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Përshkrimi: Kufijtë politikë dhe kufijtë gjuhësorë e etnikë të shqiptarëve; ishujt dhe gadishujt 
gjuhësorë aloglotë. Studimi i dialekteve; anketimet më të hershme me korrespondencë; metodat e 
përshkrimit të dialekteve: gjeografia gjuhësore. Izoglosa si njësia kryesore operative e gjeografisë 
gjuhësore. Tipet e atlaseve gjuhësore: atlaset kombëtare, atlaset krahinore. Ndarja dialektore e 
gjuhës shqipe: dialektet, nëndialektet, grupet e të folmeve. Tiparet kryesore që dallojnë 
gegërishten nga toskërishtja; në fonetikë, në morfologji, në sintaksë dhe në leksik. Marrëdhëniet e 
dialekteve me gjuhën letrare. Përbërja e gjuhës letrare në raport me dialektet. Historia e degëzimit 
dialektor të gjuhës shqipe. 
 
 
Temat e leksioneve: 

1. Faktorët që mund të shpien në përftimin e dallimeve dialektore 

2. Faktorët që mund të shpien në shuarjen e dallimeve dialektore 

3. Koinezimi i elementeve dialektore 

4. Çështje të bilinguizmit dialektor 

5. Kriteret e klasifikimit të tipareve dalluese dialektore 

6. Përkufizimi i njësive të sistemit dialektor 

7. Kufiri dialektor dhe continuum-i gjuhësor 
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8. Copëzimi truallësor i shqipes 

9. Baza dialektore e shqipes standarde 

10. Trysnia e dialekteve në zbatimin e normës 

11. Ndryshimi gjuhësor dhe këmbimi gjuhësor 

12. Çështje të ndërveprimit dialektor 

13. Marrëdhëniet e shqipes standarde me dialektet 

14. Substandardi dhe dialektet 

15. Rreth historisë së degëzimit dialektor në shqipe 

 
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: 3- 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):      20% e notës 
-Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim    50% e notës 
-Gjithsej:                   100%  
 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
Shkurtaj Gj. Dialektet e shqipes,Morava, Tiranë, 2012 
 
Literatura plotësuese: 
Gjinari, J., Shkurtaj, Gj. Dialektologjia, ShBLU, Tiranë, 2003 
Beci, B. Dialektet e shqipes ... Dituria, Tiranë 2002 
 
 


