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Përshkrimi: Si fushë studimi ndërdisiplinore filologjia fqinjëron me gjuhësinë, historinë, 
letërsinë, por edhe me paleografinë e informatikën. Me anën e metodave krahasimtare-
probabilistike ajo synon rindërtimin e teksteve të shkruara sipas vullnetit të fundit të autorit, të 
cilin e qëmton duke gjurmuar e identifikuar origjinalin, ose duke sendërtuar variantin e arketipit. 
Me fjalë të tjera, filologjia përpiqet t’u kthejë teksteve të shkruara pamjen origjinale, me qëllim 
që të bëjë të mundur leximin e tyre korrekt. Puna e filologut kulmon me përgatitjen e botimit 
kritik, e cila, nga ana tjetër, përfaqëson fazën më të lartë të evolucionit të tekstit në pajtim me 
vullnetin e fundit të autorit.   
 
 
Temat e leksioneve: 

1. Filologjia, ekdotika dhe tekstologjia 
2. Ç’përfaqëson teksti në filologji? 
3. Transmetimi i teksteve të shkruara 
4. Dorëshkrimi, origjinali, autografi dhe kopja 
5. Rrotullat, kodikët palimpsesti dhe librat 
6.  Variantet e autorit dhe të transmetimit 
7. Lectio facilior dhe lectio difficilior 
8. Ç’përfaqëson gabimi në filologji? 
9. Gabimet e faktit dhe të konceptit 
10. Gabimet bashkuese dhe gabimet ndarëse 
11. Cilat gabime mund të ndreqë filologu? 
12. Botimi kritik, aparati kritik 
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13. Metoda Lahman 
14. Stemma codicum 
15. Filologjia dhe teknologjitë e reja 

 
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: 
Lucia Cesarini Martinelli, Filologjia, Medaur, Tiranë, 2002. 
 
Literatura plotësuese: 
Giorgio Inglese, Come si legge un’ edizione critica, Carocci, Roma, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


