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Përshkrimi: Qëllimi i kësaj lënde është të informojë studentët me format urbane në periudhën 
mesjetare. Lënda do të organizohet e ndarë në dy pjesë: a) qyteti në periudhën mesjetare dhe b) 
qyteti në periudhën osmane. Do të shqyrtohen çështje të jetës politike, shoqërore, ekonomike, 
kulturore dhe urbanistike të qyteteve mesjetare. Duke kuptuar elementet themelore të qytetit 
mesjetar, studentët mund të perceptojnë më mirë sistemin e funksionimit të qytetit. Studentët do 
të shqyrtojnë materialet bibliografike dhe arkivore për të fituar aftësi të reja për qasje dhe 
interpretime të sakta të lëndës përmes dëshmive dokumentuese.  
Studimi i qytetit mesjetar lidhet jo vetëm me shqyrtimin e fenomeneve urbane në vetvete, por ai 
përbën edhe një mjet të rëndësishëm për të kuptuar drejt shoqërinë shqiptare të Mesjetës në 
përgjithësi. Shpërngulja e kryeqendrës së Perandorisë Romake nga Roma në Kostandinopojë në 
shek. IV është tregues edhe i përzgjedhjes politike për kalimin e qendrës së rëndesës në Lindje, 
ku tradita urbane ishte e konsoliduar. Nën këto kushte, roli i qyteteve vijoi të ishte përcaktues dhe 
ndikoi në formimin e karakteristikave të caktuara strukturore të hapësirës bizantine. Venitja e 
qytetit dhe e civilizimit antik pas shek. VI ishte faktor dhe, njëkohësisht, rezultat i kalimit nga 
Antikiteti në Mesjetë. Si rrjedhojë, kjo periudhë është padyshim e një rëndësie të veçantë për 
përcaktimin e karakterit të shoqërisë mesjetare në Perandorinë Bizantine. Ndaj dhe rëndësi të 
veçantë për këtë periudhë merr shqyrtimi i zhvillimit urbanistik dhe social të qytetit shqiptar si 
brenda sferës bizantine e sllave te dominimit ashtu edhe sferës së dominimit perëndimor 
(venedikas, etj.). Vëmendje e veçantë do t’u kushtohet karakteristikave të zhvillimit institucional 
dhe urban të qyteteve në kuadër të principatave shqiptare, si dhe rolit politik që ato luajnë në 
kohën e dhënë.  
Një kthesë vendimtare shënohet në historinë e shqiptarëve me vendosjen e sundimit osman (shek. 
XV), gjë gjeti pasqyrim të qartë para së gjithash në fizionominë, format dhe ritmet e zhvillimit 
ekonomik, urbanistik e arkitekturor të qyteteve. Gjatë zhvillimit të leksioneve dhe seminareve do 
të shqyrtohen tiparet e reja që fiton qyteti i periudhës osmane, vendi dhe roli i tij në kontekstin e 
përgjithshëm të jetës politike, shoqërore, kulturore dhe fetare në Shqipërinë osmane, si dhe 
raportet e qyteteve me vijimësinë dhe ndryshimin si komponentë thelbësorë të procesit historik. 
Një vend të rëndësishëm në suazat e këtij kursi do të zënë analizat dhe interpretimet rreth 
dinamikës së ndryshimeve me karakter social-ekonomik në qytete gjatë shekujve osmanë, rolit të 
qyteteve si në lidhjet ekonomiko-tregtare midis trevave shqiptare, ashtu edhe midis këtyre të 
fundit me rajonin e Ballkanit dhe Europën Perëndimore. Vemendja do të përqëndrohet gjithashtu 
edhe në rolin dhe funksionet e reja të qyteteve në kuadër të administrimit osman të tokave 



shqiptare, institucionet që u ndërtuan dhe vepruan në qytete, si dhe rolin dhe rëndësinë që patën 
qytetet në zhvillimet kulturore, arsimore dhe urbanistike të arealit shqiptar në periudhën osmane. 
 
Temat e leksioneve: 
1. Qyteti gjatë kalimit nga Antikiteti i Vonë në Mesjetën e hershme Bizantine. 
2. Qyteti shqiptar gjatë periudhës së Mesjetës I (shek. VI-XI). 
3. Forma, zhvillimi, organizimi dhe fizionomia e qytetit mesjetar. 
4. Qytetet mesjetare dhe veçoritë e tyre. 
5. Qyteti shqiptar gjatë periudhës së Mesjetës II (shek. XI-XIV). 
6. Zhvillimi, organizimi dhe fizionomia. 
7. Qyteti dhe fshati shqiptar gjatë Mesjetës. 
8. Pushtimet osmane dhe qytetet shqiptare. 
9. Tiparet e reja të zhvillimit ekonomik të qytetit shqiptar: zejtaria.  
10. Veprimtaria tregtare në qytete gjatë shekujve osmanë. 
11. Lidhjet qytet-fshat në Shqipërinë osmane. 
12. Qytetet dhe procesi i islamizimit. 
13. Roli i qyteteve shqiptare si qendra kulturore dhe arsimore: rasti i Voskopojës. 
14. Zhvillime urbanistike dhe arkitekturore të qytetit shqiptar të periudhës   osmane. 
15. Roli i qyteteve në lidhjet ekonomiko-tregtare të viseve shqiptare me botën e Jashtme. 

 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e 6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
DETYRA E KURSIT:  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 5-10 faqe format A4, Times New 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)  
20 % e notës përfundimtare 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
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