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CV e shkurtër
Etnolog, profesor, akademik i asociuar. Kreu studimet e larta në degën histori-gjuhësi të UT (1961). Në
vitin 1961–1968 punoi në arsim në rrethin e Mirditës. Në vitin 1968 filloi punën në sektorin e etnografisë
të Institutit të Historisë dhe prej vitit 1979 në Institutin e Kulturës Popullore. Mark Tirta është marrë
kryesisht me migrimet e popullsisë shqiptare dhe me mitologjinë popullore, por ka studiuar edhe
problemet e familjes, të veshjeve, të së drejtës dokesore, të toponimisë e antroponimisë, artin e zbatuar
popullor, historinë e etnologjisë shqiptare dhe personalitetet e saj etj. Mbi këto tema ka shkruar mbi 300
punime shkencore e kulturore. Ka marrë pjesë në shumë ekspedita në vise të ndryshme shqiptare. Njihet
si një ndër studiuesit më në zë të problemeve të etnokulturës shqiptare. Ka shkruar mbi 300 punime
shkencore e kulturore në fushë të etnologjisë shqiptare e më tej. Ka marrë pjesë me mbi 100 kumtesa në
sesione shkencore, simpoziume, konferenca, në kongrese shkencore kombëtare e ndërkombëtare, brenda
e jashtë vendit. Rreth 42 punime shkencore të këtij etnologu janë botuar në gjuhë të huaja. Është marrë
dhe me muzeologji: në ekspozita e muze në Tiranë, në rrethe të ndryshme të vendit, në ekspozita
muzeale e veprimtari jashtë vendit. Mark Tirta është vlerësuar me shumë tituj e dekorata të ndryshme.
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Ka botuar mbi 100 artikuj shkencorë e kulturorë si dhe një numër shumë të madh kumtesash,
kryesisht të fushës së etnologjisë, të mbajtura në konferenca e simpoziume shkencore brenda e
jashtë vendit.

