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Përshkrimi: Lindja e historisë sociale lidhet me rritjen e ndërveprimit të historisë me disiplina të 
tjera si antropologjia, psikologjia, sociologjia dhe shkenca politike. Historia sociale përfaqëson 
zhvendosjen e interesit nga ngjarjet politike tek strukturat social-ekonomike, dhe një ndryshim të 
metodave historike nga ato narrative (përshkruese) tek metodat sasiore dhe modelet 
ndërdisiplinore të interpretimit. Zgjerimi i fokusit nga historia e elitave politike tek grupe më të 
gjera social-politike ka nxitur gjithashtu edhe studime krahasuese të shoqërive në nivele mikro 
dha makro.  
Synimi i këtij cikli leksionesh është që të njohë studentët me  zhvillimin e historisë sociale si një 
disiplinë e historisë, si dhe shkollat dhe qasjet kryesore historiografike, si historia e jetës së 
përditshme apo mikrohistoria. Në këtë cikël leksionesh do të trajtohen tema të rëndësishme të 
historisë sociale si zhvillimet demografike, urbanizimi, shteti i mirëqënies sociale, lidhja mes 
politikës dhe shoqërisë në Europë gjatë shek.XX. 
 
 
Temat e leksioneve: 
 
1. Hyrje në Historinë sociale/ Burimet dhe metodat e Historisë sociale 
 
2. Zhvillimi i historisë sociale në Gjermani- Historia e jetës së përditshme 
 
3. Zhvillimi i Historisë sociale në Francë 
 
4. Zhvillimi i historisë sociale në Itali- Mikrohistoria 
 
5. Bazat demografike të zhvillimit ekonomik dhe social në Europën e shek.XX (Lindshmëria dhe 
vdekshmëria) 
 



6. Bazat demografike të zhvillimit ekonomik dhe social në Europën e shek.XX (Migracioni) 
 
7. Martesa dhe familja, ndryshimet ne strukturën familjare në Europë gjatë shek.XX, divorci dhe 
pluralizimi i formave të familjes. 
 
8. Politika dhe shoqëria. Lidhja e sjelljes politike me faktorët ekonomikë dhe socialë 
 
9. Bazat e sjelljes politike. Ndasitë kryesore në shoqërinë bashkëkohore europiane 
 
10. Pjesmarrja në vendim-marrjen politike- zgjerimi i të drejtës së votës 
 
11. Shteti i mirëqënies sociale, fillimet e shtetit të mirëqënies sociale në Europë, sistemet e 
mirëqënies sociale. 
 
12. Puna, koha e lirë dhe konsumi. Evolucioni i standartit të jetesës, epoka e konsumit masiv, 
cilësia e jetesës në shek.XX, rrjedhojat mjedisore dhe sociale të rritjes ekonomike. 
 
13. Urbanizimi në Europë gjatë shek.XX 
 
14. Arsimi, feja dhe kultura, universitetet dhe shoqëria. 
 
15. Interpretime të historisë sociale të Europës në shek.XX. 
 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  
- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e  6-të        10% e notës 
- Testi II:në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                   100% 
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