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Library of Congress Catalog Jan 02 2020 A cumulative list of works represented
by Library of Congress printed cards.
Acta Biologiae Et Medicinae Experimentalis Jul 20 2021

Gjuha jonë Mar 28 2022
Zhvillimi i arësimit dhe i sistemit shkollor të kombësisë shqiptare në teritorin e
Jugosllavisë së sotme deri në vitin 1918 Dec 13 2020
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Tito për kosovën, Kosova për Titon Jan 14 2021
NATO në menaxhimin e sigurisë. Rast Studimor Ballkani Perëndimor dhe Kosova
Aug 28 2019 Bachelor Thesis from the year 2016 in the subject Politics International Politics - Topic: Peace and Conflict Studies, Security, University of
Tirana, language: Albanian, abstract: Ky studim do të sjellë një kontribut te
vlefshëm për lexuesit, pasi do të vlerësojë se si përfshirja e aktorëve të jashtëm në
ndërtimin e paqes pas konflikteve ne Ballkanin Perendimore dhe sidomos në
Kosovë çoi në arritjen e një paqeje të qëndrueshme në keto rajone. Strategjia e
përgjithshme e kërkimit dhe metoda kryesore e përdorur janë një studim i rastit të
Ballkanit Perëndimor dhe Kosovës në një kontekst të ndërtimit të paqes pas
konfliktit. Kjo strategji e hulumtimit u zgjodh për të vlerësuar çështjen e Kosovës
brenda rajonit në kompleksitetin e saj dhe për të krijuar një pamje më të madhe të
çështjes. Qëllimi kryesorë i propozimit tim është të analizojë rolin e NATO-s ne
zgjidhjen e konflikteve në Ballkanin Perëndimor, strategjia e perdorur për
menaxhimin e sigurisë dhe çfarë do të prodhojnë politikat e saj në vitet e
ardhshme? Objektivat në plotësim të qëllimit janë (1) të kuptojmë rëndësinë që
NATO i ka dhënë zgjidhjes së konfliktit dhe menaxhimit të sigurisë në Ballkan, (2)
të identifikojmë karakterin e politikave të ndjekura nga NATO dhe arsyet kryesore
se përse NATO ka vepruar në atë mënyrë, (3) gjithashtu të kuptojmë se cila ka
qenё natyra, shkaqet dhe interesi i intervenimit te NATO-s në Kosovë. Pyetja
kërkimore në këtë punim do të merret me aspektet e përgjithshme të temës në
fjalë dhe do të ndihmohet më pas nga disa pyetje specifike, të cilat, gjithashtu
merren me çështjet specifike rreth kësaj teme duke i trajtuar ato në nivele të
ndryshme. Pyetja kërkimore bazë që do të shtjellojme është Si ka ndikuar NATO
në procesin e sigurisë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Kosovë?
The Kosovo Crisis Dec 25 2021 This book looks at the legacy of the 1998-99
Kosovo crisis for European security affairs. It examines the debates about the
nature and justification of intervention in the affairs of sovereign states. It also
considers the impact of the crisis on NATO and on relations between western
states and Russia both during and since Kosovo. Well-known "facts" are critically
assessed and challenged. The authors argue that the NATO attacks on Serbia were
not a "war," nor did the crisis directly lead to moves to endow the European Union
with its own military dimension. They place the Kosovo crisis in the context of the
long-term evolution of a transatlantic "community of values" between Europe and
North America.
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Gjurmime albanologijike Oct 23 2021
Popullsia shqiptare e Kosovës gjatë shek Oct 11 2020
Autonomija e Kosovës e Metohisë në Jugosllavinë socialiste May 30 2022
Zhvillimi historik i zejtarisë dhe rëndësia e saj bashkëkohore për strukturën
ekonomiko-shoqërore të KSA të Kosovës Mar 16 2021
Years of Conflict Jun 06 2020 Recent years have witnessed a significant growth of
interest in the consequences of political violence and displacement for the young.
However, when speaking of "children" commentators have often taken the
situation of those in early and middle childhood as representative of all young
people under eighteen years of age. As a consequence, the specific situation of
adolescents negotiating the processes of transition towards social adulthood
amidst conditions of violence and displacement is commonly overlooked. Years of
Conflict provides a much-needed corrective. Drawing upon perspectives from
anthropology, psychology, and media studies as well as the insights of those
involved in programmatic interventions, it describes and analyses the experiences
of older children facing the challenges of daily life in settings of conflict, postconflict and refuge. Several authors also reflect upon methodological issues in
pursuing research with young people in such settings. The accounts span the
globe, taking in Liberia, Afghanistan, South Africa, Peru, Jordan, UK/Western
Europe, Eastern Africa, Iran, USA, and Colombia. This book will be invaluable to
those seeking a fuller understanding of conflict and displacement and its effects
upon adolescents. It will also be welcomed by practitioners concerned to develop
more effective ways of providing support to this group.
Perparimi Feb 12 2021
Statehood and Self-Determination Jul 08 2020 This detailed and timely
examination of fundamental issues of statehood and recognition, selfdetermination and the rights of indigenous peoples includes analysis of some of
the most controversial examples of disputed territorial status, including Kosovo
and the Palestinian Authority.
Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini Apr 16 2021 Vols. 7- include section:
Bibliografija knjiživenih radova Kosova i Metohije, 1945-1966.
Library of Congress Catalogs Dec 01 2019
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