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Albert Doja dhe Shfaqja e Antropologjisë në Shqipëri Albert Doja 2018-01-01 Kjo përmbledhje është një
botim i veçantë që sjell një pjesë të vogël të kontributit shkencor të akademikut Albert Doja. Kryesisht
janë disa shkrime tashmë të shqipëruara që kanë për qëllim të tregojnë se si antropologjia është shfaqur
dhe zhvillohet në Shqipëri në udhëkryq midis Europës Lindore dhe Perëndimore. Ndër të tjera, Albert
Doja është përpjekur të identiﬁkojë format e ndryshme të dallimit midis praktikës së studimeve folklorikeetnograﬁke dhe antropologjisë bashkëkohore, për të theksuar domosdoshmërinë e përqaﬁmit të
metodologjisë antropologjike në studimet e sotme shqiptare, si një mënyrë për të analizuar dhe
interpretuar veçoritë shqiptare si pjesë integrale e proceseve dhe trashëgimisë botërore. Në këto
shkrime, Albert Doja ka rimarrë dhe ka shtjelluar gjerësisht jo vetëm çështjet që kanë të bëjnë me
gjendjen e studimeve shqiptare mbi trashëgiminë kulturore dhe historinë kombëtare, apo me gjendjen e
sistemit universitar dhe të kërkimit shkencor në Shqipëri, por edhe çështje të tjera mbi transformimet
shoqërore, politike, ideologjike, kulturore dhe morale, kryesisht lidhur me proceset identitare, me
çështjet fetare apo me marrëdhëniet gjinore. Analizat e tij krahasuese mbi historinë, kulturën, politikën
dhe shoqërinë shqiptare dhe të vendeve të tjera të Europës Juglindore nxjerrin në pah kulturat e
ndryshme akademike që janë lëvruar në Shqipëri dhe në vende të tjera perëndimore dhe që ai ka pasur
rastin t'i përjetojë dhe në të cilat ka kontribuuar dhe ka përﬁtuar përvojë, duke përfshirë edhe debatet
midis antropologjisë strukturale dhe poststrukturalizmit, si dhe perspektivën e qasjeve të reja teorike.
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