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Përshkrimi: Është disiplinë e formimit gjuhësor që ka, të paktën, dy detyra kryesore: a) të parashtrojë 
mendimin shkencor mbi gjuhën në periudha, shkolla e dijetarë të ndryshëm; b) të analizojë, në rrafshin 
historik, përmbajtjen e mendimit linguistik. Si e tillë, ajo synon tu japë studentëve njohuri themelore për 
historinë e mendimit gjuhësor, për rrugën nëpër të cilën ka kaluar ky mendim, si edhe ti njohë ata me 
traditat shkencore më të vjetra gjuhësore, me drejtimet e figurat kryesore të historisë së gjuhësisë dhe me 
kontributin e tyre në historinë e mendimit gjuhësor  
 
Temat e leksioneve: 
1 Objekti dhe detyrat e historisë së gjuhësisë. Historia e gjuhësisë si pjesa historike e shkencës gjuhësore. 
Lidhja e historisë së gjuhësisë me disiplinat e tjera gjuhësore. Periodizimi i historisë së mendimit 
gjuhësor. 
2 Traditat shkencore gjuhësore më të vjetra dhe ndihmesa e tyre ne zhvillimin e mendimit gjuhësor. 
Tradita gjuhësore indiane, rezultatet kryesore të kësaj tradite. 
3 Lindja dhe zhvillimi i mendimit gjuhësor në Greqi dhe në Romën e lashtë. Tradita gjuhësore greko-
romake, etapa filozofike e gramatikore e saj, rezultatet kryesore të traditës greko-romake 
4 Tradita gjuhësore arabe dhe rezultatet kryesore të kësaj tradite. Figurat kryesore të gjuhësisë arabe. Të 
përbashkëtat e të vecantat e kësaj tradite me traditat e tjera gjuhësore 
5 Trajtimi i cështjeve gjuhësore në Mesjetë dhe në Rilindje. Arritje të mendimit gjuhësor në periudhën e 
Rilindjes. Figurat kryesore të këtij mendimi në Mesjetë dhe në Rilindje. 
6 Lindja dhe zhvillimi i gjuhësisë historiko-krahasuese. Faktorët që ndikuan në lindjen e kësaj gjuhësie 
dhe rezultatet kryesore të saj. Etapat e gjuhësisë krahasuese-historike dhe themeluesit e saj 
7 Franc Boppi dhe Rasmus Rasku si themelues të gjuhësisë krahasuese-historike. Vlera e veprës së tyre 
në gjuhësi. 
8 Vilhelm Humboldi dhe Jakov Grimi, vendi i tyre në historinë e mendimit gjuhësor. 
9 Shkolla natyraliste (biologjike) në gjuhësi 
10 Shkolla psikologjike në gjuhësi, konceptet dhe tezat kryesore të kësaj shkolle. Vendi i saj në historinë 
e mendimit gjuhësor 
11 Shkolla e gramatikanëve të rinj (neogramatikanët), tezat kryesore të neogramatikanëve dhe vlera e tyre 
për historinë e mendimit gjuhësor.  
12 Shkolla e fjalëve dhe e sendeve. Konceptet themelore linguistike të Shuhardit e të shkollës në 
përgjithësi. 
13 Shkolla sociologjike dhe vendi i saj në historinë e mendimit gjuhësor. Vlera e veprës së Ferdinand de 
Sosyrit për historinëe mendimit gjuhësor 



REPUBLIKA E SHQIPERISË 
UNIVERSITETI I TIRANËS 

FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË             
DEPARTAMENTI I GJUHËS                       

 
 
14 Shkollat strukturaliste në gjuhësi: Rrethi Linguistik i Pragës (RLP). Tezat e manifestit të Rrethit 
Lingistik të Pragës në pikëvështrimin historik.  
15 Deskriptivizmi amerikan dhe shkolla daneze e gjuhësisë (glosemntika). Të përbashktat dhe të vecantat 
e shkollave strukturaliste. 
 
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 kursitose ese:rreth 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: 
1 ROBERT H ROBINS, HISTORIA E GJUHËSISË, TIRANË, 2007 
2 JOHN LYONS, HYRJE NË GJUHËSINË TEORIKE, TIRANË, 2001 
Literatura plotësuese: 
1 MOUNIN, LA LINGUISTIQUE DU XX E SIECLE, PARIS, PUF, 1972 
2 RROKAJ. SH, STRUKTURALIZMI KLASIK NË GJUHËSI, TIRANË, 2011 
  

 
 

 
 


