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Programi Bachelor 
 

Drejtimi: Gjuhë - Letërsi 
 

Lënda: “HISTORI SHKRIMI” 
 
 
Pedagogu:  Prof. dr. Mimoza Gjokutaj 
Ngarkesa:  3 KFU (2 leksione në javë)  
Lloji i lëndës:  me zgjedhje 
Viti/semestri:  III/II   

 
PËRSHKRIMI: Lënda “Histori shkrimi” e cila zhvillohet si lëndë me zgjedhje në nivelin 
bachelor, synon të krijojë hapësira në një fushë studimesh të cila nisin që me lindjen e shkrimit në 
historinë botërore, me gjurmër e para të zhvillimit të shkrimit të hershëm, me përshkrimin e 
materialeve të para, të cilat u përdorën për zhvillimin e shkrimit dhe me shumë monumente të 
kulturës dhe artit botëror në të cilat kemi mbishkrime me elementet e para të shkrimit. 
Lënda “Histori shkrimi” synon gjithashtu të   përshkruajë hap pas hapi lindjen e alfabeteve në 
rruzullin tokësor dhe evoluimin e tyre deri në ditët e sot, duke nisur që nga sumerishtja e lashtë 
dhe deri në ditët tona. 
Njëkohësisht, në këtë lëndë një vend të gjerë zë edhe historia e zhvillimit të librit, lindja e librave 
të parë, bibliotekat e para, lindja e shtypshkronjave deri në aspektet e digj.italizimit të shkrimit 
Projektet e studentëve në lidhje me kërkimet në fushën e lindjes së alfabeteve pasurojnë shumë 
përmbajtjen e kësaj lënden kulture dhe formimi në fushën e gjuhësisë. 
 
1. Lindja e shkrimit 
2. Gjurmët e para të shkrimit të hershëm 
3. Materialet e shkrimit.  
4. Lindja e alfabeteve 
5. Harta e shtrirjes së alfabeteve sipas popujve që i përdorin 
6. Klasifikimi  dhe emërtimi i alfabeteve 
7. Alfabeti sumerian, alfabeti egjiptian 
8. Alfabeti grek, arab  
9. Alfabeti kinez, alfabeti  japonez 
10. Alfabeti cirilik, alfabeti  latin 
11. Alphabete të vecanta, Brail, mors … 
12. Alfabeti i  gjuhes shqipe, Kongresi i Manastirit  
13. Bibliotekat më të vjetra në botë 
14. Gutenbergu dhe makinat e shkrimit  
15. Epoka digjitale e shtypshkrimit 
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FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
10 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Test pjesshëm në javën e  8-të (10% e notës përfundimtare) 
15 % e notës përfundimtare.  
DETYRA E KURSIT:  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
25 % e notës përfundimtare 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar  
50 % e notës përfundimtare 
 
Literatura e detyrueshme për studentin:  
1.Historia of Writing shkrimit –burim nga internet-
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_writing 
2. Alphabet of meny language: http://www.linguanaut.com/alphabet.htm 
3. List_of_languages_by_writing_system3https://en.wikipedia.org/wiki/.  
4.Shaban demiraj,Kristaq Prifti- Kongresi i Manastirit ,Toena  2008  
5.Tomorr Osmani,Alfabeti i gjuhws shqipe, Toena,  2008 
6.Aleksandër Stipçeviq Historia e librit ,Toena ,2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


