Programi i lëndës: Historia e Letërsisë Shqipe I,II
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:

Fakulteti I Filologjisë, Dega:Letërsi Shqipe
Historia e Letërsisë Shqipe I,II

Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

bacheler
E obligueshme
I
3-2
6
E hënë, 9.30-11.45, kl.41
Prof asc.Dr.Qibrije Demiri-Frangu
e-mail:poezia85@hotmail.com; tel.044172938

Përshkrimi i lëndës

Humanizmi shqiptar;Reformacioni dhe
kundërreformacioni; Letërsia filobiblike; Letërsia e
Bejtexhinjëve;Rilindja Kombëtare (poezia dhe zhanret e
tjera)

Qëllimet e lëndës:
Njohja e studentëve me zhvillimin historik të periudhës
tre shkeullore - Letërsisë së Vjetër Shqipe si dhe të
Rilindjes (shek.XIX) ; njohja me veçoritë e këtyre
epokave letrare dhe me zhvillimin zhanror.

Rezultatet e pritura të nxënies:
-Ta njohin periudhën e Humanizmit shqiptar; Letërsinë
kishtare dhe atë laike si dhe fillimin e letërsisë së re
shqipe
-të njihen me autorët kryesorë
-me zhanret dhe vlerat estetiko- letrare krahas atyre
historike

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në terren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë

Orë
3
-----------10.min

Ditë/javë
15
---------

Gjithësej
34
----------

15

7.50

-------------4
7

-------------2
1

-------------8
7

1

Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

4

15

45

10
5

1
2

10
10

2

2

4
128:25=4.5
6ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjerata,analizë teksti, ese, seminare

Metodat e vlerësimit:

Vlerësimi i parë: 15%
Vlerësimi i dytë: 15 %
Detyrat dhe punimet e seminareve: 10 %
Vijimi i rregullt: 5 %
Provimi final 55 %
Gjithsej: 100 %
Provimi mbahet me test dhe plotёsohet edhe me
gojë

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

S.Hamiti,Letërsia e Vjetër Shqipe (vepra 8)R.Ismajli
Tekste të vjetra shqipe;I.Rugova, Pjetër Bogdani,
R.Qosja,Historia e Letërsisë Shqipe II si dhe veprat e
krijuesve -autorë
M.Hysa, Letërsia e Vjetër Shqipe, Dh.Shuteriq, Shkrimet
Shqipei, Anton Berishaj, Letërsia per-formative,

Prishtinë 2010, Robert Elsie, Historia e letërsisë
shqiptare, Pejë 2001.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:

Ligjeratat që do të zhvillohen
M.Barleti (Historia e Skënderbeut-diskursi historik-retorik)
Gj.Buzuku,Meshari
P.Budi-poezia-diskursi biblik
P.Bogdani, Çeta e Profetëve-proza
J.Variboba, P.Zarishi
Bejtexhinjtë-letërsia laike
Divani si formë shkrimi dhe poezia satirike krahas poemës
Ushtrime ese :Letërsia kishtare dhe ajo laike 30.XI.
Rilindja Kombëtare-letërsia e re shqipe
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Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Tipologjia e poezisë së kësaj periudhe
Poema e kësaj periudhe
Poezia atdhetare dhe ajo e dashurisë
Proza romantike
Test vlerësues-4.1.2016
Ndikimet nga letërsia popullore dhe Romantizmi evropian

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: Te jene te interesuar dhe te
disciplinuar.Telefonat t I kene te fiku.
Interesimi dhe disciplina të jenë në rregull.
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