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Përshkrimi.  
Disiplina synon të japë një koncept të saktë për gjuhën letrare, zhvillimin e saj vështruar në aspektin 
historik, që nga dokumentet e para të shqipes e deri tek standardizimi i saj si gjuhë letrare kombëtare e 
njësuar për gjithë shqiptarët. 
Një nga qëllimet e rëndësishme të lëndës është që nëpërmjet tematikave që trajtohen, të nxitë edhe 
mendimin e pavarur dhe krijues të studentëvenë lidhje me standardin dhe problemet e ndryshme që lidhen 
me të. 
 
 
Temat e leksioneve: 
1. Gjuha letrare, tiparet e përgjithshme dhe të veçanta  
 
2.Rrugët e formimit të gjuhëve letrare kombëtare 
Periudhat e shqipes letrare 
 
3. Periudha para Rilindjes, shek.. XV- XVIII 
 
4. Shkrimet e para të gjuhës shqipe dhe rëndësia e tyre për historinë e gjuhës letrare shqipe 
 
5. Gjuha e shkruar (letrare) shqipe e shek. XVI 
 
6. Vazhdimi i zhvillimit të shqipes letrare në shek. XVIII 
 
7. Kalimi nga periudha parakombëtare në periudhën kombëtare të zhvillimit të shqipes letrare 
 
8. Periudha gjatë Rilindjes fund shek.  XIX- 1912 
 
9. Periudha e shqipes letrare pas Rilindjes 
 
10. Baza dialektore e shqipes standarde 
 
11. Veçoritë kryesore të strukturës dhe të normës fonetike në shqipen standarde 
 
12. Veçori të strukturës dhe të normës gramatikore 
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13. Veçori të strukturës dhe të normës fjalëformuese të shqipes 
 
14. Veçori në strukturën leksikore të shqipes standarde 
 
15. Polivalenca e shqipes standarde: veçori kryesore funksionale të saj 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
       
- Testi : në javën e  7-të         20% e notës 
- Detyra e kursitose ese:rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5):  20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     60% e notës 
- Gjithsej:        100% 

Literatura e detyrueshme për studentin: 
Raka, F. Histori e shqipes letrare, 1997  
Samara, M. Histori e gjuhës letrare shqipe, 2005 
Literatura plotësuese: 
AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË. Gjuha letrare shqipe dhe epoka jonë, 1988 
Byron, J. Përzgjedhje midis alternativash në standardizimin e gjuhës dhe Shkrime të tjera, 2012 
Çeliku, M. Çështje të shqipes standarde, 2001, 2006, 2009  
Demiraj, Sh. Gjuha shqipe dhe historia e saj, 1989  
Ismajli, R. Gjuhë standarde dhe histori identitetesh.  
 

 
 

 
 


