
         

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2019 

6-10 NOV – MCC  

Ċirkolari lill-Prinċipali tal-Kulleġġi, lill-Kapijiet tal-Iskejjel  
u l-Għalliema                               

Għażiż/a,  

Għażiż/a,                               1/10/19  

 

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb jixtieq iħabbar lill-iskejjel kollha ta’ Malta u Għawdex li l-Festival 

Nazzjonali tal-Ktieb 2019 se jsir f’Novembru li ġej mill-Erbgħa 6 sal-Ħadd 10 fiċ-Ċentru tal-

Mediterran għall-Konferenzi (Mediterranean Conference Centre), il-Belt Valletta.   

Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb huwa l-aktar avveniment prestiġġjuż u importanti li għandu x’-

jaqsam mal-kotba fil-kalendarju edukattiv u kulturali Malti. Matul dan l-avveniment pubblika-

turi, ħwienet tal-kotba  u għaqdiet mhux governattivi jiltaqgħu kollha taħt saqaf wieħed biex 

jesebixxu l-aktar pubblikazzjonijiet riċenti tagħhom jew itellgħu attivitajiet immirati lejn nies 

ta’ etajiet differenti. 

Waqt il-jiem tal-Festival, l-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa filgħodu jkunu ddedikati għall-istu-

denti minn madwar Malta u Għawdex. Għal dan il-għan, il-KNK jieħu ħsieb biex kull sena jkun 

hemm programm edukattiv ta’ attivitajiet imfassla skont l-età tal-istudent. Nixtiequ li l-Festival 

ikun esperjenza ta’ tagħlim għall-istudenti, fejn ikunu jistgħu jiżviluppaw ħiliet bażiċi marbuta 

mal-qari u l-kotba, ngħidu aħna l-kunfidenza mal-kotba, il-ħila li jagħżlu ktieb u mhux ieħor, 

li jqallbu bis-sens fi ktieb, li jiddifferenzjaw bejn ħanut u stand tal-kotba, u ħiliet oħra li jit-

għallmu tul is-sena. 

Dis-sena se jkun hemm żewġ ħinijiet ta’ attendenza, fid-9:30am jew fil-11am, u l-programm 

qed jitfassal tali mod li ż-żjara tal-iskejjel tieħu madwar sagħtejn u nofs b’kollox. 
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Fost l-oħrajn, dis-sena se jkun hemm preparat żewġ xows li se jittellgħu f’Republic Hall. Ix-

xows se jkunu bbażati fuq żewġ rebbieħa tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għat-Tfal u l-

Adolexxenti (Terramaxka) tas-sena l-oħra; Mamà allura din imħabba? għall-istudenti ż-żgħar, 

u Jarmuk għal studenti akbar. Nixtiequ nfakkru li l-Ġimgħa fil-11am ikun hemm l-uniku xow 

bl-Ingliż mal-kittieb u l-attur Irlandiż Dave Rudden. Dax-xow huwa rrakkomandat għal stu-

denti tas-sekondarja u l-kbar tal-primarja. 

Meta nirċievu l-ibbukkjar tagħkom jista’ jkun li tisimgħu mingħandna biex nidderiġukom 

għax-xow li l-aktar ikun jaqbel mal-età tat-tfal tagħkom. 

Nissuġġerixxu wkoll li l-istudenti jiġu lebsin l-uniformi tal-iskola, anki minħabba raġunijiet ta’ 

sigurtà u ħeffa biex jinġabru l-klassijiet.  

Il-KNK jixtieq jinnotifika wkoll li se jkun qed iħallas għat-trasport tat-tfal u l-edukaturi 

magħhom biex jattendu l-Festival. Il-ħlas isir ladarba l-Kunsill jirċievi l-irċevuti mingħand l-

iskejjel, li jkunu juru ċar is-servizz użat u kemm tħallas għalihom. Dan ifisser li l-ibbukkjar 

għat-trasport irid isir mill-iskejjel kif isir is-soltu, imbagħad tibagħtulna l-irċevuta. 

L-irċevuta tista’ tintbagħat b’imejl lil Joe Debattista fuq joe.debattista@gov.mt inkella bil-pos-

ta lil Joe Debattista, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Librerija Ċentrali Pubblika, Triq Prof. Joseph 

J. Mangion, il-Furjana, FRN1800. 

Barra minn hekk, din is-sena se jerġa’ jitqassam il-vawċer ta’ €3 lil kull student/a li j/tattendi l-

Festival fil-ħinijiet ta' filgħodu mal-iskola rispettiva. Dawn il-vawċers jissarfu f’kotba waqt iż-

żjara mal-iskola biss.   

Biex tibbukkja ż-żjara tal-klassi/jiet tiegħek ibgħat lil Simona Cassano fuq 

simona.cassano@ktieb.org.mt sa mhux aktar tard mill-20 t’Ottubru 2019. Minħabba li l-post 

jiflaħ ammont massimu ta’ studenti fl-istess ħin, nissuġġerixxu biex tibbukkjaw kmieni kemm 

jista’ jkun ħalli tingħataw preferenza. 

Importanti li meta tibbukkja tispeċifika dan li ġej: 

*l-isem tal-Kulleġġ, l-isem tal-iskola 

*il-ġurnata (L-Erbgħa, il-Ħamis jew il-Ġimgħa) 

*il-ħin xħin tiġu (9am jew 10:30am) 

*is-sena tal-grupp (Yr 1 – Yr 11) jew ekwivalenti 

*l-ammont ta’ studenti u edukaturi li se jattendu 

*isem, imejl u numru tal-mowbajl tal-edukaturi inkarigati miż-żjara  

Sibu mehmuża l-formola tal-applikazzjoni. 

NB: Dawn l-edukaturi jkunu l-kuntatt ewlieni tagħna u magħhom nikkomunikaw il-programm 

għall-ġurnata. L-istess nies iridu wkoll jinfurmaw lit-tim tal-Festival jew lill-fotografi uffiċjali 

dwar id-data protection status tal-istudenti li huma responsabbli għalihom. 

*Xi rimarki li tħossu li huma importanti 
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Importanti li t-trasport għall-iskejjel jiġi organizzat bi tali mod li l-istudenti jaslu fil-ħin skont 

kif ikunu bbukkjaw, sakemm ma jiġix diskuss arranġament ieħor minn qabel. 

Grazzi ħafna u nisperaw li narawkom hemm. 

Mark Camilleri  

Kap Eżekuttiv   

Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb


