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Ligjërata Ushtrime 
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Metodologjia e 
mësimit 

Kjo lëndë do t’iu ndihmojë studentëve që të marrin njohuri përkitazi me publicistikën 
shqiptare dhe rolin e saj në jetën shoqërore e kulturore të shqiptarëve që nga Rilindja 
Kombëtare e këtej. Gjithashtu do të bëhet fjalë për gazetat dhe revistat më të njohura në 
historinë e kulturës shqiptare, sikurse edhe për personalitetet, themeluesit dhe autoritetet e 
tyre.   
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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i kursit  Publicistikë shqiptare është që 
studenti:  

 
- të formësojë njohuritë e tij për publicistikën 

shqiptare; 
- të njohë gazetat dhe revistat më të 

rëndësishme shqiptare që janë botuar gjatë 
fazave të ndryshme;  

- të njohë publicistikën brenda dhe jashtë 
Shqipërisë; 

- të mësojë për publicistikën e kolonive 
shqiptare, si ajo e Rumanisë, Bullgarisë, Egjiptit 
etj.; 

- Të fitojë njohuri për rolin që ka pasur në rrjedhat 
e përgjithshme kulturore publicistika shqiptare; 

 

Studenti do të jenë në gjendje: 

- të marrë njohuritë themelore për publicistikën 
shqiptare; 

- të krijojë dhe të zhvillojnë mendimin për organet 
kryesore të publicistikës  shqiptare; 

- të krijojë një hierarki sa u përket autoriteteve të 
publicistikës shqiptare; 

- ta çmojë drejt vendin që publicistika shqiptare ka 
në jetën kulturore e shoqërore; 

- të marrë njohuri për revistat të krijuara jashtë 
atdheut 

- të dallojë modelet e ndryshme të publicistikës në 
rrethana ë ndryshme historike dhe politike 

- të njohë autoritët kryesorë në publicistikën 
shqiptare; 

 

. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

      Ligjëratat do të organizohen në modelin ndërvepruese apo të kombinuar si: shpjegim – sqarim, ushtrime, 
analiza tekstore e   shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime dhe interpretime,  shtruarje e shqyrtime 
idesh, hartime krijuese e vetëhulumtuese etj. Këto do të jenë pjesë kryesore për punën e vlerësimit dhe mënyrën 
apo metodologjinë e të ligjëruarit. 
 
Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

mailto:artesa.osmanaj@yahoo.com


Klasa, tabela, projektor, kompjuter, shkumës e marker, materiale të fotokopjuara etj. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

Vlerësimi do të bëhet duke u mbështetur në,  vlerësimet me 
shkrim (dy teste gjatë vitit akademik), seminare, detyra të 
shtëpisë, angazhime në klasë dhe në testin përfundimtar. 
 
Pikët e vlerësimit: 

Testi i parë: 10 pikë 
Testi i dytë: 10 pikë 
Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 15  pikë  
Punim seminari 10 pikë 
Vlerësimi i fundit testi përfundimtar 55 pikë. 
Totali: 100 pikë 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

100% - 91%  10 (dhjete) 

90% -81% 9 (nëntë) 

80% - 71% 8 (tetë) 

70% - 61% 7 (shtatë) 

60% - 51% 6 (gjashtë) 

50% - 0% 5 ( pesë) 

  

Obligimet e studentit: Të jetë pjesëmarrës aktiv, t’i kryej seminaret; prezantimet dhe hulumtimet e pavarura. 
Gjatë ligjëratave nuk i lejohet komunikimi me telefon apo modele të tjera të cilat pengojnë procesin e mësimit. 
Gjatë organizimit të testeve nuk lejohet kopjimi, komunikimi apo ardhja më vonesë, sepse do të pengojnë procesin 
mësimor. 
Testet apo provim organizohet sipas plan-programit të paraparë dhe zgjatë një orë mësimore. 

Ligjërata 
 
Në ligjërata studentët duhet të jenë pjesëmarrës aktiv, 
të kompletuar dhe të përgatitur me pajisje mësimore, 
dhe studimore për ta kuptuar dhe realizuar temën e 
dëgjuar apo plan-programin e lëndës.    
 

 Ushtrime 

Brenda orëve të ushtrimeve dhe me metoda 
ndërvepruese do të ketë pjesë të ushtrimeve për 
qartësi më të madhe që kanë të bëjnë me lëndën 
Publicistikë shqiptare 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë DitëëJavë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Përgatitje e punimit të seminarit 1 10 10 

Kontakte me mësimdhënësinëkonsultime 1 10 10 

Detyra të  shtëpisë 1 13 13 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 10 10 

Projekte, prezantimet etj. 1 2 2 

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 3 ECTS kredi 
student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 75 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
75 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Prezantimi i përgjithshëm i lëndës Hyrje 
të lëndës 
Të kuptojmë nocionin publicistikë dhe 
historikun e saj. 

2 Publicistika-objekti i studimit, përsëritje  1 

  

2. Historia, roli, rëndësia e publicistikës 
shqiptare 
Historiku i publicistikën në përgjithësi; 
Revistat e periudhave demokratike dhe 
atyre komuniste që krijohen me cenzurë; 
Karakteristikat e revistave të para në 

2 Historia e publicistikës shqiptare, tekste 
konkrete, analiza komentuese  

1 



vende të ndryshme botërore; 
Vitet e tridhjetë, periudhë më e 
favorshme për periodikun shqiptar. 

  

3. Publicistika shqiptare – lindja dhe 
zhvillimi 
Zanafilla e gazetarisë shqiptare; 
Faktorët e historisë së kombit si rrjedhojë 
e publicistikës sonë; 
Faktorët politikë, ekonomikë, letrarë, 
kulturorë dhe ndërthurja me shtypin 
botëror. 

2 Gazetaria- publicistika –letërsa, Llojet 
analitike të shkrimit publicistik 

1 

  

4. Publicistika shqiptare në periudhën e 
Rilindjes- në Perandorinë Osmane 
Lidhja e shtypit të kësaj periudhe me 
emra, personalitete; 
Lidhja me lëvizjen shqiptare për 
pavarësinë kombëtare; 
Përfaqësuesit shqiptarë që luajtën rol të 
madh në fazën e parë të shtypit shqiptar; 
Publicistika e autorëve shqiptarë në 
shtypin e huaj. 

2 Sami Frashëri , “Shqipëria ç’ka qenë , 
ç’është e ç’do të bëhet”, Mehdi Frashëri , 
“Probleme shqiptare”, anailzë, komentim  

1 

  

5. Publicistka në kolonitë shqiptare të 
Rumanisë, Bullgarisë dhe Egjiptit 
Ngulimet shqiptare në trevat rumune; 
Themelet e organizimit dhe të 
veprimtarisë atdhetare që nga viti 1881; 
Dy fazat e rëndësishme të rrugëtimit të 
publicistikës së këtyre kolonive 
Gazeta “Drita”, “Lumina”, “Shqipëtari” 
dhe ndikimi i tyre në gjallërimin e jetës së 
mërgimtarëve; 
Vjetari “Kalendari kombiar”, pararendës i 
shtypit shqiptar; 
Publicistika e botuar në dy dialekte. 

2 Publicistika në kolonitë shqiptare të 
Rumanisë, Bullgarisë dje Egjiptit 
Analiza , komentime  

2 

  

6. Publicistika shqiptare në Evropë dhe 
Amerikë (Faik Konica dhe Fan Noli) 
 “Albania”, ndër organet më të njohura 
dhe më me ndikim në gjithë hisorinë e 
shtypit shqiptar; 
Ndikimi i revistës “Albania” në jetën 
kulturore e politike të shqiptarëve 
Shtypi shqiptar në Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës; 
Gazeta e përjavshme “Kombi” dhe jehona 
e këtij organi të ri;  
Gazeta e përjavshme politike, shoqërore, 
kulturore, pedagogjike letrare, ekonomike 
“Dielli”; 
Synimi i “Diellit”  në rritjen e krenarisë 
kombëtre tek shqiptarët e Amerikës e më 
gjerë. 

2 . 
Tekste publicistike  të Nolit  dhe Konicës, 
analizë komentim  

1 



  

7. Publicistika shqiptare në vitet 1912-24 
Kthimi i shtypit shqiptar në atdhe; 
Shpallja e pavarësisë dhe formimi i shtetit 
të ri shqiptar, premisë për zhvillim të 
shtypit anembanë vendit. 

2 Publicistika shqiptare pas shpalljes së 
Pavarësisë , karakteristikat  

1 

  

8. Provimi i parë gjysmësemestarl 2 Përgatitje për provimin e parë 
gjysmësemestral 

1 

  

9. Modele të publicistikës së periudhës së 
Pavarësisë dhe ndarjes së trojeve 
shqiptare  
Shtypi i diasporës; 
Revista “Ilyria” dhe roli i saj; 
Vend të rëndësishëm në publicistikën e 
kësaj pëerudhe zinte Shkodra me gjashtë 
revista të përkohshme; 
Kontributi i Korçës në rrethana të kësaj 
peridhe me informacione të rëndësishme; 
Rubrika letrare e kulturore si dhe 
përkthimet nga letërsia e huaj në gazetat 
e Korçës. 

2 Analiza krahasuese të shkrimeve dhe 
vështrimeve me karakter  publicistik 

1 

  

10. Publicistika shqiptare në vitet 1925-1939 
Shtypi i parë drejt modernizmit; 
Elita intelektuale e politike e kësaj 
periudhe; 
Propagandimi dhe dabatimi për nevojën e 
zhvillimit të vendit sipas modeleve të 
vendeve perëndimore. 
 

2 Publicistika dhe teknologjia e 
komunikimit modern 

1 

  

11. Modele të publicistikës: Mihal Grameno, 
Branko Merxhani, Vangjel Korça etj. 
Shtypi shqiptar i ndarë mes “të vjetërve” 
dhe “të rijve”; 
Rrymat dhe ballafaqimi ideologjik; 
Polemika dhe stypi i kohës; 

2 Tekste konkrete publicistike , Mihal 
Grameno, Branko Merxhani, Vangjel 
Korça  

1 

  

12. Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Hafiz Ali 
Korça, Ibrahim Dalliu 
“Hylli i Dritës, ndër revistat më të shquara 
të publicistikës sonë; 
Publicistika e këtyre përfaqësuesve, 
ndihmesë të çmueshme në lëvrimin dhe 
pasurimin e gjuhës shqipe; 
Përfshirja e fushave të ndryshme si 
filozofi,, sociologji, psikologji, letërsi etj. 

2 Veçantia e publicistikës shqipe , analizë 

teksteve konkrete të Gjergj Fishtës, Ndre 

Mjedes , Hafiz Ali Korçës, Ibrahim Dalliut. 

 

 

1 

  

13. Publicistika në periudhën e Luftës së Dytë 
Botërore        
Shtypi nën pushtimin fashist; 
Gazet tërësisht apo pjesërisht në gjuhën 

2  
Hulumtime-Interpretime-Vlerësime të 
publicistikës në periudhën e Luftës së 
Dytë Botërore 

1 



italiane; 
Gazeta “Fashizmi”, “Tomori”, “Zëri i 
popullit’, “Bashkimi”. 

 

  

14. Publicistika shqiptare në periudhën e 
Komunizmit në Shqipëri 
Shtypi shqiptar pas vitit 1944; 
Shtypi i kontrolluar tërësisht nga regjimi 
totalitar; 
Mediat të shndërruara si instrument të 
propagandës së partisë; 
Mediat sipas sistemit të modelit sovjetik;  
Publicistika shqiptar në ish- Jugosllavi; 
Mediat në mbrojtje të identitetit 
kombëtar; 
Shtypi shqiptar në Kosovë 
Gazeta “Rilindja’, “Përparimi”, “Pionieri”, 
“Jeta e re” etj. 

2 Roli dhe rëndësia e gazetave “Rilindja”, 
“Përparimi”, “Pioneri”, “Jeta e re”  

1 

  

15. Provimi i dytë gjysmësemestral 2 Përmbledhje e lëndës 1 
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VËREJTJE 

Nuk do të ketë kurrfarë tolerime për “huazim” nga interneti apo kudo tjetër. Punimet e njejta apo të ngjajshme 
gjithashtu do të ndëshkohen. Rekomandohet që punimet që dorëzohen të jenë të shkruara me kompjuter. 

 

Vërejtje për studentin: 

Studentët duhet t’u përmbahen rregullave të përcaktuara sipas Statutit të UPZ-së, rregulloreve dhe vendimeve të 
miratuara nga Senati i UPZ-së dhe këshilli mësimor Pritet që secili student të vijë me kohë dhe të marrë pjesë në 
çdo ligjeratë. Për shkak të natyrës dhe mënyrës së studimit në këtë lëndë, ardhja në mësim dhe pjesëmarrja aktive 
në diskutim është me rëndësi të veçantë. Studentët janë të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe të mbajnë qetësi, si 
dhe t’i shkyçin telefonat mobilë gjatë ligjëratave. 

 

 


