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Paraqitja!Paraqitja!Paraqitja!Paraqitja!

•• Shkencat e komunikimit dhe publicistika filluanShkencat e komunikimit dhe publicistika filluanShkencat e komunikimit dhe publicistika filluan Shkencat e komunikimit dhe publicistika filluan 
të zhvillohen që kur metodat nuk orientoheshin të zhvillohen që kur metodat nuk orientoheshin 
vetëm nga shkencat tradicionale shoqërore si atovetëm nga shkencat tradicionale shoqërore si atovetëm nga shkencat tradicionale shoqërore si ato vetëm nga shkencat tradicionale shoqërore si ato 
filozofike, historike dhe filologjikefilozofike, historike dhe filologjike

•• Zhvillimi i tyre lidhet ngushtë me zhvilliminZhvillimi i tyre lidhet ngushtë me zhvillimin•• Zhvillimi i tyre lidhet ngushtë me zhvillimin Zhvillimi i tyre lidhet ngushtë me zhvillimin 
njerëzor njerëzor 



Nocioni “Komunikim”?Nocioni “Komunikim”?Nocioni Komunikim ?Nocioni Komunikim ?

•• ndodh të ngatërrohet me nocionet tjera si “reaksion”, ndodh të ngatërrohet me nocionet tjera si “reaksion”, g jg j
“interaksion” apo edhe me “sjellje”“interaksion” apo edhe me “sjellje”

•• lat.lat. ““communicarecommunicare„ diçka e përbashkët, komunikoj, transmetoj, „ diçka e përbashkët, komunikoj, transmetoj, 
ndaj diçka me dikëndaj diçka me dikëndaj diçka me dikëndaj diçka me dikë

•• në jetën e përditshme nënkupton procesin e këmbimit të në jetën e përditshme nënkupton procesin e këmbimit të 
mendimeve përmes gjuhës, gjesteve, mimikës, shkrimit dhe mendimeve përmes gjuhës, gjesteve, mimikës, shkrimit dhe 
përmes pamjeve/ fotografivepërmes pamjeve/ fotografivepërmes pamjeve/ fotografivepërmes pamjeve/ fotografive

•• në kuptimin më të gjerë të fjalës nënkupton këmbimin e në kuptimin më të gjerë të fjalës nënkupton këmbimin e 
informatave, të dhënave apo edhe sinjaleve me përmbajtje në informatave, të dhënave apo edhe sinjaleve me përmbajtje në 

ë j ll dh ë i k ik dh h ëë j ll dh ë i k ik dh h ëmes të gjallesave por edhe të sistemeve teknike dhe shumë mes të gjallesave por edhe të sistemeve teknike dhe shumë 
shpesh ndodh të përshkruhet me termet si: kuptim/ mirëkuptim, shpesh ndodh të përshkruhet me termet si: kuptim/ mirëkuptim, 
komunikim, interaksion apo edhe transmetimkomunikim, interaksion apo edhe transmetim



Çka nënkupton komunikimi?Çka nënkupton komunikimi?Çka nënkupton komunikimi?Çka nënkupton komunikimi?

•• komunikimi në aspektin socialkomunikimi në aspektin social –– ku komunikimi ku komunikimi pp
gjuhësor shërben si mjet për marrëveshje mes njerëzve gjuhësor shërben si mjet për marrëveshje mes njerëzve 
apo edhe mjeteve të komunikimit si elemente përmes të apo edhe mjeteve të komunikimit si elemente përmes të 
il mit h i f rm t til mit h i f rm t tcilave emitohen informatatcilave emitohen informatat

•• aspekti i transmetimit të informatave aspekti i transmetimit të informatave - sipas tyre është sipas tyre është 
procesi i transferimit të informatës apo mesazhit ngaprocesi i transferimit të informatës apo mesazhit ngaprocesi i transferimit të informatës apo mesazhit nga procesi i transferimit të informatës apo mesazhit nga 
emetuesi tek pranuesi i sajemetuesi tek pranuesi i saj

•• rëndësia e emetimit të një informate qëndron në atë se rëndësia e emetimit të një informate qëndron në atë se 
sa është arrit të përcillet domethënia në mes partnerëve sa është arrit të përcillet domethënia në mes partnerëve 
komunikueskomunikues



Me çka merren shkencat e Me çka merren shkencat e 
komunikimit?komunikimit?

•• janë pjesë e shkencave sociale që merren mejanë pjesë e shkencave sociale që merren mejanë pjesë e shkencave sociale, që merren me janë pjesë e shkencave sociale, që merren me 
aspektin social të fenomeneve të komunikimit aspektin social të fenomeneve të komunikimit 
masiv apo komunikimit mes individëvemasiv apo komunikimit mes individëvemasiv apo komunikimit mes individëvemasiv apo komunikimit mes individëve

•• studiojnë efektet e ndikimit të mediave të cilat i studiojnë efektet e ndikimit të mediave të cilat i 
referohen individëve psikes me mënyrën e tëreferohen individëve psikes me mënyrën e tëreferohen individëve, psikes me mënyrën e të referohen individëve, psikes me mënyrën e të 
menduarit dhe emocione, si dhe ndikimin e tyre menduarit dhe emocione, si dhe ndikimin e tyre 
në shoqëri apo një pjesë të shoqërisë që ështënë shoqëri apo një pjesë të shoqërisë që ështënë shoqëri apo një pjesë të shoqërisë, që është në shoqëri apo një pjesë të shoqërisë, që është 
relevant me mendimin publikrelevant me mendimin publik



Çka tjetër...Çka tjetër...Çka tjetër...Çka tjetër...

•• nënkupton procesin përcjelljes së informatave nga nënkupton procesin përcjelljes së informatave nga p p p j j gp p p j j g
komunikuesikomunikuesi (dhënësi i informatës) deri te (dhënësi i informatës) deri te i destinuarii destinuari
(marrësi i saj)(marrësi i saj)

•• informatën e quajmëinformatën e quajmë treguestregues e cila na informone cila na informoninformatën e quajmë informatën e quajmë treguestregues e cila na informone cila na informon
•• në vend të këtij termi mund të përdorim edhe termin në vend të këtij termi mund të përdorim edhe termin 

shenjëshenjë, të cilin duhet dalluar nga , të cilin duhet dalluar nga sinjalisinjali, sepse sinjali apo , sepse sinjali apo 
d h i ëlli h il d j ë ë bd h i ëlli h il d j ë ë bndryshe treguesi qëllimor quhet cila do gjurmë që bart ndryshe treguesi qëllimor quhet cila do gjurmë që bart 

informacioniinformacioni
•• sinjalet kanë forma të ndryshme p.sh. të tingujve sinjalet kanë forma të ndryshme p.sh. të tingujve j y p g jvj y p g jv

((fonemafonema) për dëgjim, formë e shkruar () për dëgjim, formë e shkruar (grafemagrafema) për tu ) për tu 
lexuar etjlexuar etj



Procesi i komunikimitProcesi i komunikimitProcesi i komunikimit Procesi i komunikimit 

•• Si rrjedh procesi?Si rrjedh procesi?Si rrjedh procesi?Si rrjedh procesi?

Informata

Komunikuesi Marrësi/ 
pranuesi



Procesi i komunikimitProcesi i komunikimitProcesi i komunikimitProcesi i komunikimit

•• Formula e LasswellitFormula e LasswellitFormula e LasswellitFormula e Lasswellit

Kush thotëKush thotë çkaçka në çfarë kanalinë çfarë kanali kujtkujt me çfarë efektime çfarë efektiKush thotëKush thotë çkaçka në çfarë kanalinë çfarë kanali kujtkujt me çfarë efektime çfarë efekti

KomunikuesiKomunikuesi mesazhimesazhi mediumimediumi pranuesi                efektipranuesi                efekti

A li Analiza Shkenca H l mtimi H l i iAnaliza
e komunikuesit

Analiza 
e përmbajtjes

Shkenca 
e mediave

Hulumtimi 
i audiencës

Hulumtimi
i ndikimit 



Procesi i komunikimit sipas SaussureProcesi i komunikimit sipas SaussureProcesi i komunikimit sipas SaussureProcesi i komunikimit sipas Saussure

•• Sipas SaussureSipas Saussure--it sinjali quhetit sinjali quhet shënjuesishënjuesiSipas SaussureSipas Saussure it sinjali quhet it sinjali quhet shënjuesishënjuesi
(signifikant) dhe kuptimi (signifikant) dhe kuptimi i shënjuarii shënjuari (signifikuesi)(signifikuesi)



Komunikimi i njerëzve si proces Komunikimi i njerëzve si proces 
socialsocial

•• përveç procesit të këmbimit të informatave kalojnë përveç procesit të këmbimit të informatave kalojnë p ç p jp ç p j
edhe një proces tjetër që në shkenca e komunikimit edhe një proces tjetër që në shkenca e komunikimit 
njihet si sjellje e njerëzve, dhe nënkupton sjelljen sociale njihet si sjellje e njerëzve, dhe nënkupton sjelljen sociale 
m jëri tj trim jëri tj trime njëri tjetrinme njëri tjetrin

•• D.m.thD.m.th gjatë kësaj mënyrgjatë kësaj mënyree sociale komunikohen edhe sociale komunikohen edhe 
përmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakterpërmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakterpërmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakter përmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakter 
komunikativ, dhe nga kjo mund të konkludohet se komunikativ, dhe nga kjo mund të konkludohet se 
sjellja njerëzore i përket poashtu komunikimitsjellja njerëzore i përket poashtu komunikimit

•• Paul WatzlawickPaul Watzlawick “se njeriu nuk mund të mos “se njeriu nuk mund të mos 
komunikoj”komunikoj” -- atëherë kur mendojmë se nuk atëherë kur mendojmë se nuk 
komunikojmë fare komunikohetkomunikojmë fare komunikohetkomunikojmë fare komunikohetkomunikojmë fare komunikohet



GrafikishtGrafikishtGrafikisht Grafikisht 

Intenca QëllimiIntenca QëllimiIntenca             QëllimiIntenca             Qëllimi
Përgjithësisht:

Mesazhi
Konstant:
Kuptimi i 
tijtij

specifikisht:
Interesi

Varirues::
Realizimi i

Procesi i 
komunikimit

Interesi Realizimi i 
interesit



Llojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces social

•• Komunikimi u cilësua si proces i shkëmbimit të Komunikimi u cilësua si proces i shkëmbimit të pp
informatave mes qenieve të gjalla, çka d.m.th se kemi të informatave mes qenieve të gjalla, çka d.m.th se kemi të 
bëjmë me një proces, jo diçka statike por një ndodhi bëjmë me një proces, jo diçka statike por një ndodhi 
dinamike që ndodh mes dy qenieve të gjalladinamike që ndodh mes dy qenieve të gjallaq y q gjq y q gj

•• proces që fillon me kontakt dhe reagim të dy palëve proces që fillon me kontakt dhe reagim të dy palëve 
komunikuese komunikuese 
K iki i i i l d h ëK iki i i i l d h ë k ikik iki•• Komunikimi si proces social ndahet në Komunikimi si proces social ndahet në komunikim komunikim 
interpersonalinterpersonal (face(face--toto--face) dhe face) dhe komunikimi përmes komunikimi përmes 
ndërmjetsimit teknikndërmjetsimit teknik

•• Komunikimi massiv dhe telekomunikimi janë të Komunikimi massiv dhe telekomunikimi janë të 
mbështetura teknikishtmbështetura teknikisht



Llojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces socialLlojet e komunikimit si proces social

•• komunikimi masiv është gjithëmonë publik dhe ikomunikimi masiv është gjithëmonë publik dhe ikomunikimi masiv është gjithëmonë publik dhe i komunikimi masiv është gjithëmonë publik dhe i 
përdorshëm nga të gjithë dhe i referohet një përdorshëm nga të gjithë dhe i referohet një 
publiku anonim publiku anonim pp

•• telekomunikimi është një lidhje mes pratnerve të telekomunikimi është një lidhje mes pratnerve të 
veqantë dhe në fakt nuk është publik, është veqantë dhe në fakt nuk është publik, është q pq p
zyrtar ose privatzyrtar ose privat

•• shërbimet online të lajmeve dhe tjera mund të shërbimet online të lajmeve dhe tjera mund të j jj j
jenë të dy llojeve, shpesh publike por edhe të jenë të dy llojeve, shpesh publike por edhe të 
fshehtafshehta



>>>>>>>>>>>>

•• në komunikim massiv bëjnë pjesë: mediat e shkruara (gazetat, në komunikim massiv bëjnë pjesë: mediat e shkruara (gazetat, j pj (gj pj (g
revistat, librat, plakatat etj.), radiotelevizioni, filmi, kino, tenika revistat, librat, plakatat etj.), radiotelevizioni, filmi, kino, tenika 
për argëtim (video, DVD, CD, kasetat, MP3)etjpër argëtim (video, DVD, CD, kasetat, MP3)etj

•• në telekomunikim: komunikimi gjuhësor (telefoni, telefoni mobil,në telekomunikim: komunikimi gjuhësor (telefoni, telefoni mobil,në telekomunikim: komunikimi gjuhësor (telefoni, telefoni mobil, në telekomunikim: komunikimi gjuhësor (telefoni, telefoni mobil, 
radiolidhje), komunikimi me tekst (teletekst, teleks), komunikimi radiolidhje), komunikimi me tekst (teletekst, teleks), komunikimi 
me pamje (telefax, telefoto) etj me pamje (telefax, telefoto) etj 

•• shërbimet online: shërbimet publicistike (arkivat databazatshërbimet online: shërbimet publicistike (arkivat databazat•• shërbimet online: shërbimet publicistike (arkivat, databazat, shërbimet online: shërbimet publicistike (arkivat, databazat, 
agjensitë e lajmeve), shërbimet e bersave, shërbimet diplomatike, agjensitë e lajmeve), shërbimet e bersave, shërbimet diplomatike, 
shërbimet e fshehta ushtarake dhe plitike, shërbimet akademike shërbimet e fshehta ushtarake dhe plitike, shërbimet akademike 
etjetjetjetj

•• me multime multi--media cilësohen teknikat e komunikimit të mundshme media cilësohen teknikat e komunikimit të mundshme 
të incizimit elektrooptik si CD, CDtë incizimit elektrooptik si CD, CD--ROM, DVDetjROM, DVDetj



Komunikimi si proces ndërmjetësimiKomunikimi si proces ndërmjetësimiKomunikimi si proces ndërmjetësimi Komunikimi si proces ndërmjetësimi 

•• Komunikimi njerëzor është i mundshëm vetëm kur janë Komunikimi njerëzor është i mundshëm vetëm kur janë j jj j
pjesëmarrës dy njerëz së paku, dhe kur marrësi i pjesëmarrës dy njerëz së paku, dhe kur marrësi i 
porosisë e kupton mesazhin, çka d.m.th. se procesi i porosisë e kupton mesazhin, çka d.m.th. se procesi i 
komunikimit konsiderohet edhe si proces komunikimit konsiderohet edhe si proces pp
ndërmjetësimi/marrëveshjendërmjetësimi/marrëveshje

•• mediat shihen si mjete transporti të përmbajtjeve që mediat shihen si mjete transporti të përmbajtjeve që 
kumtohen përmes mesazhevekumtohen përmes mesazhevekumtohen përmes mesazhevekumtohen përmes mesazheve

•• Komunikimi si proces ndërmjetsimi ndodh në shumë Komunikimi si proces ndërmjetsimi ndodh në shumë 
fusha fusha p.sh mes kafëshve, proceset mbrenda fusha fusha p.sh mes kafëshve, proceset mbrenda 
orgnizameve të gjallë p.sh. (Biokomunikimi), mes orgnizameve të gjallë p.sh. (Biokomunikimi), mes 
sistemeve teknike (komunikimi teknik) apo edhe mes sistemeve teknike (komunikimi teknik) apo edhe mes 
njerëzve dhe mjeteve teknike (komunikim njerinjerëzve dhe mjeteve teknike (komunikim njeri--makinë)makinë)j j ( jj j ( j ))



Komunikimi si proces ndërmjetësimiKomunikimi si proces ndërmjetësimiKomunikimi si proces ndërmjetësimiKomunikimi si proces ndërmjetësimi

•• Perceptimi i sotshëm për mjetet e komunikimPerceptimi i sotshëm për mjetet e komunikimPerceptimi i sotshëm për mjetet e komunikim Perceptimi i sotshëm për mjetet e komunikim 
është mesazhi si posedues i një përmbajtje të është mesazhi si posedues i një përmbajtje të 
veçantë të cilën duhet deshifruarveçantë të cilën duhet deshifruarçç

•• konsiderohet si proces i “aktualizimit të konsiderohet si proces i “aktualizimit të 
mendjes”mendjes”jj

•• Në këtë aspekt mediumi/ mediat janë atë Në këtë aspekt mediumi/ mediat janë atë 
instanca të ndërmjetësimit që mundësojnë instanca të ndërmjetësimit që mundësojnë j q jj q j
transmetimin e mesazhit/informatës të cilat transmetimin e mesazhit/informatës të cilat 
shoqëria jonë i përsos për çdo ditëshoqëria jonë i përsos për çdo ditë



Si ndahen mediat në këtë proces?Si ndahen mediat në këtë proces?Si ndahen mediat në këtë proces?Si ndahen mediat në këtë proces?

•• Sipas Pross dallojmë mediat primare, sekondare dhe terciare që Sipas Pross dallojmë mediat primare, sekondare dhe terciare që p j p qp j p q
ndihmojnë diferencimin e komunikimit njerëzorndihmojnë diferencimin e komunikimit njerëzor

•• Media primare ai konsideron mediat elemeMedia primare ai konsideron mediat elemenntartaree të kontaktit të kontaktit 
ndërnjerëzor ku pëveç gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera jondërnjerëzor ku pëveç gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera jo--verbaleverbalendërnjerëzor ku pëveç gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera jondërnjerëzor ku pëveç gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera jo verbale verbale 
gjestika, mimika etjgjestika, mimika etj

•• Në mediat sekondare Pross fut të gjitha mediat që kërkojnë një Në mediat sekondare Pross fut të gjitha mediat që kërkojnë një 
mjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi imjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi imjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi i mjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi i 
tyre p.sh. pllakata, libri, gazeta etjtyre p.sh. pllakata, libri, gazeta etj

•• Media terciare ai i konsideron të gjitha mjetet e komunikimit ku Media terciare ai i konsideron të gjitha mjetet e komunikimit ku 
i dh ë i i i ë j ë j k ik h l f ii dh ë i i i ë j ë j k ik h l f iemetuesi dhe marrësi i porosisë janë mjete teknike p.sh. telefoni, emetuesi dhe marrësi i porosisë janë mjete teknike p.sh. telefoni, 

radio lidhjet, etjradio lidhjet, etj



Mediat online në këtë procesMediat online në këtë procesMediat online në këtë procesMediat online në këtë proces

•• roli i emetuesit dhe marrësit të porosis në këtëroli i emetuesit dhe marrësit të porosis në këtëroli i emetuesit dhe marrësit të porosis në këtë roli i emetuesit dhe marrësit të porosis në këtë 
proces komunikimi është aktiv me dallim nga proces komunikimi është aktiv me dallim nga 
mediat tjera, ku hyn komunikimi onmediat tjera, ku hyn komunikimi on--line në chat, line në chat, j yj y
me eme e--mail, MSN etj. mail, MSN etj. 

•• ndihmojnë që mesazhi jo vetëm të kumtohet por ndihmojnë që mesazhi jo vetëm të kumtohet por j q j pj q j p
edhe të ketë formë që ka dhe mund të thuhet se edhe të ketë formë që ka dhe mund të thuhet se 
secili medium ka një kornizë të veçantë përmes secili medium ka një kornizë të veçantë përmes 

il f d h h hjil f d h h hjsë cilës forma të ndryshme të shprehjes së cilës forma të ndryshme të shprehjes 
agojnë/paraqiten si shenjaagojnë/paraqiten si shenja



ËËFALEMINDERIT PËR FALEMINDERIT PËR 
VËMENDJEN TUAJ!VËMENDJEN TUAJ!VËMENDJEN TUAJ!VËMENDJEN TUAJ!


