korçë, 1.2.1984 [Πώς γεννήθηκε τό «ξύλινο χέρι» — ή πολαμάρκα...].

Οί γεωργικές παραδόσεις στό Ντεβόλι (Κορυτσά). 'Ιστορικά δεδομένα καί λαϊ-
κές παραδόσεις σχετικά μέ τήν έφεύρεση ένός γεωργικοΰ έργαλείου πού χρησιμοποιείται γιά
θέρισμα σταριοΰ καί ονομάζεται «ξύλινο χέρι» ή «πολαμάρκα» (ϊσως άπό τήν έλληνική λέξη
((παλάμη», μιά πού τό ξύλινο χερούλι τοΰ έργαλείου κρατιέται μέ τήν παλάμη).
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241. Κώτσιας, Βασίλης. Μέ το ακριβό μας Κόμμα (Λαϊκά μειονοτικά τραγούδια),
'Εκδοτικός Οίκος «Να'ί'μ Φράσερι», Τίρανα, 1984, 141 σ.

Τραγούδια (κυρίως άπό τή Δρόπολη) γιά τον Έθνικοαπελευθερωτικόν 'Αγώνα καί τή
μεταπολεμική περίοδο, πού έχουν στο κέντρο τό Κόμμα 'Εργασίας 'Αλβανίας καί τόν 'Ε.
Χότζα.

Ή αύθετικότητά τους φαίνεται ύποπτη.

242. Loli, Kosta. Kabaja me saze, «Kultura Popullore», Tiranë, 2/1984, f. 63-
85 [Ό καμπάς μέ λαϊκές ορχήστρες...].

Χαρακτηριστικά τοϋ μουσικοΰ δημοτικού είδους καμπά, πού έπιχωριάζει κυρίως στή Β.
"Ηπειρο. Ή έπιρροή τής ποιμενικής ζωής. Τά όργανα ορχηστρών πού παίζουν καμπά. Γνω-
στοί όργανοπαϊχτες. Οί καλλιτεχνικές άξιες τοϋ ε'ίδους καί οί αιτίες τής δημοτικότητάς του.
Μουσικολογική άνάλυση παραδειγμάτων διαφόρων τύπων.

243. Sako, Zihni. Studime për folklorin, Instituti i Kulturës Popullore, Ti-
ranë, 1984, 362 f. [Λαογραφικές μελέτες, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολι-
τισμού... ].

Συλλογή λαογραφικών μελετών (κυρίως γύρω άπό τά μνημεία λόγου) πού έχουν γραφτεί
καί έκδοθεϊ πρό τοΰ θανάτου τοΰ συγγραφέα. Μέ τή βιβλιογραφία μας σχετίζονται διατρι-
βές κ.ά. όπως: Εισαγωγή στήν 'Αλβανική λαογραφία, Ή μπαλάντα τής έντοίχισης κλπ.,
πού σημειώθηκαν παραπάνω.

244. Suli, Leonard. Banesa e vjetër fshatare e zonës së Vurgut, «Pasuri e
trashëguar në shekuj», Tiranë, 1984, f. 127 [Ή παλιά χωριάτικη οικία
τοϋ Βούρκου...].

Ό Βοΰρκος σάν έθνογραφική περιοχή. Ή μεγάλη φτώχεια καί καταπίεση στά περα-
σμένα. Περιγραφή τυπικοΰ φτωχόσπιτου καί άλλων τύπων οικίας. Ή άρχιτεκτονική, ή τε-
χνολογία κατασκευής τών οικιών.

245. Shituni, Spiro. Kënga polifonike e Gjirokastrës, «Nëntori», Tiranë, 9/
1984, f. 33-41 [Τό πολυφωνικό τραγούδι τοΰ 'Λργυροκάστρο υ...].

Τό άργυροκαστρίτικο τραγούδι σάν τύπος λιάπικου τραγουδιού μέ τίς ίδιαιτερότητές του
(άργοί ρυθμοί, μακρόσυρτες μελωδίες, βαθιοί τόνοι κ.ά.). Καλλιτεχνικές άξιες. Γνωστοί
τραγουδιστές.

Μουσικολογική έξέταση παραδειγμάτων.

246. Aliu, Skënder. Aspekte të kulturës ilire në krahinën e Kolonjës në shek.
VII-V p.e.s., «Iliria», Tiranë, 2/1985, f. 271-280 [Στοιχεία τοΰ ίλλυρικοΰ
πολιτισμοΰ στήν περιοχή τής Κολωνίας στούς αιώνες 7-5 π.Χ....].

Ή έποχή τοΰ χαλκοΰ, γνωρίσματα της έποχής τοϋ σιδήρου. Οικονομική άνάπτυξη, πολιτι-
σμός, άντιλήψεις, κατά τά εύρήματα σέ επίπεδους καί ομαδικούς τάφους στά χωριά Μ π ο-
ρό β α, Μαλίστι, Βρεπόκα, Κίνα μη. Σχέσεις μέ τήν 'Ελλάδα: Εισαγωγή μεταλ-
λικών δοχείων κ.ά.
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Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

247. Bido, Agim. Vlera artistike të veshjes për gra të Muzinës «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1985, f. 151-158 [Οί καλλιτεχνικές άξίες τής γυναικείας
φορεσιάς τής Μουζίνας... ].

Λίγα γιά τή Μ ο υ ζ ί ν α ("Α γ. Σαράντα) καί τις φορεσιές της. Ή γυναικεία επίσημη
καί καθημερινή φορεσιά. Ή διακόσμηση: μοτίβα (πτηνά, ζώα, φυτά), χρώματα, συνδυα-
σμός μοτίβων καί χρωμάτων, τεχνολογία καί τέχνη. Σχέσεις μέ άλλα χωριά καί ιδιαιτερό-
τητες.

Σκίτσα καί φωτογραφίες.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire)), 1986.

248. Bihiku, Ikbal. Qëndisjet në veshjet popullore të qytetit, «Etnografia
Shqiptare», Tiranë, 14/1985, f. 211-222 [Τά κεντήματα στις λαϊκές άστι-
κές φορεσιές...].

Ή αίσθηση τοϋ ώραίου στις άστικές φορεσιές. Ή τεχνολογία, ή τέχνη, τά μοτίβα τών
κεντησμάτων. Ή φύση, ή γεωργία, ή κτηνοτροφία σάν βασικές πηγές μοτίβων. Τά ύλικά
πού χρησιμοποιούνται, τά χρώματα καί οί συνδυασμοί τους.

Μεταξύ τών πόλεων πού διακρίνονται αναφέρονται καί: Μπεράτι, Κορυτσά, 'Αρ-
γυρόκαστρο.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.

249. Bihiku, Ikbal. Thurjet me shtiza dhe zbukurimi i tyre, «Kultura Popul-
lore». Tiranë, 2/1985, f. 73-82 [Τά πλεξίματα μέ βελόνες καί ή διακόσμηση
τους... ].

Παραδόσεις στό πλέξιμο μέ βελόνες (καλτσοβελόνες ) σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. "Η-
πειρο). Ή τεχνολογία, ή τέχνη, τά μοτίβα, οί κλωστές, τά χρώματα. Ή ψυχή τών γυναι-
κών στά πλεχτά.
Σκίτσα.

250. Dhima, Aleksandër. Ecuria kohore e tipareve antropologjike në Kolonjë,
«Etnografia Shqiptare», Tiranë, 14/1985,' f. 295-323 [Ή πορεία κατά
καιρούς τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων στήν Κολώνια...].

Ή έξέλιξή τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων στήν Κολώνια σύμφωνα μέ τά άρχαιο-
λογικά εύρήματα, τά γραπτά δεδομένα, τις παρατηρήσεις στήν ύπαιθρο. Ή κυριαρχία τοϋ
ιλλυρικού διναρικοΰ τύπου.
Πίνακες, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.
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251. Hyso, Riza. Mbi incizimet e para të folklorit shqiptar, «Kultura Popu-
llore», Tiranë, 2/1985, f. 171-177 [Σχετικά μέ τις πρώτες ηχογραφήσεις τής
άλβανικής λαογραφίας...].

'Ηχογραφήσεις δημοτικών κορυτσαίικων τραγουδιών καί μελωδιών άπό τήν «Columbia»
γύρω στά 1920. Ή δημοτικότητα τών ήχογραφημάτων. Οί τραγουδιστές καί οργανοπαί-
χτες. Σύγκριση μέ τή σύγχρονη λαογραφία τής Κορυτσάς.

252. Panajoti, Jorgo. Prozë popullore, Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Ti-
ranë, 1985, 228 f. [Δημοτικός πεζός λόγος, 'Εκδοτικός Οίκος Σχολικού Βι-
βλίου...].

'Ανθολογία δημοτικών πεζογραφημάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο).
Ειδολογική κατάταξη. Παραμύθια (φανταστικά, νοβελίστικα, σατιρικά, μύθοι), άνέκδοτα,
θρύλοι, παροιμίες, αινίγματα.
Λογοτεχνικές άναλύσεις.

Γενική εισαγωγή καί εισαγωγικά σημειώματα γιά κάθε είδος.

253. Panajoti, Jorgo. Veçori të poezisë popullore të një krahine, «Nëntori»,
Tiranë, 7/1985, f. 147-157 [Χαρακτηριστικά τής δημοτικής ποίησης μιας
περιοχής...].

Λογοτεχνική άνασκόπηση τής δημοτικής ποίησης τής Σ π ά τ η ς (Έλμπασάν ) μετά ερευ-
νών στήν ύπαιθρο: ή δυναμικότητα τοϋ κάθε είδους, οί άξίες, ή τεχνοτροπία, ή γλώσσα, ό
στίχος, οί ιδιομορφίες σχετικά μέ τις ιστορικές, γεωγραφικές, έθνολογικές, θρησκευτικές ι-
διομορφίες (στενή σχέση μέ τή φύση, μιά κάποια πρωτόγονη, άφελής πνοή καί τεχνοτρο-
πία, ή άρμονία μέσα στήν ποικιλία, ό βαθύς άνθρωπισμός, ή άκραία λιτότητα κ.ά.].

254. Suli, Leonard. Arkitektura e banesës populllre në Rrëzomën e Delvinës,
«Monumentet», Tiranë, 1/1985, f. 105-136 [Ή άρχιτεκτονική τής λαϊκής
οικίας στά Ριζά τοϋ Δελβίνου...].

Ή περιοχή τών Ριζών άπό ιστορική, οικονομική, γεωγραφική, έθνολογική άποψη .Τύ-
ποι καί παραλλαγές οικιών. Τεχνολογία τής κατασκευής τους, άρχιτεκτονική δομή, διακό-
σμηση. Κοινά στοιχεία μέ άλλες περιοχές καί ιδιομορφίες. Οικοδόμοι.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

255. Shituni, Spiro. Stile muzikore të polifonisë labe, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 2/1985, f. 27-41 [Μουσικά στύλ στή λιάπικη πολυφωνία...].

Ή έννοια τοΰ όρου «στύλ». Κοινά γνωρίσματα τής πολυφωνίας στή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. 'Ιδιο-
τυπίες στά στύλ μικροπεριοχών, χωριών, συγκροτημάτων, άτόμων. Μουσικολογική άνάλυ-
ση παραδειγμάτων.

256. Tirta, Mark. Reforma Agrare dhe lëvizjet e popullsisë fshatare, «Kul-
tura Popullore», Tiranë, 2/1985, f. 43-62 [Ή 'Αγροτική Μεταρρύθμιση
και οί μετακινήσεις τοΰ χωριάτικου πληθυσμοΰ... ].
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Ή βαρύτητα τής 'Αγροτικής Μεταρρύθμισης τοΰ 1946. Διαφορές μεταξύ ορεινών καί πε-
δινών περιοχών. Μετακινήσεις άπό έλλειψη γης. Κοινωνικά προβλήματα. Έπιμειξίες πλη-
θυσμών. Ό κίνδυνος έγκατέλειψης ορεινών περιοχών (καί βορειοηπειρωτικών) καί τά μέτρα
αντιμετώπισης του.
Πίνακες καί στατιστικές.

257. Thomo, Pirro. Tiparet urbanistike dhe arkitektonike të fshatit Dardhë -
Korçë, «Etnografia Shqiptare», Tiranë, 14/1985, f. 139-184 [Πολεοδομι-
κά καί άρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τοϋ χωριοΰ Ντάρδα - Κορυτσά...].

Ή Ντάρδα άπό ιστορική, γεωγραφική, οικονομική, πολιτιστική καί έθνογραφική άπο-
ψη (οί άρχές καί ή έξέλιξή της). Πολεοδομία: το κέντρο (έκκλησία, σχολείο), οί λιθόστρωτοι
δρόμοι, οί συνοικίες. Ή τεχνολογία κατασκευής, ή άρχιτεκτονική, ή διακόσμηση, τά έξαρ-
τήματα καί τό έσωτερικό τών σπιτιών. Ή έπίπλωσή τους. Ή επιρροή τής ξενιτιάς καί τών
σχέσεων μέ άλλους λαούς.
Σκίτσα, φωτογραφίες, ντοκουμέντα.
Περίληψη στά γαλλικά.

'Επανέκδοση γαλλικά, στό «Ethnographie Albanaise», 14/1985.

258. Valle folklorike nga Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokasrër, Shtëpia
Qendrore e Krijimtarisë Popullore, Tiranë, 1985, 165 f. [Δημοτικοί χοροί
άπό τό Έθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ 'Αργυροκάστρου — 1983, έκδοση
Κεντρικής Εστίας Λαϊκής Δημιουργίας...].

'Εκλογή χορών άπό τό άναφερόμενο φέστιβαλ. Περιγραφή, σχήματα καί μουσική τών χο-
ρών. Κατάταξη σύμφωνα μέ τις έπαρχίες (καί αύτές τής Β. Ηπείρου), όπως παρουσιάστη-
καν άπό τά άντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Μεταξύ άλλων: λιάπικος, μουζεκιάρικος, τσάμικος, τοΰ Ίσούφ 'Αράπη, ντεβολίτικος.
Μερικοί χοροί είναι κάπως διαφοροποιημένοι, άκολουθώντας τις άπαιτήσεις τής σκηνής.

259. Arapi, Fatos. Këngë të moçme shqiptare, Shtëpia Botuese «Naim Fra-
shëri», Tiranë, 1986, 287 f. [Παλιά άλβανικά τραγούδια, Έκδ. Οίκος «Ναίμ
Φράσερι»....].

Συλλογή μέ μελέτες (τρεις) γύρω άπό τήν άλβανική δημοτική ποίηση. Μέ τή βιβλιογραφία
μας σχετίζεται ή διατριβή «Σημειώσεις γύρω άπό τό τραγούδι τοΰ νεκρού άδελφοΰ στήν
άλβανική δημοτική παράδοση» (σ. 5-111).

Ό θρύλος στήν Εύρώπη καί στά Βαλκάνια. Ή ιστορία τής μελέτης του. Θετικά καί άρνη-
τικά σημεία στις μέχρι τώρα έρευνες. Οί τύποι τοΰ τραγουδιού στά Βαλκάνια. Οί δύο τύποι
στούς 'Αλβανούς, ό πρώτος τύπος (ή άνάσταση άπό τά δάκρυα τής μάνας) στή Β. "Ηπειρο.
Ή προτεραιότητα τοΰ τύπου πού κυριαρχούν οί σχέσεις άδελφή-άδελφός. 'Τπαινιγμοί γιά
άλβανική προέλευση τής μπαλάντας, άλλά καί άποδοχή τής ιδιαίτερης συμβολής κάθε λαού.
Στό τέλος τοΰ βιβλίου δίνονται άντιπροσωπευτικές άλβανικές παραλλαγές (σ. 235-286).

260. Çausholli, Agim - Kadia, Refik. Përqasje të disa elementeve të epikës
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sonë legjendare me ato të baladave angleze dhe skoceze, «Çështje te fol-
klorit shqiptar», Tiranë, 2/1986, f. 459-467 [Προσέγγιση στοιχείων τής
επικής θρυλικής μας ποίησης μέ στοιχεία άγγλικών καί σκωτσέζικων παρα-
λογών...].

Παραδείγματα παραπλήσιων σημείων καί προσπάθειες έπεξήγησής τους: άναγνώριση
άντρα-γυναίκας («Hind horn»), άδελφοϋ-άδελφής («Babylon, or Bonnie Banks of For-
die»), αρπαγή νέας, άδελφοκτονία κ.ά. Διαφορές. Σύγκριση μέ διαβαλκανικές (καί ελληνι-
κές) παραλογές. Παραδείγματα καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

261. Doja, Albert. Pasqyrimi poetik i zbukurimit në ceremonial të dasmës,
«Kultura Popullore», Tiranë, 2/1986, f. 37-61 [Ή ποιητική απεικόνιση
τής διακόσμησης στήν τελετή τοΰ γάμου...].

Ή προετοιμασία γιά τήν τελετή τοΰ γάμου στή Ν τ ά ρ δ α τής Κορυτσάς: ή διακό-
σμηση οικιών, δρόμων κλπ., τό στόλισμα τής νύφης καί τοϋ γαμπροΰ, ή φορεσιά τών φίλων
καί συγγενών. Ή άπεικόνισή τής διακόσμησης αύτής στό τραγούδι. Ή αισθητική συνείδη-
ση τών τραγουδιστών.

'Επανέκδοση στά γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1987.

262. Dhrimo, Ali. Rreth toponimisë së fshatit Çorraj, «Kultura Popullore»,
Tiranë, 1/1986, f. 15-24 [Γύρω άπό τήν τοπωνυμία τοΰ χωριοΰ Τσιόρραϊ...]

Σύντομη ίστορικο-εθνογραφική άνασκόπηση τοΰ χωριοΰ Τσιόρραϊ καί τών περίχωρων
("Αγ. Σαράντα). Μακροτοπωνύμια καί μικροτοπωνύμια καί προσπάθειες γιά έτυμο-
λογική έπεξήγηση (μέσω τής άλβανικής, ρωμαϊκής, σλάβικης, τούρκικης κλπ.). Τά τοπω-
νύμια σάν μαρτυρία αύθεντικότητας.

263. Kamani, Hilë. Mbi origjinën dhe motivet e këngëve legjendare shqiptare
dhe boshnjake për Gjergj Elez Alinë, «Çështje të folklorit shqiptar», Ti-
ranë, 2/1986, f. 395-406 [Γύρω άπό τήν προέλευση καί τά μοτίβα τών θρυ-
λικών άλβανικών καί βοσνίων άσμάτων γιά τόν Γκέργκι Έλέζ Άλία...].
'Υποκειμενικότητες ορισμένων συγκριτικών μελετών γιά τό θέμα. Διαφορές μεταξύ «"Αρ-
ρωστος Ντόϊτσιν» καί «Γκέργκι Έλέζ Άλία». Στή βοσνία παραλλαγή ό Γκέργκι υπηρε-
τεί τό Σουλτάνο, ενώ στήν άλβανική — όχι. Τό όνομα τοΰ ήρωα είναι άλβανικής καταγωγής.
Ή άλβανική παραλλαγή είναι πιό παλιά (σύγκριση καί μέ έλληνικές παραλλαγές γιά τόν
Άγιο Γεώργιο).

Περίληψη στά γαλλικά.

264. Kruta, Beniamin. Vështrim tipologjik i polifonisë labe, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 2/1986, f. 3-36 [Τυπολογική άνασκόπηση τής λιάπικης πολυ-
φωνίας... ].

Οί τύποι τών πολυφωνικών τραγουδιών τής Λιαπουριάς. Ό τύπος τριφωνίας χωρίς
ϊσο (πρό ϊσου) σάν τύπος ιδιόμορφος στό χωριό Ντουκάτ (Αύλώνα). Μουσικολο-
γική εξέταση τοΰ τύπου αύτοΰ (μόνον στούς άντρες) καί άνάλυση παραδειγμάτων. Σκέψεις



230

Γ. Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

γιά τήν άρχαιότητα καί τήν αυθεντικότητα τοϋ τύπου. Σύγκριση μέ στοιχεία πολυφωνίας
πρό ίσου.

'Επανέκδοση γαλλικά, στό «Culture Populaire», 1987.

265. Mizis, Kostas. Përkime ndërmjet këngëve akritike dhe epikës heroike
shqiptare, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 2/1986, f. 236-239 ['Α-
ναλογίες μεταξύ άκριτικών τραγουδιών καί άλβανικής ήρωικής ποίησης...]
Σχέσεις μεταξύ τών λαών τών Βαλκανίων καί οί συνθήκες δημιουργίας τών ήρωικών άσμά-
των. Ή άνάγκη άντικειμενικών συγκριτικών μελετών. Παραδείγματα έλληνο-αλβανικών
ποιητικών σχέσεων: «Τό Άρμουρόπουλο», «Κόρη καί Σαρακηνός», «Ό Διγενής άκάλεστος
σέ γάμο», «Τό τραγούδι τοΰ Πορφύρη». 'Αναλογίες σέ ποιητικά έκφραστικά μέσα. Διαφο-
ρές. 'Ορισμένα άπό τά τραγούδια πού συγκρίνονται ύπάρχουν καί στή Β. Ήπειρο («Κόρη
καί Τοΰρκος», «Ό Γιάννος άκάλεστος σέ γάμο»).

Περίληψη στά γαλλικά.

266. Panajoti, Jorgo. Epika heroike legjendare dhe proza popullore, «Çështje
të folklorit shqiptar», 2/1986, f. 214-235 [Ή ήρωική επική ποίηση καί ό
δημοτικός πεζός λόγος...].

Ή άνάγκη μελέτης τής λαογραφίας ξεκινώντας άπό τά εσωτερικά της στοιχεία. Ή άνάγκη
συγκριτικών μελετών γιά τις σχέσεις ποίησης-πεζοΰ λόγου. 'Ομοιότητες ή παραλληλισμοί
σέ θέματα, μοτίβα, σκηνές, υποθέσεις, πρόσωπα, «μαγικά μέσα», άρχές δημιουργίας, εθνι-
κά τοπικά (patterns), σχήματα λόγου, ρυθμούς κ.ά.

Διακρίνονται τέτοια στοιχεία ινδοευρωπαϊκά, εύρωπαϊκά, διαβαλκανικά, έλληνο-αλβανικά,
εθνικά. Τά παραδείγματα παίρνονται καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

267. Shituni, Spiro - Xhagolli, Agron. Këngë polifonike labe, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1986, 633 f. [Πολυφωνικά λιάπικα τραγούδια...].

'Ανθολογία πολυφωνικών τραγουδιών διαφόρων ειδών καί έποχών άπό τή Λιαπουριά.
Δίνεται ή ποίηση καί ή μουσική τους (σέ νότες). Μουσικολογική κατάταξη (κατά τύπους
τραγουδιών). Γιά κάθε τραγούδι σημειώνονται: τραγουδιστής, συλλέκτης, τόπος καί χρόνος
συλλογής, καταγραφέας μουσικής, άριθ. ταινίας ήχογράφησης.
Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

Σύντομη εισαγωγή γιά τό πολυφωνικό λιάπικο τραγούδι καί τά κριτήρια έκδοσης.

268. Shituni, Spiro - Daja, Ferial - Pano, Natasha. Këngë e melodi nga festiva-
let folklorike kombëtare, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1986,
420 f. [Δημοτικά τραγούδια άπό τά λαογραφικά έθνικά φεστιβάλ, "Εκδοση
'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

'Εκλογή δημοτικών τραγουδιών διαφόρων ειδών, έποχών καί περιοχών (καί άπό τή Β. Ή-
πειρο) άπό τά φέστιβαλ (κυρίως 1973 καί μετά). Δίνεται ή ποίηση καί ή μελωδία τών τρα-
γουδιών, καθώς καί ή μουσική μελωδιών πού έχουν παίξει ξεχωριστά όργανα ή ορχήστρες.
Μουσικολογική κατάταξη. 'Ενδείξεις γιά συλλέκτες, τραγουδιστές, οργανοπαίχτες, τόπους
προέλευσης, μεταγράφους καί καταγραφείς μουσικής, ταινίες ήχογράφησης.
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Σύντομη εισαγωγή γιά τά κριτήρια επιλογής, ταξινόμησης, μεταγραφής.

269. Shkodra, Zija. Panairet tregëtare në juridiksionin e Pashallëkut të Ja-
ninës, «Studime Historike», Tiranë, 3/1986, f. 157-168 [Τά εμπορικά πα-
νηγύρια υπό τή δικαιοδοσία τοϋ πασαλικιοΰ Ιωαννίνων...].

'Ιστορική καί έθνογραφική πλαισίωση τοϋ προβλήματος. Ρόλος καί λειτουργία τών πανη-
γυριών (κανόνες). Διαβαλκανικά καί έθνικά στοιχεία. Κέντρα πανηγυριών (Ιωάννινα, Ά ρ-
γυρόκαστρο, Δέλβινο κ.α.).
Περίληψη στά γαλλικά.

270. Shkupi, Fatbardha. Zbukurimorja e disa banesave gjirokastrite, «Monu-
mentet», Tiranë, 2/1986, f. 99-125 [Ή διακόσμηση ορισμένων άργυροκα-
στρίτικων οικιών...].

Λίγα γιά τό ένδιαφέρον καί τις ιδιοτυπίες τών άργυροκαστρίτικων οικιών. Ή διάθεση τών
κατοίκων γιά τό ομορφο. Τρόποι έξωραϊσμοΰ: ζωγραφιές, γλυπτικά σέ ξύλο καί πέτρα, άνά-
γλυφα. Τά μοτίβα, τά χρώματα, οί καλλιτεχνικές τους άξίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

271. Agolli. Nexhat. Vallja e kënduar labe, «Skena dhe Ekrani», Tiranë, 1/
1987, f. 45-46 [Ό τραγουδιστός λιάπικος χορός...].

Οί δημοτικοί χοροί στή Λ ι α π ο υ ρ ι ά. Ή δημοτικότητα τοΰ λιάπικου χοροΰ. Τά χαρα-
κτηριστικά του γνωρίσματα ώς πρός τή δομή, τά βήματα, τόν τρόπο έπικοινωνίας τών χο-
ρευτών, τις μελωδίες, τό ρόλο τοΰ κορυφαίου, τά τραγούδια πού χρησιμοποιούνται. Παλιά
έπικά στοιχεία.

272. Bogdani, Ramazan. Vëzhgime rreth valleve, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 403-428 [Παρατηρήσεις γύρω άπό τούς χορούς...].

Γενικά γιά τούς δημοτικούς χορούς τής Σ π ά τ η ς. 'Αντρικοί καί γυναικείοι χοροί. Οί
περιπτώσεις χρήσης τους. Οί κυριότεροι τύποι καί τά χαρακτηριστικά τους. Τραγουδιστοί
καί ένόργανοι χοροί. Ό ρόλος τών φορεσιών. Παράδοση και έξέλιξη.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

273. Daja, Ferial. Vështrim muzikor për këngët rituale të pranverës, «Shpati
i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 351-366 [Μουσική άνασκόπηση τών ίεροτελε-
στικών τραγουδιών τής άνοιξης...].

Οί γιορτές τής άνοιξης στή Σπάτη (Πρώτη Μέρα τής Άνοιξης, "Αγιος Γεώργιος) καί
ό τρόπος γιορτασμού τους στά περασμένα. Τά τραγούδια πού συνόδευαν τις ίεροτελεστικές
πράξεις κατά τις γιορτές. Οί μελωδίες τών τραγουδιών (μουσική άνάλυση παραδειγμάτων).
Περίληψη στά γαλλικά.

274. Dojaka, Abaz. Struktura e brendshme dhe organizimi i familjes së sot-
me, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 195-206 [Ή εσωτερική δομή καί ή
διοργάνωση τής σύγχρονης οικογένειας...].
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Τό εθνογραφικό ιστορικό της οικογένειας στή Σ π ά τ η. Παραδοσιακοί κανόνες καί έξέλιξη.
Ή κατάρευση τής πατριαρχικής οικογένειας, στοιχεία έπιβίωσής της. Σχέσεις μεταξύ τών
μελών. Οικογενειακός καί κοινωνικός βίος τής γυναίκας.
Πίνακες.

Περίληψη στά γαλλικά.

275. Gjergji, Andromaqi. Disa të dhëna për popullsinë e zonës së Delvinës
në shek. XVI, «Kultura Popullore», Tiranë, 1/1987, f. 195-198 [Δεδομένα
για τόν πληθυσμό τής περιοχής τοΰ Δελβίνου τόν 16ον αιώνα...].
Ξεκινώντας άπό τήν άνθρωπωνυμία καί τοπωνυμία τούρκικων καταλόγων τοϋ 16ου αιώνα,
συμπεραίνει πώς τήν έποχή εκείνη ό πληθυσμός τής περιοχής τοϋ Δελβίνου ήταν μικτός άπό
θρησκευτική άποψη καί μέ άλβανική έθνικότητα.

276. Gjergji, Andromaqi. Organizimi i territorit të fshatrave, «Shpati i Si-
përm», Tiranë, 1987, f. 63-82 [Ή διοργάνωση τοΰ έδαφικοΰ χώρου τών
χωριών...].

Τά χωριά τής "Α νω Σπάτης καί τά σύνορά τους. Μετακίνηση καί έγκατάσταση χω-
ριών. Ή διοργάνωση τοΰ έδαφικοΰ χώρου κάθε χωριοΰ: γή γιά οικοδομήσεις καί κήπους,
καλλιεργήσιμη (γεωργική) γή, λιβάδια. Τό ορεινό έδαφος τής Άνω Σ π ά τ η ς. Ή άνα-
διοργάνωση τοΰ εδάφους μετά τήν κολλεχτιβοποίηση.
Πίνακες, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

277. Kondi, Mitât (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 5, Këngë popullore nga
rethina e Kardhiqit dhe Rrëzomës, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë,
1987, 626 f. [Συλλέκτες Λαογραφίας, 5, Δημοτικά τραγούδια άπό τήν περιο-
χή Καρδίκι καί Ρίζωμα, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ...].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών άπό τό Καρδίκι (Τεπελένι) καί Ρίζωμα (Ά γ.
Σαράντα). Τά τραγούδια είναι διαφόρων ειδών (σχεδόν όλων όσα γνωρίζει ή λαογραφία)
καί έποχών (18ος-20ος αιώνας, τά ιστορικά). Ειδολογική καί χρονολογική κατάταξη. Τά
περισσότερα είναι άγνωστα ή λίγο γνωστά.
Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

Σύντομη εισαγωγή γιά τήν περιοχή, τό τραγούδι της, τό συλλέκτη, τά κριτήρια έπιλογής.

278. Kotherja, Hiqmet. Zakone martese, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f.
231-243 [Ζακόνια γάμου...].

"Εθιμα γάμου τής Άνω Σπάτης στά περασμένα: συμ,πεθεριό, συμβόλαια, προίκα,
προετοιμασία γιά άρραβώνες, τελετή άρραβώνων καί γάμου. Τό ιδιόμορφο τής περιοχής πού
σχετίζεται κυρίως μέ τό Χριστιανισμό της. Κοινά στοιχεία μέ γειτονικές περιοχές. Νέες
έξελίξεις.

Πίνακες καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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279. Kruta, Beniamin. Vështrim për polifoninë, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 301-309 [Ματιές στήν πολυφωνία...].

Μουσικολογική άνασκόπηση της πολυφωνίας τής Άνω. Σ π ά τ η ς: δίφωνη καί τρίφωνη
πολυφωνία, τύποι πολυφωνίας καί παραλλαγές σέ άντρικά καί γυναικεία τραγούδια, χο-
ρούς καί ενόργανες μελωδίες, ή πολυφωνία τής Σπάτης σάν τόσκικης πολυφωνίας, στοιχεία
άρχαιότητας, σχέσεις καί διαφορές μέ άλλες περ ιοχές. Μουσικολογική άνάλυση παραδειγ-
μάτων.

Περίληψη στά γαλλικά.

280. Miso, Pirro. Vegla popullore muzikore, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 367-382 [Μουσικά δημοτικά όργανα...].

Μουσικολογική άνασκόπηση τών μουσικών οργάνων τής Σπάτη: ιστορικά δεδομένα καί
μαρτυρίες τοΰ λαοΰ, τά όργανα πού επιβίωσαν, οί τύποι τών οργάνων, περιγραφή τής τεχνο-
λογίας κατασκευής τους, τών γνωρισμάτων, τής λειτουργίας τους. Αναφέρονται: αύλός,
γκάιντα, ντέφι, ορχήστρες, γιογκάρι (επιμένει ιδίως στό τελευταίο, σάν χαρακτηριστικό
καί παλιό όργανο τής περιοχής, πού πάει νά έξαφανιστεΐ ).
Σκίτσα, φωτογραφίες, μεταγραφές ενόργανων μελωδιών.
Περίληψη στά γαλλικά.

281. Muka, Ali. Banesa popullore e Shpatit, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 95-120 [Ή δημώδης οικία στή Σπάτη...].

'Ιστορικά δεδομένα καί παρατηρήσεις στήν ύπαιθρο, παράδοση καί νέες εξελίξεις. Τύποι
σπιτιών καί παραλλαγές: γενικά γνωρίσματα, άρχιτεκτονική, επίπλωση, έξωραϊσμός, εξαρ-
τήματα. Τεχνολογία οικοδόμησης καί οικοδόμοι. Σχέσεις μέ άλλες περιοχές καί ιδιοτυπία.
Σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

282. Onuzi, Afërdita. Tekstile popullore, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
163-188 [Λαϊκά υφαντά...].

Μάλλινα, βαμπακερά, σπάρτινα, μεταξωτά υφαντά της Σπάτης. Είδη, τεχνολογία, χρώ-
ματα, καλλιτεχνικές άξιες, μοτίβα. Παράδοση καί εξέλιξη. Έπιρροή τής σύγχρονης τεχνο-
λογίας.

Σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

283. Panajoti, Jorgo. Çështje të poezisë popullore, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 245-279 [Προβλήματα τής δημοτικής ποίησης...].

Τό δημοτικό τραγούδι τής Σπάτης στήν καλλιτεχνική ζωή της περιοχής. Οί πηγές του.
Τά ε'ίδη του καί ή δυναμικότητα τοΰ κάθε είδους. Σχέσεις μέ τήν ποίηση γειτονικών περιο-
χών καί ιδιοτυπίες. Στοιχεία άρχαϊκοΰ ύποστρώματος. Σχέσεις ποίησης καί ιστορίας, εθνο-
γραφίας, θρησκείας, κλίματος, εδάφους. Λογοτεχνική .άνάλυση άντιπροσωπευτικών παρα-
δειγμάτων.
Ποιητικά δείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.
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284. Selimi, Yllka. Zakone të jetës familjare, «Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987,
f. 217-230 [Συνήθειες τής οικογενειακής ζωής...].

"Εθιμα άρραβώνων, γάμου, τοκετοϋ, λύπης, οικογενειακών γιορτών, διαφύλαξης ύγείας
κ.ά. στή Σ π ά τ η. Παραδόσεις και εξελίξεις. Σχέσεις μέ τό μικροκλίμα (ιστορικό, θρησκευ-
τικό, γεωγραφικό κλπ.). Θετικά καί άρνητικά, γενικά καί ιδιότυπα στοιχεία.
Περίληψη στά γαλλικά.

285. Starova, Tomorr (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 6, Këngë popullore
nga rrethi i Pogradecit, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 485
f. [Συλλέκτες τής λαογραφίας, 6, Δημοτικά τραγούδια τής επαρχίας Πογρα-
δέτσι, "Εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών τοϋ Πογραδέτσι. Διάφορα ε'ίδη καί άπό διάφορες
εποχές. Ειδολογική καί χρονολογική κατάταξη. Δίνεται ή ποίηση καί ή μελωδία τών τρα-
γουδιών.

Εισαγωγή (άπό τόν συντάκτη καί έπιμελητή τής έκδοσης R. Hyso) γιά τό τραγούδι τοΰ
Πογραδέτσι, τό συλλέκτη, τά κριτήρια έκδοσης.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

286. Shituni, Spiro. Dukuri novatore në muzikë, «Shpati i Sipërm», Tiranë,
1987, f. 387-401 [Νέες έξελίξεις στή μουσική...].

Λίγα γιά τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής δημοτικής μουσικής τής Σ π ά τ η. Νέες
ίστορικο-κοινωνικές εξελίξεις καί νέες μουσικές εξελίξεις μετά τόν Δεύτερον Παγκόσμιο
Πόλεμο (ύπογραμμίζονται νέοι ρυθμοί, τόνοι, πολυφωνικές μορφές, ενόργανες μελωδίες κλπ. ).
Μουσικολογική άνάλυση παραδειγμάτων, σύγκριση μέ τήν προπολεμική παράδοση.

287. Shkurti, Spiro. Bujqësia tradicionale - mbjellja e drithrave, «Shpati i Si-
përm», Tiranë, 1987, f. 83-94 [Ή παραδοσιακή γεωργία — ή σπορά τών
σιτηρών],

Ή σπορά τών σιτηρών προπολεμικά στήν Ά ν ω Σ π ά τ η. Καιρός τής σποράς. Είδη

σπαρτών. Προετοιμασία σπόρου, γής, έργαλείων. Συνήθειες καί προλήψεις σχετικά μέ τή

σπορά. Παρακολούθηση τών σπαρτών. Νέες εξελίξεις καί τεχνολογία, ιδίως μετά τήν κολ-

λεχτιβοποίηση.

Φωτογραφίες.

Περίληψη στά γαλλικά.

288. Shkurti, Spiro. Delvina dhe rrethina e saj në shek. XV-XVI, «Kultura
Popullore», Tiranë, 2/1987, f. 95-112 [To Δέλβινο καί ή περιοχή του στούς
αιώνες 15ο-16ο...].

Ή έπέκταση τής περιοχής τοΰ Δ ε λ β ί ν ο υ. 'Ιστορικά δεδομένα. Ή οικονομική, έθνογρα-
φική, δημογραφική, πολιτιστική του κατάσταση στούς άναφερόμενους αιώνες σύμφωνα μέ
τούρκικους καταλόγους καί άλλα γραπτά δεδομένα. Τό βάρος τής τούρκικης κατοχής καί ή
άρχή ύποχώρησης τοΰ παραδοσιακού στοιχείου.
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289. Shkurti, Spiro. Yurgu. Yështrim etnografik (monografi). Botim i Insti-
tutit të Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 231 f. [Ό Βούρκος. 'Εθνογρα-
φική ανασκόπηση (μονογραφία). "Εκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].
'Ιστορική άνασκόπηση: Ό Βούρκος σάν ιλλυρική περιοχή (άναφορά στο Θουκυδίδη), ή
έλλειψη πλουσίων δεδομένων άπό τήν ιλλυρική έποχή μέχρι τόν 17ον αιώνα, ό Βούρκος σάν
περιοχή κατοικημένη κυρίως άπό 'Αλβανούς τον 17ον καί 18ον αίώνα, ερχομός 'Ελλήνων
στήν περιοχή (άναφορά στούς Pouquevile, Τσελεπή, Π. 'Αραβαντινό, τούρκικους κατα-
λόγους ).

Ή γεωργία καί ή κατάσταση τών γεωργών πριν καί μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οί φορεσιές: άντρικές (μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλότες) καί γυναικείες (μέ διπλάρι καί
άλαντζιά ).

Οί οικίες: τά έξαρτήματα, τό έσωτερικό.
'Αλλαγές μετά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πίνακες, σκίτσα, φωτογραφίες.

290. Tirta, Mark. Shpati në vështrim etnokulturor, «Shpati i Sipërm», Tira-
në, 1987, f. 11-28 [Ή Σπάτη άπο έθνοπολιτιστική άποψη...].

'Ιστορικά δεδομένα γιά τή Σ π ά τ η (παλιά της ονομασία, άλλαγή τής ονομασίας κατά τούς
βυζαντινούς χρόνους καί τής τούρκικης κατοχής, ετυμολογία τοϋ σύγχρονου ονόματος, με-
τακινήσεις συνόρων τής περιοχής). Ή παλιά Σπάτη σάν οικονομικό, θρησκευτικό, πολιτι-
στικό κέντρο. 'Εξελίξεις κατά καιρούς, ιδίως μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ή
κρυπτωνυμία.

Τά κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα σάν έθνογραφική περιοχή. Μικροπεριοχές, χω-
ριά καί έξέλιξή τους.

291. Tirta, Mark. Ndënjësi dhe lëvizje të popullsisë në Shpat të Elbasanit,
«Shpati i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 29-62 [Διαμονή καί μετακινήσεις πλη-
θυσμού στή Σπάτη τοϋ 'Ελμπασάν... ].

Διάθεση γιά παντοτινή διαμονή καί άντίφαση μέ τις συνθήκες (τό όρεινό έδαφος τής "Α ν ω
Σ π ά τ η ς ). 'Επιμονή γιά έπωφέλεια άπό τις συνθήκες κατά τήν τουρκοκρατία. Διάθεση γιά
μετακινήσεις (ζητώντας γή, έργασία κ.ά.) μετά τό 1912, ιδίως μετά τό 1945. Μετακινήσεις
γιά πολιτιστικο-εκπαιδευτικούς λόγους. 'Αντιμετώπιση τοΰ κινδύνου έγκατάλειψης τής
περιοχής.

Πίνακες, στατιστικές.
Περίληψη στά γαλλικά.

292. Thomo, Pirro - Martini, Gjergji. Teknologjia popullore, «Shpati i Sipërm»,
Tiranë, 1987, f. 120-162 [Λαϊκή τεχνολογία...].

Ό ρόλος τής λαϊκής τεχνολογίας στή Σπάτη τών περασμένων. 'Επιρροή τής εξελιγ-
μένης τεχνολογίας. Στοιχεία επιβίωσης τών παραδόσεων. 'Αναλυτική περιγραφή άλευρό-
μυλου καί συσκευής νεροπρίονου.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.
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293. Xhagolli, Agroii. Vështrim i përgjithshëm për prozën popullore, «Shpati
i Sipërm», Tiranë, 1987, f. 281-300 [Γενική άνασκόπηση τοϋ πεζοϋ δημο-
τικού λόγου...].

Ό δημοτικός πεζός λόγος στήν καλλιτεχνική ζωή τής Άνω Σ π ά τ η ς. Ή δυναμικό-
τητα τοϋ κάθε είδους. Τά α'ίτια άποχώρησης τόΰ φανταστικού παραμυθιού. Καλλιτεχνικές
άξίες καί ιδιοτυπία τοϋ πεζοϋ λόγου. 'Ιστορικά, γλωσσικά καί έθνογραφικά στοιχεία.
Δείγματα γιά κάθε είδος.
Περίληψη στά γαλλικά.

294. Zdruli, Koci (συλλέκτης). Mbledhës të folklorit, 4, Folklor nga Devolli i
Sipërm, Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1987, 563 f. [Συλλέκτες
τής λαογραφίας, 4, Λαογραφία άπό τό "Ανω Ντεβόλι, εκδ. Ινστιτούτου Λαϊ-
κού Π ολιτισμοϋ... ].

Συλλογή δημοτικών τραγουδιών (επικά, λυρικά, μπαλάντες), παραμυθιών, μύθων, θρύλων,

άνεκδότων, παροιμιών, αινιγμάτων άπό τό'Άνω Ντεβόλι (Ντάρδα, Κυτέζα,

Σ ι ν ί τ σ α κ.ά.). Τά περισσότερα είναι τραγούδια γάμου καί ερωτικά.

Ειδολογική κατάταξη. Μερικά τραγούδια δίνονται μέ τή μελωδία τους.

Εισαγωγή άπό τόν συντάκτη καί έπιμελητή τής έκδοσης Riza Hyso γιά τό τραγούδι κλπ.

τής περιοχής, τις άξίες τοΰ βιβλίου, τήν έργασία τοΰ συλλέκτη.

Λεξιλόγιο, εύρετήρια.

295. Dhima, Aleksandër. Vështrim antropologjik në zonën e Vakëfeve, «Et-
nografia Shqiptare», 16/1988, f. 247-268 ['Ανθρωπολογική άνασκόπηση
τής περιοχής τών Βακουφιών...].

Ή έπέκταση τής περιοχής Βακουφιών (Βυθκούκι, Τρέσκα, Τρεμπίτσκα, Στρατομπέρ-
δα - Κορυτσά). Λίγα γιά τήν ιστορία καί τήν εθνογραφία της.

Παρατηρήσεις καί μετρήσεις σκελετών άρχαιολογικών χώρων καί σύγχρονων ανθρώπων
στήν ύπαιθρο.

Ή ιλλυρική συνέχεια τών άνθρωπολογικών γνωρισμάτων. Ή κυριαρχία τοΰ διναρικοΰ τύ-
που. Στοιχεία πολιτισμού καί έξέλιξης στά πλαίσια τοΰ ίλλυρο-αλβανικοΰ φύλου.
Πίνακες, στατιστικές, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

296. Gjergji, Andromaqi. Veshjet shqiptare në shekuj (monografi), Instituti
i Kulturës Popullore, Tiranë, 1988, 288 f. [Οί άλβανικές φορεσιές στούς
αιώνες (μονογραφία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Εισαγωγή γιά τό σκοπό τοΰ έργου καί τό ιστορικό τοΰ θέματος, γιά τό ρόλο, τή σημασία
καί τις μεθόδους μελέτης τών φορεσιών, γιά τά δεδομένα.

Τά κριτήρια ταξινόμησης τών φορεσιών. Τύποι άντρικής καί γυναικείας φορεσιάς. Ή φο-
ρεσιά μέ φουστανέλα, ποτούρι, κυλότες, τζουμπλέτα (είδος μακριοΰ μάλλινου φουστανιοΰ),
πουκάμισο, άλατζιά, διπλάρη κ.ά. Τά εξαρτήματα, παραλλαγές, τόπος χρήσης, διακόσμηση,
καλλιτεχνικές άξίες, τεχνολογία κατασκευής, εξέλιξη κάθε τύπου καί παραλλαγής.
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Συγκρίσεις μέσα καί έξω 'Αλβανίας.

Ή μελέτη συμπεριλαμβάνει καί τις φορεσιές τοϋ βορειοηπειρωτικού λαογραφικού χώρου.
Σκίτσα, φωτογραφίες.

297. Haxhihasani, Qemal - Vasili, Kozma. Lirika populllre 1, Instituti i Kul-
turës Popullore, Tiranë, 1988, 796 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση 1, εκδ.
'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

Ό πρώτος τόμος τής τέταρτης σειράς (Lirika popullore — Δημοτική λυρική ποίηση) τής
γενικής έκδοσης «Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει τραγούδια ίεροτελεστικά
καί έργασίας άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο "Ηπειρο).

Κατάταξη σύμφωνα μέ τις έτήσιες παραδοσιακές γιορτές καί δουλειές (στή γεωργία,
κτηνοτροφία, οικία).

Εισαγωγή άπό τόν Q. Haxhihasani γιά τήν λυρική ποίηση στή γενικότητα καί γιά τήν
ίεροτελεστική καί δουλειάς ξεχωριστά.

Λεξιλόγιο, εύρετήρια, λίγα δείγματα τραγουδιών μέ τή μελωδία τους.

298. Νίκας, Βασίλης. Δημοτικά τραγούδια τής 'Ελληνικής Μειονότητας, 'Εκδοτικό
«Ναΐμ Φράσερι», Τίρανα, 1988, 444 σελ. 'Επιμέλεια και σημειώσεις Σταύ-
ρου Ντάγιου, εισαγωγή Φώτου Μάλιου.

Συλλογή τραγουδιών άπό τή Δ ρ ό π ο λ η, τόν Βοΰρκο, τά Ριζά (Θεολόγο).
Κατάταξη: Α'. Θρύλοι. Β'. 'Ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια. Γ'. Τραγούδια τής ξενιτιάς.
Δ'. Λυρικά τραγούδια. Ε'. "Αλλα μοτίβα τοΰ παρελθόντος. ΣΤ'. Τοΰ 'Εθνικοαπελευθερω-
τικοΰ 'Αγώνα καί τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης.

'Αρκετά τραγούδια δέν δείχνουν νά είναι δημοτικά (ιδίως στό τελευταίο κεφάλαιο), ένώ άλ-
λα είναι παραποιημένα.

Στήν εισαγωγή γίνεται λόγος γιά τόν πλούτο, τήν ποικιλία, τις άξιες, τήν έξέλιξη τής δημο-
τικής έλληνικής ποίησης στήν 'Αλβανία.

299. Panajoti, Jorgo - Bogdani, Ramazan. Larisë: Një sofër e folklorit grek
(Duke ndjekur shfaqjet e disa grupeve në Kongresin Ndërkombëtar për
studimin e koreografisë popullore në Greqi), «Drita», Tiranë, 11.9.1988,
f. 14-15 [Λάρισα: Συμπόσιο τής Έλληνικής λαογραφίας (Παρακολουθώντας
τις έκδηλώσεις μερικών συγκροτημάτων κατά τό Διεθνές Συνέδριο "Ερευνας
τών δημοτικών χορών στήν 'Ελλάδα)...].

'Εντυπώσεις άπό τις εκδηλώσεις δημοτικών έλληνικών συγκροτημάτων στή Λάρισα (Αύ-
γουστος, 1988). Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί καλλιτεχνικές άξιες τών έλληνικών δημοτικών
τραγουδιών, χορών, μελωδιών, ένδυμασιών. Κοινά σημεία καί παραλληλισμοί μέ τήν άλβα-
νική (ιδίως βορειοηπειρωτική ) λαογραφία.

300. Panajoti, Jorgo - Xhagolli, Agron - Doja, Albert. Proza popullore 6, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1988, 580 f. [Δημοτικός πεζός λόγος
6, έκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτίσμοΰ...].
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Ό έκτος τόμος της πρώτης σειράς (Δημοτικός πεζός λόγος) τής γενικής έκδοσης «'Αλβανι-
κή λαογραφία». Περιλαμβάνει πεζά άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο
(Σπάτη, Κρυτσά, "Αγ. Σαράντα κλπ.).

Κατάταξη: φανταστικά, νοβελίστικα, σατιρικά παραμύθια, μύθοι. Ή υλη κάθε κεφαλαίου
κατατάσσεται κατά τό συλλέκτη καί τό θέμα. Δίνονται καί παραλλαγές.
Σύντομη εισαγωγή γιά τό δημοτικό πεζό λόγο, τό περιεχόμενο καί τά κριτήρια σύνταξης
τοϋ βιβλίου (μετάφρ. τής εισαγωγής στά γαλλικά).
Λεξιλόγιο, εύρετήρια, πίνακες.

301. Vasili, Kozma - Pano, Natasha. Lirika popullore 2, Instituti i Kulturës
Popullore, Tiranë, 1988, 520 f. [Ή δημοτική λυρική ποίηση 2, εκδ. Ινστι-
τούτου Λαϊκού Πολιτισμού...].

Ό δεύτερος τόμος τής τέταρτης σειράς («Δημοτική λυρική ποίηση») τής γενικής έκδοσης
«Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει νανουρίσματα (καί άλλα τραγούδια πού σχετί-
ζονται μέ αύτά - τοκετού, οικιακών γιορτών γιά τά μωρά, χαϊδευτικά τραγούδια κ.ά. ) άπό
διάφορες περιοχές, καί άπό τή Β. "Ηπειρο.

Κατάταξη: τραγούδια τοκετού καί λεχωνίας, νανουρίσματα γιά άγόρια, νανουρίσματα γιά
κορίτσια, παιδικών γιορτών, χαϊδευτικά τραγούδια. Δίνονται καί παραλλαγές.
Σύντομη εισαγωγή γιά τό είδος.
Λεξιλόγιο καί εύρετήρια.

302. Cabanes, Pierre. La femme dans les inscriptions antiques de Bouthrotos,
«L'Ethnographie», nr. 106 (numéros special). L'Albanie, t. LXXXV, 2,
Paris, 1989, p. 13-22 [Ή γυναίκα στις άρχαϊες επιγραφές τοΰ Βουθρωτοΰ... ].

Ή γυναίκα σέ άρχαϊα γλυπτικά, μωσαϊκά, έπιγραφές τοΰ Βουθρωτοΰ. Τεχνολογία, τέ-
χνη, άξιες. Μαρτυρίες γιά τήν προσωπικότητα τής γυναίκας, τή φορεσιά, τήν κόμωσή της,
τις οικογενειακές σχέσεις.

303. Haxhihasani, Qemal. Balada e Tanës dhe disa përkime ballkanike të
saj, «Çështje të folklorit Shqiptar», 4/1989, f. 3-49 [Ή μπαλάντα τής Τά-
νας καί διαβαλκανικοί της παραλληλισμοί...].

Ή δυναμικότητα της μπαλάντας καί οί περιοχές πού διατηρείται (άναφέρονται καί βορειο-
ηπειρωτικές περιοχές). Σχέσεις μέ τή λατρεία τοΰ αύλοΰ (φλογέρας). Παλιά ύποστρώματα
καί νέα έπιστρώματα. Οί τύποι της στούς 'Αλβανούς. Ή θεματική καί καλλιτεχνική δομή.
Σύγκριση μέ άνάλογους τύπους τής Βαλκανικής Χερσονήσου, κοινά σημεία καί ιδιαιτερό-
τητες. Συμβολή τοΰ κάθε λαοΰ.
'Αντιπροσωπευτικά άλβανικά δείγματα.
Περίληψη στά γαλλικά.

304. Κατσαλίδας, Γρηγόρης. Κυριακή, ήμέρα γάμου και χαράς (Οί παραδόσεις
μας), «Λογοτεχνικό Λαϊκό Βήμα», 'Αργυρόκαστρο, 'Ιούνης 1989, σ. 3-7.
Παραδοσιακός γάμος στή Λεσινίτσα καί σέ άλλα χωριά τοΰ Θεολόγου: άρραβώνες, προ-
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ετοιμασία, τελετή τοϋ γάμου, στόλισμα νύφης καί γαμπροΰ, ενδυμασία τών συμμετεχόν-
των, προίκα, χοροί, τραγούδια.
'Αποσπάσματα τραγουδιών.

305. Kruta, Beniamin. Polifonia dyzërëshe e Shqipërisë Jugore (Tipologjia),
Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë. 1989,358 f. [Ή δίφωνη πολυφωνία
της Νοτίου 'Αλβανίας (Ή τυπολογία), εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμού... ].

Γενικά γνωρίσματα τής δημοτικής άλβανικής πολυφωνίας, βαρύτητα, άξίες καί επέκταση
αύτής. Ή διφωνία σάν ή πρώτη βαθμίδα καί άρχή τής πολυφωνίας. Ή θέση τής διφωνίας,
τό πέρασμα διαφωνίας σέ διφωνία.

Τύποι διφωνίας: λιάπικη καί τόσκικη. Χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Παραλλαγές τοΰ
κάθε τύπου σέ άντρες, γυναίκες καί ενόργανη μουσική. Ή δομή τους. Παράδοση καί νέες
εξελίξεις στή στρουχτούρα καί τό ΰφος .Περιοχιακές ιδιοτυπίες.
Πίνακες, σκίτσα, μουσικά παραδείγματα.

306. Panajoti, Jorgo. Manifestim i bukur i një arti të madh, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 1/1989, f. 3-11 ["Ομορφη εκδήλωση μιας μεγάλης τέχνης...].
'Αξιολόγηση τοΰ Λαογραφικοΰ Φεστιβάλ στό 'Αργυρόκαστρο (1988). Ή βαρύτητα τών
φεστιβάλ γιά τή λαογραφία (καί σάν επιστήμη). Ή παράδοση καί οί νέες έξελίξεις τής λαο-
γραφίας στό Φεστιβάλ τοΰ 1988. Ή συμβολή τών συγκροτημάτων κάθε περιοχής (καί της
Β. Ηπείρου). Ή άναλογία μεταξύ ειδών τής λαογραφίας. Ή αύθεντικότητα καί οί παρα-
ποιήσεις ή διαστρευλώσεις. Ή άνάγκη προσοχής μέ τή λαογραφία πού βγαίνει στή σκηνή.

307. Panajoti, Jorgo. Sinkretizmi poezi-koregrafi në vallet popullore shqi-
ptare, «Çështje të folklorit shqiptar», Tiranë, 4/1989, f. 51-69 [Ό συγ-
κρητισμός ποίηση-χορογραφία στούς άλβανικούς δημοτικούς χορούς...].

Ή άνάγκη μελέτης τοΰ χοροΰ σάν άκέραιου καλλιτεχνικοΰ έργου, μέ συστατικά: λόγος, οργα-
νωμένη κίνηση, ήχος, δραματικό στοιχείο. Οί τύποι τών άλβανικών χορών κατά τή συμμε-
τοχή τών συγκρητικών στοιχείων. Ή δυναμικότητα τών τύπων αύτών σέ διάφορες περιοχές
(καί στή Β. "Ηπειρο). Τό νόημα τοΰ χοροΰ σάν νόημα όλων τών συγκρητικών στοιχείων
καί τοΰ υπονοούμενου τή στιγμή παράστασης συγκεκριμένου χοροΰ άπό συγκεκριμένα πρό-
σωπα (άναλογία δυνατότητα-πραγματοποίηση, competence-performance).

308. Thomo, Pirro. Korça, urbanistika dhe arkitektura, Instituti i Kulturës
Popullore, Tiranë, 1989, 272 f. [Ή Κορυτσά, πολεοδομία καί άρχιτεκτονι-
κή, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ... ].

Μονογραφία γιά τήν Κορυτσά. Δεδομένα γιά τά πρώτα βήματα τής πόλης καί τήν ιστο-
ρία της. 'Ανάπτυξη ιδίως μετά τόν 18ον αιώνα, σέ συναγωνισμό μέ τή Μοσχόπολη. Πολεο-
δομία (κέντρο, συνοικίες, δρόμος ΰδρευση κ.ά.). 'Αρχιτεκτονική: οικίες (τύποι, παραλλαγές,
αύλές, διακόσμηση). Νέες έξελίξεις.
'Επιρροές, ιδιοτυπίες, άξίες, μνημεία, έπιδιορθώσεις.
Πίνακες, στατιστικές, σκίτσα, φωτογραφίες.
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309. Brandl, Rudolf M. «Diafonia e luhatur» në Epir dhe stile të ngjashme
në Shqipëri nën dritën e psikoakustikës, «Kultura Popullore», Tiranë,
1/1990, f. 59-63 [«'H ταλαντευόμενη διαφωνία» στήν "Ηπειρο καί ανάλογα
στύλ στήν 'Αλβανία υπό τό φακό τής ψυχοακουστικής...].

«Ή ταλαντευόμενη διαφωνία» σάν αρχαϊκή πολυφωνία μέ διακυμάνσεις 30-50 Hz.Στοιχεία
τέτοιας διαφωνίας στήν "Ηπειρο (Ελλάδα) καί Νότια 'Αλβανία (Β. "Ηπειρος). Πηγή της
διαφωνίας αυτής — οί ήχοι της καμπάνας (ψυχολογική έπιρροή). Μαρτυρία: ό όρος këm-
borë (ή καμπάνα), οί ήχοι στις καμπάνες τοϋ 'Αγίου "Ορους, στις όποιες ή διακύμανση
είναι 13-16 Hz (σάν στή δημοτική διαφωνία).

310. Haxhihasani, Qemal. Epika historike 3, Instituti i Kulturës Popullore,
Tiranë, 1990, 574 f. [Ή δημοτική έπική ποίηση 3, εκδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοϋ
Πολιτισμού...].

Ό τρίτος τόμος της τρίτης σειράς («Ή δημοτική ιστορική έπική ποίηση») τής γενικής έκ-
δοσης «Ή άλβανική λαογραφία». Συμπεριλαμβάνει ιστορικά δημοτικά τραγούδια τής πε-
ριόδου 1912-1939 άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Βόρειο Ήπειρο). Θεματική καί χρο-
νολογική κατάταξη. Δίνονται καί παραλλαγές.

Εισαγωγή γιά τό ιστορικό τραγούδι τής άναφερόμενης περιόδου, τις άξίες του, τά κριτήρια
επιλογής καί σύνταξης.
Λεξιλόγιο, πίνακες, ευρετήρια.

311. Ibrahimi, Feim. Aspekte të shfrytëzimit të muzikës popullore polifonike
në veprat e kompozitorëve bashkëkohorë shqiptarë, «Kultura Popul-
lore», Tiranë, 1/1990, f. 56-58 [Στοιχεία χρησιμοποίησης τής δημοτικής
πολυφωνικής μουσικής στό Ιργο σύγχρονων αλβανών μουσικοσυνθετών...].
Αίτιες τοΰ φαινομένου: διάθεση γιά έθνική ιδιοτυπία. 'Επιτυχίες, μεταξύ άλλων: συμφωνίες
τοϋ Σ. Κούστα (Α ύ λ ώ ν α), ραψωδία τοΰ Θ. Γκάκι (Κορυτσά), «Ραψωδικό Έπος»
τοΰ Κ. Λιάρο (Α ύ λ ώ ν α), τραγούδια τοΰ Χρ. Κόνο (Κορυτσά).

Στοιχεία δημοτικής μουσικής συναντιούνται: στή μελωδία, άρμόνία, ρυθμούς, πλοκή φωνών.
'Ανάγκη καί δυνατότητα μεγαλύτερης προσοχής.

312. Kruta, Beniamin. Vendi i polifonisë shqiptare në polifoninë ballkanike,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1990, f. 11-34 [Ή θέση τής άλβανικής
πολυφωνίας στή βαλκανική πολυφωνία...].

Ή βαλκανική πολυφωνία σάν άρχαϊος βαλκανικός πολιτισμός. 'Εξέλιξη κατά τούς αιώνες.
Ή 'Αλβανία σάν ένας άπό τούς πιό πλούσιους καί εξελιγμένους πολυφωνικούς χώρους. Ό
άλβανικός πολυφωνικός χώρος: Στρούγκα-Τ σ α μ ο υ ρ ι ά. Τύποι άποκρυσταλλωμένης
πολυφωνίας. Ή σύγχρονη άλβανική πολυφωνία σάν συνέχεια τοΰ ίλλυρικοΰ πολιτισμού.

313. Tirta, Mark. Nga simbolika në artin e zbatuar popullor, «Kultura Po-
pullore», Tiranë, 1/1990, f. 91-113 ['Από τή συμβολική στή δημοτική έ-
φαρμοσμένη τέχνη...].
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Τά αίτια χρήσης τών συμβόλων, ό ρόλος καί ή έξέλιξή τους (άρχές, άποκρυστάλλωση, άλ-
λαγές, έθνικές ιδιαιτερότητες). Σύμβολα σε πέτρα, ξύλο, μέταλλα, ύφαντά (ήλιος, σελήνη,
αστέρι, αετός, σταυρός, φίδι κ.ά.). 'Ιστορικές, έθνολογικές και καλλιτεχνικές άξιες. Δυναμι-
κότητα καί ιδιοτυπίες σέ διάφορες περιοχές (καί στή Β. Ήπειρο).
Σκίτσα καί φωτογραφίες.

314. Agolli, Nexhat. Vështrim mbi strukturen e valleve epike shqiptare,
«Kultura Popullore», Tiranë, 1/1991, f. 147-166 ['Ανασκόπηση γύρω άπό
τή δομή τών άλβανικών έπικών χορών...].

Ή έννοια τού δρου «έπικός χορός» καί οί συνθήκες δημιουργίας καί άποκρυστάλλωσής του.
Τύποι έπικών χορών σέ διάφορες περιοχές (γιά τή Β. "Ηπειρο άναφέρονται ό άντρίκειος
λιάπικος, ό ντεβολίτικος (Κ ο ρ υ τ σ ά), ό άντρίκειος μουζεκιάρικος, ό τσάμικος κ.ά.). Ή
στρουχτούρα τών χορών αύτών ώς πρός τΙς κινήσεις καί τόν τρόπο κατάταξης τών χορευτών.
Σκίτσα, φωτογραφίες.

315. Bograni, Ramazan. Tipologjia e vallëzimit popullor shqiptar sipas sho-
qërimit muzikor, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 131-136 [Ή τυπολογία
τών άλβανικών δημοτικών χορών σύμφωνα μέ τή μουσική τους συνοδεία...].
Σχέσεις χορός-μουσική διά μέσου τοΰ ρυθμοΰ, χοροί χωρίς μουσική, μέ συνοδεία παραμου-
σικών οργάνων (σφύριγμα, πέτρες, κουδούνια κ.ά.), μέ φωνητική μουσική (μέ τραγούδια
a capella), μέ ένόργανη μουσική, μέ τραγούδι καί ένόργανη μουσική. Παραδείγματα άπό
διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. Αλβανία).

316. Duka, Ferit. Zejtaria në qytetin e Beratit (shek. XVII-XVIII), «Studi-
me Historike», 1/1991, f. 131-151 [Ή χειροτεχνία στήν πόλη Μπεράτι
(17ος - 18ος αιώνας)...].

Τό Μ π ε ρ ά τ ι σάν μία άπό τις πιό άρχαΐες καί γνωστές πόλεις. Οί πολιτιστικές, ιστορι-
κές καί οικονομικές του παραδόσεις. Ή χειροτεχνία κατά τό 17ο καί 18ο αιώνα, ό οίκονομι-
κο-κοινωνικός της ρόλος, οί σχέσεις μέ άλλες πόλεις καί μέ τήν ύπαιθρο.

317. Durham, Edith. Brenga e Ballkanit, Shtëpia Botuese «8 Nëntori», Tiranë,
1991, 584 f. [Ό καημός τών Βαλκανίων, 'Εκδοτικός Οίκος «8 Νοέμβρη»... ].
Μετάφραση στά άλβανικά άποσπασμάτων άπό τά έργα τής έγγλέζας έθνογράφου: The Bur-
den of the Balkans (1905), High Albania (1909), The Strangle for Scutari (1914),
Twenty years of Balkan Tangle (1920), Some Tribal Origins Laws and Customs of
Balkans (1928), Through the Landns of the Serb (1904).

Μεταξύ άλλων: Ή ιστορία τών λαών, Ό 'Αλβανός, 'Από τό Μοναστήρι στό Τεπελένι,
Άπό τό Τεπελένι στό 'Ελβασάνι, Ή Μακεδονία κατά τά έτη 1903-1904, Έθιμα.

318. Hotova, Myslim. Endja e pëlhurës në Berat, «Kushtrimi», 11.4.1991, f.
4 [Ή υφαντουργία στό Μπεράτι...].

Σύντομο άρθρο γιά τήν ύφαντική παράδοση στό Μπεράτι, είδη ύφαντών, πρώτης ύλης,
τεχνολογία, έξέλιξη.
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319. Kruta, Beniamin. Burdoni-isua në polifoninë shqiptare dhe disa Çështje
të etnogjenezës, «Kultura Popullore», 1/1991, f. 51-72 [Ό ίσος στήν αλ-
βανική πολυφωνία καί μερικά προβλήματα τής έθνογένεσης...].

Ό ρόλος τοϋ ϊσου στό πολυφωνικό τραγούδι της Νοτίου 'Αλβανίας (στηρίζει τή βάση, συμ-
βάλλει στή δημιουργία ομαδικής πνοής καί αρμονίας), τά ε'ίδη ίσου κατά τόν τύπο τοΰ τρα-
γουδιοΰ, ή προέλευση καί άρχαιότητά του σάν μαρτυρία τής ιλλυρικής καταγωγής τών 'Αλ-
βανών.

320. Kruta, Beniamin. Tipare të përbashkëta dhe dallime krahinore të poli-
fonisë shqiptare, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 31-48 καί 1-2/1992, f.
3-15 [Κοινά χαρακτηριστικά καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες τής άλβανικής πολυ-
φωνίας...].

Οί πολυφωνικές παραδόσεις στή Ν. 'Αλβανία, ή διάταξη τής ομάδας τών τραγουδιστών, ή
ορολογία, ή διάταξη καί ή συνεργασία τών φωνών σύμφωνα μέ τόν τύπο τοΰ τραγουδιοΰ,
οί τύποι μελωδίας, οί ρυθμοί, ή άντίστιξη, ή άρμονία σέ διάφορες περιοχές.

321. Loli, Kosta. Polifonia në formacionet popullore instrumentale të Shqi-
përisë së jugut, «Kultura Popullore», 2/1991, f. 117-130 [Ή πολυφωνία
στά λαϊκά συμπλέγματα μουσικών οργάνων τής Νοτίου 'Αλβανίας...].

Ή έξέλιξη άπό άπλές συνενώσεις δύο οργάνων μέχρι άρκετά πλατιά συμπλέγματα, ή συ-
νεργασία τών όργάνων, οί σχέσεις φωνητική-ένόργανη μουσική, οί κυριότεροι τύποι ένόργα-
νης μουσικής (καμπάς, μοιρολόγι, συνοδεία χορών καί τραγουδιών), οί κυριότερες έστίες
(Πρεμετή, Κολώνια, Κορυτσά, Πογραδέτσι, Μουζεκιά, 'Αργυ-
ρόκαστρο, Δέλβινο, "Αγ. Σαράντα), γνωστές ορχήστρες καί οργανοπαίχτες,
ομοιότητες καί έπαρχιακές ιδιοτυπίες, παραλληλισμοί μέ τή Νότιο "Ηπειρο.

322. Mbi thesarin e artit popullor të Çamërisë — Intervistë e kryeredaktorit
Kiço Blushi me studiuesin Fatos Mero Rrapaj, «Nëntori», 3/1991, f. 3-
12 [Γύρω άπό τό θησαυρό τής λαογραφίας τής Τσαμουριας — Συνέντευξη
τοϋ άρχισυντάκτη Κίτσιο Μπλιούσι μέ τόν ερευνητή Φάτος Μέρο Ράπαϊ...].
Ό πλοΰτος, ή ποικιλία, οί άξιες τής άλβανικής λαογραφίας (μνημείων λόγου, μουσικής, χο-
ρών) γενικά καί τής τσάμικης ξέχωρα. Ή συλλεκτική έργασία τοΰ Φ. Μ. Ράπαϊ καί ή συλ-
λογή του ((Δημοτικά τραγούδια τής Τσαμουριάς». Τά έμπόδια άπό ορισμένους λαο-
γράφους (άναφέρει: Qemal Haxhihasani καί Jorgo Panajoti).

323. Musaj, Seit. 100-vjetori i festës së teneqexhinjve (Korçë), «Koha», 4.6.
1991 [Τά 100-χρονα τής γιορτής τών τενεκετζήδων (Κορυτσά)].

Οί βιοτεχνικές παραδόσεις στήν Κορυτσά, έκεϊνες τών τενεκετζήδων ξέχωρα, τό ιστορικό
τής γιορτής τους.

324. Nano, Thanas. Stoli të përdorura nga gratë dhe vajzat ilire në rrethin e
Pogradecit (Arkeologji ), «Driloni», 14.2.1991 [Κοσμήματα πού χρήσιμο-
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ποιούσαν οί γυναίκες καί τά κορίτσια τής 'Ιλλυρίας στήν επαρχία τοΰ Π ο-
γ ρ α δ έ τ σ ι (Αρχαιολογία)... ].

Ξεκινώντας άπό άρχαιολογικά ευρήματα στό ΠογραδέτσιΓ-γίνεται λόγος γιά στολίδια (σκου-
λαρίκια, περιδέραια, καρφίτσες, βραχιόλια κ.ά.) σάν στοιχεία έγχώριου (ιλλυρικού) πο-
λιτισμού.

325. Prifti, Bardhyl. Vllamëria (Uniteti përmes traditës), «Iliria», 3.3.1991
[Ή άδελφοποιία (Ή ένότητα δια μέσου τής παράδοσης)...].

Ή άδελφοποιία σάν άλβανική παράδοση καί ή συμβολή της στήν ένίσχυση τής έθνικής ένό-
τητας, κυρίως στήν επαρχία τής Κ ο λ ι ώ ν ι α ς.

326. Riza, Emm. Qyteti dhe banesa shqiptare e mesjetës së vonë (shek. XV
— mesi i shek. XIX), Tiranë, 1991, 299 f. [Ή άλβανική πόλη καί οικία στόν
οψιμο μεσαίωνα (15ος αιών. - μέσα 19ου αιώνα)...].

Τό βιβλίο χωρίζεται σέ δύο μέρη (έκτός τής γενικής εισαγωγής). Μέρος Α': Ή κατάσταση,
τά γενικά γνωρίσματα καί ό χαρακτήρας τών άλβανικών πόλεων άπό τόν 7ον αιώνα (κάθο-
δος τών Σλάβων) μέχρι τήν τουρκική κατοχή (15ος αιώνας), τά πολεοδομικά τους χαρακτη-
ριστικά, τά χαρακτηριστικά καί ή έξέλιξη ορισμένων τυπικών πόλεων (Μ π ε ρ ά τ ι, 'Αρ-
γυρόκαστρο, Σκόδρα, Έλμπασάνι, Τίρανα). Μέρος Β': Ή οικία σάν ιδιαίτερη άρχιτε-
κτονική κατηγορία, τά κριτήρια τυπολογικής ταξινόμησης, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
καί ή έξάπλωση τοϋ κάθε τύπου, τά υλικά καί ή τεχνολογία χτισίματος, οί τεχνίτες, παρά-
δοση καί έξέλιξη, συγκρίσεις.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη γαλλικά.

327. Sokoli, Ramadan. - Miso, Piro. Veglat muzikore të popullit shqiptar, In-
stituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1991, 570 f. [Μουσικά όργανα τοΰ
άλβανικοΰ λαοΰ, έ'κδ. 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού...].

1 ) Εισαγωγή γιά τόν πλοΰτο τών άλβανικών δημοτικών μουσικών οργάνων, τό ρόλο καί
τις άξίες τους, ή επιλογή, τά κριτήρια σύνταξης τοΰ βιβλίου. 2) 'Ιστορική άνασκόπηση (τό
ιστορικό μελέτης τών δημοτικών μουσικών οργάνων, τό ιστορικό δημιουργίας καί χρήσης
αύτών, ή ιστορική τους έξέλιξη. 3) Ίδιόφωνα όργανα. 4) Μεμβρανόφωνα όργανα. 5) Άε-
ρόφωνα όργανα. 6) Χορδόφωνα όργανα. 7) 'Ορχήστρες. 8) Ή τεχνολογία.
Γιά τό κάθε όργανο: τύπος καί παραλλαγές, τόπος χρήσης (περιοχή), μουσικά γνωρίσματα,
προέλευση, σύγκριση (καί μέ άνάλογα όργανα άλλων λαών), σκίτσα, φωτογραφίες.

328. Shehu, Agim. Fustanella (Shënime të lira), «Nëntori», 7/1991, f. 129-
143 [Ή φουστανέλα ('Ελεύθερες σημειώσεις)...].

Ή φουστανέλλα σάν έθνική παναλβανική φορεσιά μέ ιλλυρική προέλευση, ή τεχνολογία καί
οί πρώτες ΰλες, οί αισθητικές άξίες, ή χρήση της στούς αιώνες, ή έξάπλωσή της σέ άλλους
λαούς.

329. Tirta, Mark. Migrime me përdhunë të popullsisë shqiptare, «Kultura
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Popullore», 2/1991, f. 19-36 καί 1-2/1992, f. 23-32 [Ή βίαια μετανάστευση
τοΰ άλβανικοΰ πληθυσμοΰ... ].

Θεωρούνται βίαιες μεταναστεύσεις εκείνες πού έχουν προξενηθεϊ άπό τή βία τών κυβερνή-
σεων καί τίς πιέσεις τοϋ περιβάλλοντος στό όποιο έχουν ζήσει παραδοσιακά 'Αλβανοί. 'Α-
ναφέρονται χώρες άπό όπου έχουν μεταναστεύσει 'Αλβανοί (κυρίως ή Σερβία, άλλά καί
Μαυροβούνι, «Μακεδονία», Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ελλάδα) καί περιοχές τής
'Αλβανίας όπου αύτοί έγκαταστάθηκαν (Δυρράχιο, Τίρανα, Φ ί ε ρ ι, Α ύ λ ώ ν α, "Αγ.
Σαράντα). Οί επιπτώσεις τέτοιων μεταναστεύσεων.

330. Bicaj, Llazar. Katër shqiponja të skalitura në gur. / Kisha e lagjes «Pesh-
kopi» në kalanë e Himarës /, «Kombi», 13.5.1992 [Τέσσερις άετοί σκαλι-
σμένοι σε πέτρα / Εκκλησία τής συνοικίας «Επισκοπή» στο κάστρο τής Χει-
μάρρας...].

Άφοΰ περιγράφει τά προαναφερόμενα σκαλίσματα καί μιλάει γιά τήν ήλικία τους, ό συγ-
γραφέας εκφράζει τή γνώμη πώς έχουμε νά κάνουμε μέ μαρτυρία τής άλβανικότητας τής
Χειμάρρας.

331. Dino, Thanas. Përcjellje për Xhevat Avdallin, «Zëri i Popullit», 19.12.
1992 [Προβάδισμα τοΰ Τζεβάτ Άβντάλι...].

Ό θάνατος τοΰ Τζεβάτ Άβντάλι, ένός άπό τούς πιό γνωστούς καί ταλαντούχους έρμηνευ-
τές τοΰ δημοτικοΰ άργυροκαστρίτικου τραγουδιοΰ.

332. Dojaka, Abaz. Njerëz me doke e zakone të lashta (Shqipëria dhe shqi-
ptarët), «Arbëria», 1/1992, f. 14-15 [Άνθρωποι μέ παλιά ήθη κι έθιμα
(Ή Αλβανία καί οί Αλβανοί)...].

Προσπάθεια γιά τεκμηρίωση (μέ εθνογραφικά δεδομένα) τής άποψης πώς ή περιοχή τής
Τσαμουριάς είναι συνέχεια τών αλβανικών περιοχών.

333. Kokalari, Mexhit. Vdekja është tepër pak..., «Kombi», 22.4.1992 [Ό
θάνατος είναι πολύ λίγο...].

Ξεκινώντας άπό τά δημοτικά τραγούδια γιά τίς μάχες τοΰ Α ι κ ο ύ ρ σ ι (1878), ύποστηρί-
ζεται ή άποψη πώς ό πόλεμος αύτός ήταν πόλεμος τών Αλβανών εναντίον τών καταχτη-
τικών βλέψεων τών «Ελλήνων σωβινιστών».

334. Llogori, Dhimitër. Monumente të hershme të trevës së Korçës..., «Uni-
vers», 8/1992 [Αρχαία μνημεία τής περιοχής Κορυτσά...].

Γίνεται λόγος γιά δύο ιδρύματα όρθόδοξης λατρείας στό Β υ θ κ ο ύ κ ι καί Μ π ό ρ ι α τής
Κορυτσάς.

335. Budina, Oksana. Shqiptarët në Ukrainë..., «Kultura Popullore», 1-2/
1993, f. 145-152 [Οί Αλβανοί στήν Ουκρανία...].

Ίστορικο-εθνογραφική περιγραφή Αλβανών πού έχουν έγκατασταθεΐ στήν Ούκρανία (τέσ-
σερα χωριά τής Όδησσοΰ καί Ζαπορόζας) τόν 19ον αιώνα ('ίσως κατάγονται άπό τήν περιο-
χή τής Κορυτσάς): ή οικογενειακή ζωή, οί φυλετικές σχέσεις, οί τελετουργίες.
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336. Disho, Mihal. Dasma arumune (Rrjedhave të traditës), «Fratria», 2.1.
1993 [Ό βλάχικος γάμος (Στήν πορεία τής παράδοσης)...].

Ή έθιμοτυπία τής τελετής τοϋ γάμου στούς Βλάχους τής 'Αλβανίας.

337. Gjokutaj, Tasim. Elemente të humorit në këngët e dasmës gjirokastrite,
«Kultura Popullore», 1-2/1993, f. 45-55 [Χιουμοριστικά στοιχεία στά τρα-
γούδια τοΰ άργυροκαστρίτικου γάμου...].

Ή σκωπτική διάθεση ορισμένων δημοτικών άργυροκαστρίτικων τραγουδιών γάμου (νυφιά-
τικων), το κοινωνικο-αισθητικό τους λειτούργημα, οί στιγμές χρήσης, τά πρόσωπα, τό ιστο-
ρικό καί έθνολογικό τους φόρτο, οί καλλιτεχνικές τους αξίες, ή έξέλιξή τους.

338. Onuzi, Afërdita. Bektashizmi dhe përhapja e tij në Shqipëri, «Kultura
Pupullore», 1-2/1993, f. 83-89 [Ό Μπεκτασισμός καί ή έξάπλωσή του στήν
'Αλβανία...].

Ή διάδοση τοϋ Μπεκτασισμοΰ άπό τούς Τούρκους καταχτητές κατά τόν 16ον-19ον αιώνα,
ή ούσία τοΰ Μπεκτασισμοΰ, οί συνθήκες καί τά αϊτια έξάπλωσής του στό 30% τών 'Αλβανών
μουσουλμάνων, οί περιοχές έξάπλωσής του, χώροι καί ιδρύματα Μπεκτασισμοΰ.

339. Panajoti, Jorgo. Rreth elementit kombëtar dhe origjinal në baladat po-
pullore arbëreshe, «Kultura Popullore», 1-2/1993, f. 3-11 ['Εθνικά καί
ιδιότυπα στοιχεία στις παραλογές τών 'Αρβανιτών...].

Ή βαρύτητα τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ (καί τών παραλογών) τών 'Αρβανιτών τής 'Ιταλίας γιά
τήν άλβανική καί βαλκανική λαογραφία, κοινά στοιχεία καί ιδιοτυπίες σέ θέματα (πολλά
διαβαλκανικά), προβλήματα, μυθολογία, μοτίβα, πρόσωπα, δημιουργικές άρχές, ύφος, σχή-
ματα λόγου, τεχνοτροπία, προσωδία. Τά αίτια τών κοινών στοιχείων καί τών διαφορών,
περιοχές μέ έντονότερες ομοιότητες (Νότια καί Βορειοδυτική 'Αλβανία).
Περίληψη άγγλικά.

340. Papleka, Ndoc. Miti kozmogonik në një rit shërimi, «Kultura Popullore»,
1-2/1993, f. 33-45 [Ό κοσμογονικός μύθος σέ μιά τελετουργία θεραπείας...].

Τό μυθολογικό φόρτο τής δημοτικής ποίησης γενικά καί τής τελετουργικής ξέχωρα. 'Ιδιαί-
τερα λεπτομερής έξέταση τής τελετουργικής διαδικασίας γιά τή θεραπεία τοΰ «κοψίματος
κρέατος» στό 'Αργυρόκαστρο, όπου ό συγγραφέας βρίσκει στοιχεία μυθολογικής
κοσμογονικής άντίληψης (δημιουργία τοΰ σύμπαντος, τής γής, τών άνθρώπων κ.α.).
Περίληψη άγγλικά.

341. Sokoli, Ramadan. Rreth vajtimeve çame, «Urtia», 1/1993, f. 8 [Σχετικά
μέ τά τσάμικα μοιρολόγια...].

Σύντομη περιγραφή τών ποιητικο-μουσικών γνωρισμάτων καί τών έθνικών άξιών τοΰ άλ-
βανικοΰ μοιρολογιοΰ στήν Τσαμουριά.

342. Xhagolli, Agron. Shtriga në mite, rite e besime të shqiptarëve, «Kultura
Popullore», 1-2/1993, f. 61-71 [Ή Στρίγγλα σε μύθους, τελετουργίες καί
δοξασίες τών 'Αλβανών...].
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Ή Στρίγγλα σαν μυθολογική μορφή μέ καλλιτεχνικό φόρτο (ανταγωνιστικό, αρνητικό
πρόσωπο, πού δημιουργεί καλλιτεχνικές πλοκές), τά χαρακτηριστικά της γνωρίσματα σύμ-
φωνα μέ τή λαϊκή φαντασία (πώς καί γιατί γίνεται κάποια/κάποιος Στρίγγλα, οί σχέσεις
της μέ άνθρώπους καί πρόσωπα τής μυθολογίας), οί τρόποι καί τά μέσα άντιμετώπισής της.
Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία).
Περίληψη άγγλικά.

343. Xhaxhiu, Muzafer. Paralele midis popullit shqiptar dhe popullit grek në
lashtësinë pellazgjike..., «Çamëria - Vatra amtare», 10.10.1993 [Παραλλη-
λισμοί μεταξύ αλβανικού λαού καί έλληνικοΰ λαού στην πελασγική αρχαιότη-
τα... ].

Ξεκινώντας άπό δεδομένα άρχαίων συγγραφέων καί ποιητών, γίνεται λόγος γιά μυθολογι-
κούς, έθνογραφικούς καί γλωσσολογικούς παραλληλισμούς, τούς όποιους ό άρθρογράφος
θεωρεί πελασγικής προέλευσης.

344. Baçe, Shpresa. Valle rituale të tokës dhe të shiut, «Kultura Popullore»,
1-2/1994, f. 179-186 [Τελετουργικοί χοροί τής γης καί τής βροχής...].

Τά αϊτια γένεσης καί χρήσης τών χορών πού σχετίζονται μέ τή σπορά καί τή βροχή, τά δο-
μικά τους χαρακτηριστικά. 'Ανάλυση χορών, όπως: «Πώς τό σπέρνουν τό σιτάρι» (Σ έ λ τ α
-Σπάτη), «Νά 'ξερα πώς γίνεται τό σιτάρι» (Ζάντριμα-Λέσσιο), «Πώς τό-σπέρνουν τό
πιπέρι καί τό ρύζι» (Π ρ ε μ ε τ ή), «Ή περπερόνα» κ.ά.
Φωτογραφίες, περίληψη άγγλικά.

345. Basha, Pétrit. Kulti i Tomorrit, «Kultura Popullore», 1-2/1994, f. 197-201
[Ή λατρεία τοΰ Τομόρι...].

Περιγραφή: Τό Τομόρι (Τόμορος - Μ π ε ρ ά τ ι) σάν ιερό βουνό, σύμφωνα μέ τούς άρχαίους
συγγραφείς καί τήν άλβανική μυθολογία, γιατί πήγαιναν στόν Πατέρα-Τόμορο, ό καθορι-
σμός τών θυσιών (κουρμπάνια) καί τών χρημάτων πού θά δίνονταν, τό ξεκίνημα γιά τό βου-
νό, ή σφαγή τών ζώων.

346. Bogdani, Ramazan. Valle në festat kalendarike të ripërtëritjes së naty-
rës, «Kultura Popullore», 1-2/1994, f. 159-167 [Χοροί τών γιορτών τής
χρονιάς γιά τήν άνανέωση τής φύσης...].

Διαμέσου ύλικών άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Β. "Ηπειρο), άφοϋ άναφέρονται τά κυ-
ριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τεσσάρων ομάδων χορών (γιά τό κυνήγι, τή ζωή, τις
σχέσεις γής-ούρανοϋ, τις γιορτές τής χρονιάς), ό συγγραφέας συγκεντρώνεται ατούς τελευ-
ταίους, άναλύοντας χορούς σχετικά μέ τήν «'Ημέρα τής Άνοιξης», τόν Εύαγγελισμό, τήν
'Ημέρα τής Παναγίας, τό Νευρούζη, τό Λάζαρο, τις 'Αποκριές, τό Πάσχα, τή Γιορτή τοϋ
'Ερημίτη, τοΰ Άϊ-Γιώργη κ.ά.
Φωτογραφίες, περίληψη στά άγγλικά.

347. Elezi, Ismet. Ε drejta e Labërisë në planin krahasues (Monografi), Ti-
ranë 1994, 206 f. [Τό δίκαιο τής Λιαπουριας σε συγκριτικό επίπεδο (Μονο-
γραφία)...].
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Εισαγωγή γιά τά προβλήματα, τήν ύλη, το σκοπό τοϋ βιβλίου. Κεφ. I: Ή Λιαπουριά
σάν έθνογραφική περιοχή. II: Ό χαρακτήρας τοΰ δικαίου της (άγραφο, μεσαιωνικό, πατρι-
αρχικό). III: Στρώματα καί επιστρώματα (άρχαϊκό μέ επιρροές Βυζαντίου, Τουρκίας, σύγ-
χρονες). IV: Φαινόμενα κοινωνικού συστήματος (σχέσεις γονέων-τέκνων, κανονισμοί τής
μονογαμίας καί έξωγαμίας). V: Κοινωνική καί στρατιωτική οργάνωση. VI-VIII: Τό οικο-
νομικό σύστημα (ή κυριότητα, ή κληρονομιά κ.ά. ). ΙΧ-ΧΙ: Κανόνες μέ διοικητικό χαρακτήρα.

348. Gjata, Trim. Yllësia e karnavaleve në Korçë, «Rilindja Demokratike»,
13.4.1994 [Ό αστερισμός τών καρναβαλιών στήν Κορυτσά...].
Εντυπώσεις άπό τό Πρώτο Φεστιβάλ Καρναβαλιών στήν Κορυτσά: Ή άρχαιότητα, οί
ιστορικές, κοινωνικές, εθνογραφικές καί καλλιτεχνικές άξιες τών παραδοσιακών καρναβα-
λιών σέ διάφορες περιοχές (καί τής Ν. 'Αλβανίας).

349. Miso, Pirro. Reformime të formacioneve instrumentale dhe të muzikës
popullore qytetare të Shqipërisë ne dy shekujt e fundit, «Kultura Po-
pullore», 1-2/1994, f. 169-178 ['Ανασχηματισμοί τών ορχηστρών καί τής
άστικής δημοτικής μουσικής τής 'Αλβανίας στούς δύο τελευταίους αιώνες...].
'Εξελίξεις άποκρυσταλλοποιημένες σέ διάφορες στρουχτοΰρες, κάτω άπό τήν έπιρροή τής
άνατολίτικης μουσικής, τών νέων μουσικών οργάνων, τής νέας καλλιτεχνικής ζωής (παρα-
στάσεις, φεστιβάλ κ.ά.). Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές: Σκόδρα, Τίρανα, 'Ελμπα-
σάνι, Αυλώνα, 'Αργυρόκαστρο, Δέλβινο, Λεσκοβίχι.

Περίληψη στά άγγλικά.

350. Muka, Ali. Formulimi arkitektonik dhe ornamentika e banesës fshatare
shqiptare, «Kultura Populllre», 1-2/1994, f. 131-143['H αρχιτεκτονική
διατύπωση καί ή διακόσμηση τής χωρικής άλβανικής οικίας...].

Διαμέσου δειγμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. Αλβανία), συζητιοΰνται προ-
βλήματα, όπως: σχέσεις μεταξύ άρχιτεκτονικής καί λειτουργήματος, έποικοδομητική λο-
γική, σημασία καί τρόποι διακόσμησης.
Περίληψη άγγλικά.

351. Papleka, Ndoc. Sinkretizmi në poezinë orale, «Kultura Popullore», 1-2
/1994, f. 145-157 [Ό συγκρητισμός στήν προφορική ποίηση...].

Βάσει θεωρητικών συμπερασμάτων διαφόρων λαογράφων καί εθνολόγων, καθώς καί παρα-
δειγμάτων άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία), άναδεικνύεται τό τελετουργικό,
μυθολογικό, μαγικό καί αισθητικό στοιχείο τής δημοτικής ποίησης καί υποστηρίζεται ή
άποψη πώς, μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου, ενας τέτοιος συγκρητισμός έξασθενίζει πρός δφελος
τοΰ αισθητικού στοιχείου, ένώ ορισμένα καθαρώς τελετουργικά τραγούδια μετατρέπονται
σέ παιδικά.
Περίληψη άγγλικά.

352. Shkurti, Spiro. Vendbanimet fshatare në Mesjetë, «Kultura Popullore»,
1-2/1994, f. 117-130 [Ό χωρικός τόπος κατοικίας στό Μεσαίωνα...].
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Δύο προβλήματα: ή παλαιότητα τών χώρων διαμονής και τό μέγεθος τους σέ σχέση μέ τό
οικονομικό δυναμικό. Χρησιμοποιούνται δεδομένα ένός βενετσιάνικου καταλόγου τών έτών
1416-17, τούρκικων καταλόγων τοΰ 16ου καί 17ου αιώνα, καθώς καί άλλα ντοκουμέντα.
Δεδομένα καί γιά περιοχές τής Ν. 'Αλβανίας: 'Αργυρόκαστρο, Βαϊονετία,
Χειμάρρα, Μουζεκιά, Κλεισούρα, Δέλβινο κ.ά.
Στατιστικές, περίληψη στά άγγλικά.

353. Tole, Vaso. Folklori dhe bashkëkohësia (Takimi Kombëtar i sazeve dhe
orkestrinave popullore të Jugut), «Drita», 26.6.1994 [Ή λαογραφία καί
ή επικαιρότητα (Ή έθνική συνάντηση τών λαϊκών ορχηστρών τοϋ Νότου)...].
Ξεκινώντας άπό ό,τι παρουσιάστηκε στήν προαναφερόμενη συνάντηση, συζητιούνται προ-
βλήματα σάν τά παρακάτω: οί σύγχρονες εξελίξεις στή δημοτική ένόργανη μουσική, θετικές
καί άρνητικές τάσεις, ή άνάγκη γιά τή διαφύλαξη τής καθαρής παράδοσης.

354. Bogdani, Ramazan. Valle të Lunxhërisë, Tiranë, 1995, 217 f. [Χοροί της
Λιουντζουριάς... ].

ΉΑιουντζουριά ('Αργυρόκαστρο) σάν ιδιαίτερη έθνογραφική περιοχή, μέ τήν ιστο-
ρία καί τόν πολιτισμό της. Ό πλούτος, τά εϊδη, οί τύποι, οί παραλλαγές, ή έξέλιξη τών χο-
ρών άνδρών καί γυναικών. Περιγραφή σχεδόν 70 παραλλαγών, πού ένώνονται σέ τύπους
σύμφωνα μέ τή δομή τους. Σχέσεις μέ τούς χορούς άλλων περιοχών καί ιδιαιτερότητες.
Σκίτσα καί φωτογραφίες.
Περίληψη στά γαλλικά.

355. Bogdani, Ramazan. Folk-vallja në Festivalin Kombëtar Berat, 1995,
«Kultura Popullore», 1-2/1995, f. 119-125 [Ό δημοτικός χορός στό Έθνι-
κό Φεστιβάλ Μπεράτι, 1995...].

'Επιτυχίες τοΰ Φεστιβάλ άπό χορογραφική άποψη, άδυναμίες, όπως: παραποιήσεις, οχι ορ-
θές έπεμβάσεις, καχεκτικές έρμηνεϊες, μή συνταυτίσεις ποίησης καί χορογραφίας κ.ά. Πα-
ραδείγματα άπό διάφορες περιοχές, καί άπό τή Ν. 'Αλβανία.

356. Gaçe, Bardhosh. Kënga popullore e Lumit të Vlorës, Shtëpia botuese
«N. Frashëri», Tiranë, 1995, 194 f. [Τό δημοτικό τραγούδι τοΰ Lumi i
Vlorës...].

Μονογραφία γιά τή δημοτική ποίηση μιας μικροπεριοχής τής Λιαπουριας. Εισαγωγή:
Τό Lumi i Vlorës (Ποτάμι τής Αυλώνας) σάν έθνογραφική περιοχή μέ τήν ιστορία καί τόν
πολιτισμό του. Κεφ. I: Οί συνθήκες γένεσης καί λειτουργίας τής δημοτικής ποίησης τής
περιοχής, τό σύστημα τών ειδών της. II: Ή έξέλιξη τής δημ. ποίησης, οί πηγές της (κυριό-
τερες εστίες, ραψωδοί). III: Νεοτερισμοί στό περιεχόμενο, μέσα έκφρασης, σχέσεις μέ τή
μουσική, τό χορό καί τήν έντεχνη ποίηση.

357. Onuzi, Afërdita. Veshjet popullore në Festivalin Foklorik Kombëtar
Berat — 1995, «Kultura Popullore», 1-2/1995, f. 127-131 [Οί λαϊκές φορε-
σιές στό Έθνικό Λαογραφικό Φεστιβάλ τοΰ Μπερατίου — 1995...].
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362. Bogdani, Ramazan. Vallëzimi popullor - Lirika, Tiranë, 1997, 430 f.
[Ο! αλβανικοί χοροί — Οί λυρικοί...].

'Εκτεταμένη καί γενικευτικοϋ χαρακτήρα μονογραφία γιά τον πλοϋτο, τά ε'ίδη, τούς τύπους,
τίς παραλλαγές, τή δομή, τή μουσική, τούς ρυθμούς κ.ά. τών άλβανικών χορών μέ λυρική
πνοή. Ταξινόμηση σύμφωνα μέ τήν ποίηση, τήν πνοή, τό γένος τών χορευτών, τήν περίπτωση
χρήσης κ.ά. Γίνεται λόγος γιά τήν εξέλιξη τών χορών, τίς επαρχιακές ιδιομορφίες, τά κοινά
στοιχεία. 'Εκτός τής περιγραφής τους μέ λόγια, ύπάρχει μεταγραφή κατά τό σύστημα Ααμ-
πάν (Laban). Παραδείγματα άπό διάφορες περιοχές (καί άπό τή Ν. 'Αλβανία).
Χάρτες, σκίτσα, φωτογραφίες.
Περίληψη άγγλικά.

363. Kruta, Benjamin. Vendi i polifonisë shqiptare në polifoninë e Ballkanit,
«Çështje të folklorit shqiptar», 5/1996, f. 179-206 [Ή θέση της άλβανικής
πολυφωνίας στήν πολυφωνία τών Βαλκανίων...].

Ή άνάγκη καί ή βαρύτητα συγκριτικών μελετών στό πεδίο της βαλκανικής καί πιό πέρα
—μεσογειακής— πολυφωνίας, ό πλούτος, ή ποικιλία, ή μορφολογία τής άλβανικής πολυφω-
νίας, οί μέχρι τώρα έρευνες, οί περιοχές έξάπλωσής της (κυρίως Ν. 'Αλβανία, κάτω τοϋ
ποταμοΰ Σκουμπίνι), οί άπαρχές καί ή έξέλιξή της σάν άποκρυσταλλωμένο καί συμπαγές
σύστημα.

364. Shituni, Spiro. Dialektet kryesore të polifonisë popullore shqiptare,
«Çështje të folklorit shqiptar», 5/1997, f. 143-177 [Οί κυριότερες διάλε-
κτοι τής δημοτικής άλβανικής πολυφωνίας...].

Διακρίνονται δύο συγκροτήματα στήν άλβανική πολυφωνία (ή τόσκικη καί ή λιάπικη πολυ-
φωνία), 4 διάλεκτοι, σύμφωνα μέ τήν περιοχή (τής Μουζεκιας, της Τοσκαριάς,
τής Τσαμουριάς, της Αιαπουριάς), διάφορα στύλ (ύφη ) μέσα σέ κάθε διάλεκτο
(τοϋ Σκραπάρι, τοΰ Ντεβόλι, τής Κολιώνιας, τής Πρεμετής —στήν τόσκικη πολυφωνία—,
τοΰ Κουρβελεσίου, της Σμοκθίνας, τής Χειμάρρας, τής Πύλιουρης κ.ά. — στή λιάπικη). Άπό
δομική άποψη διακρίνονται: πολυφωνία μέ 2, 3 καί 4 φωνές. 'Υπογραμμίζονται ομοιό-
τητες καί ιδιοτυπίες σύμφωνα μέ τήν παραπάνω ταξινόμηση.
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Arapi Fatos 259

Baçe Shpresa 344
Basha Pétrit 345
Bicaj Llazar 330
Bido Agim 247

Bihiku Ikbal 65, 158, 248, 249. (Βλ. καί

Mustafa Ikbal)
Bogdani Ramazan 64, 113, 116, 138, 179,

272, 299, 315, 346, 355, 361, 362
Brandl Rudolf M. 309
Budina Oksana 335

Cabanes Pierre 302

Ceka Hasan 5, 24

Ciko Dhimitër 224

Çabej Eqrem 6, 78, 91, 159, 180

Çami Muin 112

Çausholli Agim 260

Çeko Leiter 197

Çetta Anton 212

Çipa Aristidh 168

Çuka Pano 181

Daija Tish 18

Daiu Mexhit 66, 70, 80, 81, 110
Daja Ferial 213, 268, 273
Dino Thanas 331
Disho Mihal 336
Dodona Eftim 240
Doja Albert 261, 300

Dojaka Abaz 60, 79, 106, 140, 156, 214,

274, 332
Domi Mahir 9, 69
Duka Ferit 316
Dule Miranda 200
Durham Edith 317
Dhamo Dhorka 160
Dheri Eftim 6

Dhima Aleksandër 161, 249, 295
Dhrimo Ali 262

Elezi Ismet 82, 225, 347

Fetiu Sadri 182

Fico Agron 47, 49, 51, 57, 109, 117, 127,
133

Filja Hysen 198

Gaçe Bardosh 356
Gërcaliu Mustafa 223
Gjata Trim 45, 348

Gjergji Andromaqi 13, 19, 52, 53, 61, 71,

107, 141, 147, 163, 205, 275, 296
Gjidede Pavllo 93
Gjokutaj Tasim 337

Halimi-Statovski Drita 164
Harito Keti 21, 36, 49, 83, 85, 86, 94
Haxhihasani Qemal 20, 25, 31, 32, 36, 38,
48-51, 54, 55, 57, 66, 82, 102-104, 108,
109, 112, 114, 117, 133, 135, 199, 200,
215, 216, 226, 227, 297, 303, 310
Haxhiu Fiqri 142, 148
Hotova Mysliiïi 318
Hoxha Fejzi 128
Hoxha Ibrahim 201
Hyso Riza 176, 251
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Ibrahimi Feim 311

Jani Alqi 169

Jorgaqi Frederik 170, 202

Kadare Ismail 119
Kadia Refik 260
Kallamata Vlash 183
Kamani Hilë 263
Kamberi Thanas 118, 131, 152
Karaulli Miranda 171
Karkanaqe Pëllumb 228
Κατσαλίδας Γρηγόρης 304
Koçi Pandeli 172
Kodra Ziaudin 63, 85, 86
Kokalari Mexhit 333
Komnino Gjergj 27
Kondi Mitât 277
Kono Kristo 56
Kotherja Hiqmet 278
Kruta Beniamin 95, 110, 136, 138, 184,
185, 229, 264, 279, 305, 312, 319, 320,
363

Kuçulli Harila 96
Κώτσιας Βασίλης 241

Lazimi Latif 153
Loli Kosta 186, 242, 321
Luka Kolë 48, 154, 227
Llogori Dhimitër 334

Margilaj Nikolla 202
Martini Gjergji 292
Marto Pariajot 139
Mborja Dhimitër 44
Meksi Aleksandër 120 '
Merja Zenel 173 1 '
Minga Josif 174

Miso Pirro 203, 230, 279, 327, 349
Mitrushi Llambrini 62, 72, 129, 173
Mizis Kostas 265
Muka Ali 31, 281, 350
Musaj Seit'323

Mustafa Ikbale 39 (βλ. καί Bihiku Ikbale)
Mustaqi Arsen 70, 80, 81, 97, 99, 102, 209
Myderizi Osman 28

Nako Reshide 187
Nano Thanas 324
Nathanaili Andrea 149
Ndocaj Filip 63, 85, 86

Νίκας Βασίλης 298
Nova Koço 121
Nuraj Lilo 217
Nushi Jani 144, 218

Onuzi Afërdita 165, 282, 338, 357

Panajoti Jorgo 63, 84-86, 100-104, 122-
124, 130, 137, 138, 175, 176, 188, 204,
205, 219, 232, 233, 252, 253, 266, 283,
299, 300, 306, 307, 339
Pano Natasha 268, 301
Papleka Ndoc 220, 340, 351
Pepo Petraq 67, 73, 234
Popa Theofan 29, 35
Prifti Bardhyl 325
Prifti V. 234
Progri Fiqri 189
Puzanova Vitore 16

Qatipi Hasan 156

Riza Emin 125, 131, 132, l50, 166, 206,
326

Rrapaj Fatos M. 191, 235

Sako Zihni 11, 17, 21, 36, 40, 49, 50,51,
57, 63, 74, 85, 86, 89, 102-104, 133,
134, 243
Selimi Skënder 105
Selimi Yllka 284
Sinani Shaban 358

Sokoli Ramadan 22, 23, 37, 41, 46, 58, 68,

75, 87, 327, 341
Spase Sterio 1
Stahl Paul H. 221
Starova Tomorr 285
Stiko Nikoleta 191
Strazimiri Burhan 132
Strazimiri Gani 76
Suli Leonard 177, 244, 254
Shehu Agim 328

Shituni Spiro 193, 207, 255, 267, 268, 286,
364

Shkodra Zija 236, 269

Shkupi Fatbardha 237, 260

Shurti Spiro 145, 151, 178, 208, 245, 287,

288, 289, 352
Sholla Pavllo 194
Shpuza Gazmend 359
Shtylla Valter 155
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Shuteriqi Dhimitër S. 2, 8, 10, 162

Tirtja Mark 115, 146, 195, 256, 290, 313,

329, 360
Tole Vaso 353
Treska Misto 227

Thomo Pirro 196,'222, 238, 257, 292, 308
Uçi Alfred 227

Vasili Kozma 169, 209, 223, 297 ,301
Vozga Ramazan 172

B'

Αινίγματα 94

'Ανθρωπολογία 161, 250, 295, 335
'Ανθρωπωνυμία 276
'Αρχαιολογία 4, 5, 45, 157, 302
'Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία 76, 120, 125,
131, 132, 150, 152, 153, 155, 166, 177,
190, 196, 206, 222, 231, 238, 244, 254,
257, 281, 308, 326

Γεωργία 52, 61, 141, 151, 240, 256, 287
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287, 329, 335 (βλ. και Οικονομία, Πε-
ριοχές)

Διατροφή 61 (βλ. καί Οικονομία)
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'Εκδηλώσεις 1, 299, 306, 355, 357, 358
'Ενδυμασία 10, 12, 71, 77, 107, 148, 163,
178, 195, 197, 208, 214, 234, 296, 304,
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Ζακόνια 42, 43, 62, 68, 79, 82, 129, 140,
143, 149, 278, 284, 325, 332, 336 (βλ.
καί Ίεροτελ., Λατρεία) « ;

Ζωγραφική 16, 29, 35, 160 : -

Θέατρο 58, 348
'Ιατρική 128

'Ιεροτελεστία 68 (βλ. καί Ζακόνια, Λατρεία)
'Ιστορία τής Λαογραφίας 9, 49,· 50, 55, 57,
69, 199

Xhaçka Vasil 42, 43

Xhagolli Agron 233, 239, 267, 293, 300,
342

Xhajanka Suzana 127
Xhaxhiu Muzafer 343;

Zadeja Çesk 18
Zoduli Koci 294
Zite Bektash 139

Zojzi Rrok 10-13, 33, 44, 59, 77, 156
Zografi Janulla 111

Χωρίς όνομα συγγραφέα 3, 14, 26, 34, 258,
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Κοινωνικές σχέσεις 53, 106, 111, 115 (βλ.

καί Οικογένεια )
Κοινωνική διοργάνωση 221
Κτηνοτροφία 52, 61, 142 (βλ. καί Οικονο-
μία, Περιοχές)

Λαογραφία (Γενικά) 17, 31, 38, 40, 47,'49,
50, 57, 78, 91, 133, 138, 159, ί&4, 475,
176, 205, 218, 219, 243, 294, 322,.335,

:,!;343

Λαογραφία καί Καλλιεργημένη'28,
210

Λατρεία 43, 68, 91, 146, 273, 334, 335, 338,
; 345, 359 Λ

Μνημεία Λόγου (Γενικά) 17, 49, 50, 57, 63,
72, 83, 85, 86, 88, 101, 103, 104, 112,
119, 122, 123, 130, 252, 277, 294, 300
•Μουσική 14, 22, 26, 34, 37, 41, 45, 46, 56,
66, 70, 75, 80, 81, 87, 95, 99, 110, 136,
138, 174, 184, 193, 194, 198, 203, 207-
212, 229, 230, 242, 245, 251, 255, 264,
267, 268, 273, 279, 280, 285, 286, 305,
309, 311, 312, 319, 320, 321, 327, 331,
341, 349, 353, 363, 364
Μυθολογία, Προλήψεις 6, 91, 144, 340, 342,
360 (βλ. καί 'Αρχαιολογία, Ζακόνια, 'Ιε-
ροτελεστία, Λατρεία)

Οικιακά σκεύη 60 (βλ. καί Διατροφή, Κτη-
νοτροφία, Λ«ογραφία, Γεωργία, Οικονο-
μία)

Οικογένεια 52, 115, 187, 274, 335, 336 (βλ.
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καί Κοινωνικές σχέσεις, Κοιν. διοργάνω-
ση, Δίκαιο)
Οικοδόμηση 19, 236, 334, 350, 352 (βλ.

καί 'Αρχιτεκτονική, Τεχνολογία)
Οικονομία (Γενικά) 52, 61, 196, 269

Παροιμίες 36, 204, 233
Πεζός Λόγος 8, 21, 63, 74, 83, 85, 86, 88,
96, 112, 123, 130, 252, 266, 293, 300
(βλ. καί Μνημεία Λόγου, Περιοχές)
Περιοχές 13, 31, 38, 47, 52, 53, 59, 61, 67,

154, 167, 205, 288, 289, 290, 317, 332
Ποίηση 2, 3, 7, 11, 20, 25, 27, 28, 30-32,
37, 38, 47, 48, 51, 54, 66, 70, 80, 81, 88,
89, 92, 93, 96, 97, 99, 102, 109, 112,
114, 117, 119, 122, 124, 135, 137-139,
168-170, 172, 173, 175, 180-182, 191,
192, 199-202, 209, 212, 215, 216, 219,
220, 223, 226, 227, 232, 235, 239, 241,

253, 259, 261, 263, 265-268, 277, 283,
285, 297, 298, 301, 303, 310, 333, 337,
338, 340, 351-356, 358 (βλ. καί Μνη-
μεία Λόγου, Περιοχές)

Τελετουργία 62, 79, 118, 304, 340 (βλ. καί

Ζακόνια, Ιεροτελεστίες)
Τέχνη 19, 39, 44, 65, 147, 156, 158, 189,
237, 243, 248, 249, 270, 282, 313, 330
Τεχνολογία 15, 33, 165, 177, 217, 224, 228,
240, 282, 292, 315, 318, 323 (βλ. καί
Οικοδόμηση )
Τοπωνυμία 154, 262

Χορός 23, 34, 64, 90, 105, 113, 116, 126,
134, 138, 171, 179, 183, 258, 271, 272,
307, 314, 315, 344, 346, 354, 355, 361,
362

Γ' ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Bashkimi [Ένωση ]. — "Οργανο τοϋ Δημο-
κρατικού Μετώπου (1945-1992). Καθη-
μερινή έφημερίδα.

Bota e Re [Νέος Κόσμος], — Μηνιαίο, κυ-
ρίως λογοτεχνικό περιοδικό τών πρώτων
έτών μετά τόν Δεύτερο Παγκόμιο Πόλεμο.

Buletin i Institutit të Shkencave [Δελτίο
τοϋ 'Ινστιτούτου Επιστημών], τριμη-
νιαίο, κατά τά έτη 1949-1957. Δύο σειρές:
Shkencat e Natyrës, Shkencat Shoqë-
rore [Θετικές 'Επιστήμες, Κοινωνικές
Επιστήμες].

Buletin i Universitetit Shtetëror të Tira-
nës [Δελτίο τοΰ Κρατικού Πανεπιστη-
μίου τών Τιράνων]. — Τριμηνιαίο περιο-
δικό, συνέχεια τοΰ «Buletin i Institutit
të Shkencave». Οί λαογραφικές μελέτες
συμπεριλαμβανόταν συνήθως στή σειρά
«Shkencat Shoqërore» [Κοινωνικές Ε-
πιστήμες].

Culture Populaire [Λαϊκός Πολιτισμός]. —
Χρονιαϊο περιοδικό στά γαλλικά τοΰ 'Ιν-
στιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ. Συμπερι-
λαμβάνει έκλεκτά ύλικά άπό δύο προηγού-
μενους άριθμούς τοΰ περιοδικοΰ «Kulturë
Popullore».

Çështje të Folklorit Shqiptar [Προβλήμα-

τα τής 'Αλβανικής Λαογραφίας]. — Συλ-
λογή μελετών γύρω άπό τά δημοτικά μνη-
μεία λόγου («λογοτεχνική λαογραφία»),
τή μουσική καί τούς χορούς. 'Εκδίδεται
(άρχίζοντας άπό τό 1982) σχεδόν κάθε
1 1/2 - 2 χρόνια,. 'Εκλεκτά ύλικά τοΰ Α'
άριθμοΰ έχουν μεταφραστεί στά άγγλικά
(«Questions of Albanian Folklore»,
1984). Έκδ. Ίνστ. Λαϊκοΰ Πολιτισμοΰ.

Drita [Τό φώς]. -— 'Εβδομαδιαία λογοτε-
χνική έφημερίδα, όργανο τοΰ 'Αλβανικοΰ
Συλλόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών.

Etnografia Shqiptare [Ή 'Αλβανική Εθνο-
γραφία]. — Συλλογή έθνογραφικών μελε-
τών (υλικός καί πνευματικός βίος). Άρ-
χίζοντας άπό τό 1962 έκδίδεται σχεδόν
κάθε χρόνο. 'Εκδίδεται καί στά γαλλικά
(Ethnographie Albanaise). Σήμερα, έκ-
δοση τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμοΰ.

Fitorja [Ή νίκη]. — Τοπική έφημερίδα τής
πρώην επαρχίας Αγίων Σαράντα.

Fratria [Αδελφότητα]. — Έφημερίδα, όρ-
γανο τοΰ Συλλόγου τών Βλάχων (πού
ζοΰν στήν Αλβανία).

Çamëria-Vatra Amtare [Ή Τσαμουριά —
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ή μητρική έστία], — 'Εφημερίδα τοϋ Συλ-
λόγου τών Τσάμηδων (πού ζοΰν στήν
Αλβανία).

Driloni [Τό Ντριλώνι]. — Τοπική εφημερίδα
τής επαρχίας Πογραδέτσι.

Gjurmime Albanologjike - Folklor dhe
Etnologji ['Αλβανολογικές "Ερευνες -
Λαογραφία καί 'Εθνολογία]. — Χρονιαΐο
περιοδικό τοϋ Άλβανολογικοΰ 'Ινστιτού-
του τής Πρίστινας (Κοσσυφοπέδιο).

Iiiria [Ή Ιλλυρία]. — Περιοδικό τοΰ 'Αρ-
χαιολογικού Κέντρου 'Αλβανίας μέ άρ-
χαιολογικά υλικά.

Koha [Ό Καιρός]. — Τοπική έφημερίδα
τής Κορυτσάς.

Kombi [Τό Έθνος]. — Καθημερινή έφημε-
ρίδα.

Konferenca I e Studimeve Albanologjike
[Ή Πρώτη Συνδιάσκεψη Άλβανολογι-
κών Ερευνών], Τίρανα 1965. Συλλογή
άνακοινώσεων κλπ. τής Πρώτης Συνδιά-
σκεψης Άλβανολογικών Σπουδών (Γλωσ-
σολογία, ιστορία, λογοτεχνία, λαογραφία,
άρχαιολογία κ.ά.). "Εκδ. Πανεπιστημίου.

Konferenca II e Studimeve Albanologjike
[Ή Δεύτερη Συνδιάσκεψη Άλβανολογι-
κών Ερευνών], Τίρανα, 1968. — Πρα-
κτικά τής άναφερόμενης Συνδιάσκεψης
σέ τρεις τόμους. Έκδοση Κρατικού Πα-
νεπιστημίου Τιράνων.

Konferenca Kombëtare e Studimeve Etno-
grafike, botim i Akademisë së Shken-
cave, Tiranë, 1977, 594 f. ['Εθνική Συν-
διάσκεψη 'Εθνογραφικών Μελετών, έκ-
δοση Ακαδημίας 'Επιστημών, Τίρανα,
1977, 594 σ. ]. — Πρακτικά τής άναφε-
ρόμενης Συνδιάσκεψης (28-30 'Ιούνη
1976): ενδυμασία, οίκία, διατροφή, τέ-
χνη, οικογένεια, γλώσσα, δίκαιο, μνημεία
λόγου κλπ. "Εκδοση καί στά γαλλικά:
«Conference National des Etudes E-
thnografiques», Tirana, 1978.

Korça [Ή Κορυτσά], — Άλμανάκ μέ συγ-
γράμματα γιά τήν Κορυτσά (ιστορία,
γεωγραφία, γλωσσολογία, λαογραφία, λο-
γοτεχνία κ.ά.). Έχουν εκδοθεί 5 άριθμοί.

Koreografia [Ή χορογραφία], — Περιοδικό
τής Κεντρικής 'Εστίας Λαϊκής Δημιουρ-

γίας. 'Εκλαϊκευτικός χαρακτήρας. 'Τλι-
κά γύρω άπό τούς χορούς.

Kultura Popullore [Λαϊκός Πολιτισμός], —
'Εξάμηνο περιοδικό τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊ-
κοΰ Πολιτισμού (Ακαδημία Επιστη-
μών) μέ μελέτες, διατριβές, βιβλιοκρισία
καί άλλα ύλικά άπό τό λαϊκό πολιτισμό
στή γενικότητα. Ή έκδοσή του άρχισε τό
1980.

Kushtrimi [Συναγερμός], — Τοπική έφη-
μερίδα τής έπαρχίας Μπερατίου.

Les Lettres Albanais [Ή Άλβανική Λογο-
τεχνία]. — Περιοδικό τοΰ Αλβανικού
Συλλόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών
μέ λογοτεχνικά έργα, φιλολογικές καί καλ-
λιτεχνικές σπουδές, βιβλιοκρισία κ.ά. στά
γαλλικά.

Letërsia Jonë [Ή λογοτεχνία μας], — Μη-
νιαΐαο λογοτεχνικό περιοδικό, όργανο τοΰ
Αλβανικού Συλλόγου Λογοτεχνών καί
Καλλιτεχνών γύρω στά έτη '50.

Literatura Jonë [Ή λογοτεχνία μας]. —
Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό τών πρώ-
των έτών μετά τό Β' Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Μετά τό 1950 μετονομάστηκε «Le-
tërsia jonë».

Λογοτεχνικό Λαϊκό Βήμα. — Μηνιαίο πα-
ράρτημα τής εφημερίδας «Λαϊκό Βήμα»,
πού εκδίδεται ελληνικά στό Αργυρόκα-
στρο.

Mësuesi [Ό Δάσκαλος]. — 'Εβδομαδιαία
έφημερίδα πού εκδίδεται άπό τό 'Υπουρ-
γείο Παιδείας καί Πολιτισμού.

Monumentet [Μνημεία], — 'Εξάμηνο πε-
ριοδικό. 'Εκδίδεται άπό τό Ίνστιτοΰτο
Διαφύλαξης καί 'Επιδιόρθωσης Μνημείων.

Nëntori (καί Nëndori) [Νοέμβρης], — Μη-
νιαίο περιοδικό μέ λογοτεχνία, φιλολογι-
κές, μουσικολογικές, χορογραφικές κ.ά.
μελέτες, βιβλιοκρισία κλπ. "Οργανο τοΰ
Αλβανικού Συλλόγου Λογοτεχνών καί
Καλλιτεχνών.

Pasuri e Trashëguar ne Shekuj [Κληρονο-
μημένος κατά τούς αιώνες θησαυρός],
Τίρανα, 1984. Σειρά μελετών καί άλλων
υλικών γιά κάθε τι τό παραδοσιακό (Λα-
γραφία, άνθρωπολογία, άρχιτεκτονική
κ.ά.).

Përpara [Μπροστά], — Τοπική έφημερίδα.
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Εκδιδόταν στήν Κορυτσά μέ συγγράμ-
ματα γιά τήν έπαρχία.

Probleme të Zhvillimit të Folklorit Bash-
këkohor [Προβλήματα έξέλιξης τής σύγ-
χρονης λαογραφίας]. — Συλλογή πρακτι-
κών τής Συνδιάσκεψης γιά τό Εθνικό
Λαογραφικό Φέστιβαλ τοϋ 1978. Έκδο-
ση τοΰ 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτισμού
(1980).

Rilindja Demokratike [Δημοκρατική 'Α-
ναγέννηση]. — Καθημερινή έφημερίδα,
όργανο τοΰ Δημοκρατικού Κόμματος
'Αλβανίας.

Simpozium për Problemet e Festivalit
Folklorik Kombëtar te Gjirokastrës
1973, Tiranë, 1975 [Συνδιάσκεψη γιά
προβλήματα τοΰ Έθνικοΰ Λαογραφικού
Φέστιβαλ τοΰ 'Αργυροκάστρου τό 1973,
Τίρανα 1975]. — Συλλογή τών πρακτι-
κών τής άναφερόμενης Συνδιάσκεψης.
Έκδοση 'Ινστιτούτου Λαογραφίας.

Skena dhe Ekrani [Ή σκηνή καί ή οθόνη].

— Μηνιαίο περιοδικό τοΰ 'Αλβανικού Συλ-
λόγου Λογοτεχνών καί Καλλιτεχνών μέ
υλικά γιά τό θέατρο, τήν κινηματογραφία,
τήν τηλεόραση.

Studia Albanica ['Αλβανολογικές "Ερευνες].

— 'Εξάμηνο περιοδικό τής 'Ακαδημίας
'Επιστημών μέ έρευνες γενικά άλβανο-
λογικές (ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία,
λαογραφία, άρχιτεκτονική, άρχαιολογία
κ.ά.). Τά ύλικά έκδίδοντα'. σέ ξένες γλώσ-
σες (γαλλικά, άγγλικά, ρώσσικα, ιταλικά,
γερμανικά ).

Studime Filologjike [Φιλολογικές Μελέ-
τες]. ·— Τριμηνιαίο επιστημονικό περιο-
δικό μέ μελέτες καί άλλα ύλικά φιλολογι-
κού χαρακτήρα στή γενικότητα (λογοτε-
χνία, λαογραφία, γλώσσα). Έκδοση τοΰ
'Ινστιτούτου Γλωσσολογίας καί Λογοτε-
χνίας ('Ακαδημία Επιστημών).

Studime Historike ['Ιστορικές Μελέτες]. —
Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό γιά
τήν ιστορία μέ τήν πλατιά έννοια τής λέ-
ξης (ιστορία, λαογραφία, άρχιτεκτονική,
άνθρωπολογία κ.ά.). Έκδοση 'Ινστιτού-
του 'Ιστορίας ('Ακαδημία Επιστημών).

Shëndetësia Popullore [Λαϊκή 'ϊγεία].
Τριμηνιαίο περιοδικό τοΰ Υπουργείου
'Υγείας.

Shpati i Sipërm [Ή Άνω Σπάτη, Τίρανα,
1987]. Συλλογή μελετών καί άλλων ύλι-
κών άπό μιά συνολική λαογραφική άπο-
στολή διαφόρων ερευνητών στήν Άνω
Σπάτη τοΰ Έλμπασάν (Μάης 1985).
Έκδοση 'Ινστιτούτου Λαϊκοΰ Πολιτι-
σμού.

Vatra e Kulturës ['Εστία Πολιτισμού], —
Διμηνιαίο περιοδικό τής Κεντρικής 'Ε-
στίας Λαϊκής Δημιουργίας μέ ύλικά καί
συγγράμματα γύρω άπό τήν έρασιτεχνική
λογοτεχνία, μουσική, θέατρο, χορογραφία.

Zërii Vlorës [Ή φωνή τής Αύλώνας]. — Έ-
φημερίδα τής επαρχίας Αύλώνας.

Zërii Popullit [Ή Φωνή τοΰ λαοΰ ]. — Καθη-
μερινή έφημερίδα, όργανο τοΰ Σοσιαλι-
στικού Κόμματος 'Αλβανίας (άρχισε νά
έκδίδεται τό 1944 άπό τό Κομ. Κόμμα).
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