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Përshkrimi:  Qëllimi kryesor i këtij kursi është të prezantojë disa nga temat kyç të të kuptuarit 
antropologjik mbi veten, ambjentin dhe botën që na rrethon. Cili është kuptimi i të qenit njeri në vende e 
kohë të ndryshme? Si e kuptojnë jetën njerëzit në këto dimensione? Si modelohen tiparet kryesore të jetës 
sonë shoqërore? Si varjon ajo nëpër vende të ndryshme? Studentët do fitojnë një të kuptuar më të gjerë mbi 
veten dhe tjetrin, mbi ato gjëra që duken si familjare në ambjentë të huaja dhe mbi gjërat që duken të huaja 
në ambjentet familjare, mbi ato tipare kulturore dhe të botës sociale që e përbashkojnë njerëzimin e mbi ato 
që janë të veçanta, po në varësi të kohës dhe vendit. 
Lënda do të prezantojë gjithashtu pikat kyçe të metodës etnografike, dhe disa pika të rëndësishme të teorisë 
sociale, që kanë të bëjnë me trajtimin e temave të tilla si premoderniteti dhe moderniteti, pushteti, identitetet, 
pabarazia shoqërore dhe diversiteti e relativizmi kulturor.  
 
Temat e leksioneve 
1. Hyrje 
2. Ç‘është antropologjia sociale?  
3. Metodat kërkimore në antropologjinë sociale. Metoda etnografike 
4. Kultura 
5. Koncepte kyçe mbi shoqërinë dhe strukturën shoqërore. 
6. Institucionet. Premoderniteti dhe moderniteti 
7. Lidhjet farefisnore 
8. Tributë, shtetet, etnitë e kombet  
9. Koncepte bazë mbi antropologjinë e së drejtës 
10. Ekonomia dhe kultura. Njerëzit dhe sendet e tyre 
11. Ekonomia dhe kultura. Mes substantivistëve, formalistëve, neomarksistëve dhe kulturalistëve. 
12. Antropologjia e fesë. 
13. Fshati. 
14. Antropologjia e qytetit. 
15. Zhvillimi i etnologjisë shqiptare gjatë peroiudhës komuniste në Shqipëri.  
 

 
 
 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Punë në auditor:         20 % 
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- Ese:          10 % 
- Provimi përfundimtar:        70 % 
- Gjithsej:         100% 

Literatura e detyrueshme për studentin: 
 
Leksionet në auditor 
 
Anderson, Benedict, Komunitete Imagjinare, Reflektime mbi origjinën dhe përhapjen e nacionalizmit, 
Shtepia Botuese: “Lindje Perendime”, Tiranë, 2009. 
 
John Monaghan dhe Peter Just, Antropologjia Social-Kulturore, IDK, Tiranë 2008. 
 
Roger Keesing dhe Andrew Strathern, Antropologjia kulturore. Një perspektivë bashkëkohore, UFO 
University press, Tiranë 2007. 

 
 
 


