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republika e shqipËrisË universiteti i tiranËs fakulteti i ... - lodra, ninullat shqiptare, këngët e motmotit,
gjëegjëzat dhe këngët e ndryshme lirike. krijuesit tanë nga foklori nuk kopjuan mekanikisht tema, fabula për
krijime të tyre, nuk u ndikuan nga pasazhe të jashtme, por synuan shpirtin popullor të krijimtarisë,
ndjeshmërinë artistike, mënyrën e këngëtimit, magjinë e rrëfimit. histori e letËrsisË shqiptare - elsie shqiptare, për të cilën brenda vendit nuk ka ende një përfytyrim të qartë, kurse jashtë tij ajo ka mbetur në
thelb e panjohur. në të vërtetë as e dhe një letërsi kombëtare tjetër në evropë nuk i ka shpëtuar vëmendjes së
publikut të botës perëndimore aq shumë sa letërsia shqiptare. në këtë syllabus letËrsi e vjetËr shqipe i filologjia.uni-pr - *** historia e letërsisë shqiptare, tiranë 1983. rexhep ismajli, tekste të vjetra, pejë 2000.
prof. dr. mahmud hysa, hyrje në letërsinë shqiptare, prishtinë 2000. anton berishaj, letërsia per-formative,
prishtinë 2010. robert elsie, historia e letërsisë shqiptare, pejë udhëzues për mësuesin për tekstin
shkollor - albas - ndërmjet veprave të letërsisë shqiptare dhe të asaj botërore, si dhe të realizohet synimi që
studimi i këtyre veprave përbën bazën e formimit artistik e gjuhësor të nxënësit. analizat e veprave
përqendrohen në elementet kyç që lidhen me stilin e autorit dhe të rrymës letrare që ai përfaqëson. prof. dr.
isak shema faik konica - personalitet i shquar i ... - shqiptare”, të botuar në numrin e parë të revistës
“albania” më 1897. faik konica ka njohur shumë krijues të shquar dhe ka komunikuar me personalitete të
shumta të kohës kur ka jetuar dhe vepruar. letërkëmbimi i tij është shumë i pasur. ai u ka letërsia shqiptare
në “kritikën e - marinajfo - shqiptare e më tej, letërsia shqiptare ende nuk është shumë e njohur në botën
anglishtfolëse. si e tillë, ajo është një terren që ka shumë për t’u zbuluar. në 82 faqet e revistës paraqiten një
sërë artikujsh rreth kësaj problematike, të përgatitur nga përkthyes të letërsisë shqipe, si gjekë marinaj,
frederik ... letersia 1 - enciklopedi rinore - letersia 1 1nafilla e folklorit. me folklore kuptojme krijimtarine
gojore ose letersine gojore te nje populli. folklori karakterizohet nga: anonimati(mungesa e emrit te autorit ose
autoreve) ka nje karakter kolektiv ose kolektiviteti,qe do te thote eshte fut i nje pune krijuese te disa njerezve.
a duhet të përkthehet letërsia shqipe - elsie - poezisë shqiptare, evanston, illinois 2008), me rreth 50
poetë dhe 250 poezi. proza shqiptare njihet në botën anglishtfolëse kryesisht nga veprat e shkrimtarit ismail
kadare. pas shumë viteve të heshtjes, veprat e tij fillojnë në njihen dhe të lexohen edhe anglisht. fakulteti i
filologjisË dega: letËrsi shqipe - gjuhën shqiptare duke e pastruar gjuhën shqipe nga fjalët e
papërshtatshme ose parazite, që kishin hyrë në të. në pak vite, e bëri atë, nga një e folme mejhanesh
marinarësh, në gjuhë të bukur, të pasur dhe të zhdërvjellët. pra, revista politiko-kulturore dhe letrare
“albania”, e botuar në gjuhën shqipe, frënge dhe proza bashkohore shqiptare ismail kadare - letërsia
shqiptare, ... proza sapo do të bënte hapat e parë si prozë publicistike, ... shkrimtarë të tjerë si ismail kadare,
... poezi shqipe - shqiperia, albania. syllabus të dhëna bazike të lëndës njësia akademike ... - net
shqiptare, 2. ago jakupi e të tjera rrëfime, 3. tat tanushi i bubutimës, 4. poem kosovar java e dhjetë: vlerësimi i
dytë java e njëmbedhjet ... profile: gjuhë dhe letërsi shqipe - seeu - arbëreshe, pra për shqipen dialektore
që flitet në ngulimet e hershme shqiptare në greqi, itali, bullgari, ukrainë dhe në zarë të kroacisë. prurjet nga
dialektet në standardin e sotëm janë më se evidente, prandaj në këtë kurs do të flitet edhe për raportet gjuhë
standarde-dialekte. letersia 10 mediaprint libri i mesuesit - pdfsdocuments2 - letersia 10 mediaprint
libri i mesuesit.pdf free download here gjuha shqipe dhe letersia 11 - media print
http://mediaprint/uploads/books/gjuha_shqipe_dhe ... gjuhË shqipe dhe letËrsi - matura - - letërsia e vjetër
shqiptare 1. marin barlet 2. hasan zyko kamberi 3. muhamet kyçyku Çami buzuku, budi, bogdani, variboba,
bardhi “historia e skenderbeut ” poezitë "paraja "dhe "trahani" "erveheja" gjuhë shqipe dhe letërsi 11- 3
shk e natyrës - ¾ kupton tiparet e letërsisë e kulturës shqiptare që lidhen me rilindjen kombëtare, si projekt
nacional shqiptar; ¾ zotëron shkathtësitë argumentuese dhe vlerësuese për kulturën dhe për letërsinë, sikur
edhe dijet gjuhësore, duke praktikuar lloje të ndryshme të analizave e të
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