
 




DEPT. REF. : EOI 1/2022 

ESPRESSJONI T’INTERESS GĦALL-POŻIZZJONI TA’  

ORGANIZZATUR KULTURALI  

Data ta’ Pubblikazzjoni: 19 ta’ Lulju 2022 

Data tal-Għeluq: 29 ta’ Lulju 2022 f’12:00 hrs CEST 

Dan id-dokument jista’ jitniżżel minn fuq is-sit www.ktieb.org.mt 

1. Informazzjoni dwar il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb  

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb huwa assoċjazzjoni pubblika ta’ pubblikaturi u awturi li 

jieħu ħsieb l-industrija Tal-kotba f’Malta billi joffri servizzi importanti, u fl-istess ħin 

jinkuraġixxi l-qari u jippromwovi l-ktieb bħala mezz ta’ komunikazzjoni fil-forom differ-

enti tagħha. Il-KNK jirrappreżenta lill-pubblikaturi u l-awturi fi spazji u istituzzjonijiet 

pubbliċi sabiex imexxi ’l quddiem l-interessi tal-imsieħba fl-industriaj tal-kotba. Fost l-

oħrajn, jorganizza l-Festival Nazzjonali tal-Ktieb u l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb u 

avvenimenti oħra iżgħar, jamministra l-Jeddijiet tas-Self Pubbliku (PLR), huwa l-aġent 

lokali għall-ISBN u l-ISMN, u jtella’ konkorsi letterarji diversi matul is-sena.


Id-dispożizzjoni mentali tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb hi waħda primarjament kulturali 

u multimedjali, u b’dawn jirnexxilna naħdmu ma’ msieħba differenti biex nilħqu għani-

jietna. Bħala entità, il-KNK jaqa’ taħt il-Ministeru għall-Edukazzjoni u minn dejjem kien 

parti importanti mill-infrastruttura edukattiva pubblika.


Il-Leġislazzjoni Sussidjarja 327.580 li tistabbilixxi lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb tista’ 

tniżżilha minn hawn.


2. Skop, Servizz u Tul  

2.1 L-iskop ta’ din l-Espressjoni t’Interess hija li tfittex is-servizzi full-time 

t’Organizzatur Kultura fuq bażi ta’ kuntratt definit ta’ sena. Il-kandidat għandu jkol-

lu kwalifikazzjoni rikonoxxuta f’Livell 6 tal-MQF, ħakma eċċellenti kemm tal-Malti kif 

ukoll tal-Ingliż, għarfien eċċellenti tal-Microsoft Office, kapaċi juża l-mezzi tal-midja 

soċjali, u għandu għarfien tal-industrija tal-ktieb Malti, tal-pubblikazzjoni u l-letteratura 

lokali. Esperjenza ta’ xogħol preċedenti fl-organizzazzjoni t’avvenimenti ħa tkun ikkun-

sidrata bħala vantaġġ. 
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2.2 Il-post fejn il-Kandidat/a magħżul/a jagħti s-servizz tiegħu huwa fl-Uffiċċji 

tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Kumpless Bice Mizzi Vassallo, Triq Arnhem, Pembroke. 


2.3 Il-ħatra tkun għal perjodu ta’ sena (1) waħda, li tista’ tiġġedded jekk jint-

laħqu livelli sodisfaċenti ta’ prestazzjoni, fuq bażi ta’ ġimgħa ta’ 40 siegħa. 


3. Termini ta’ Referenza 

3.1 L-inkarigi jridu jitwettqu skont it-Termini ta’ Referenza ta’ dan id-dokument ta’ 

Espressoni t’Interess. 


3.2 Responsabbilitajiet: 


3.2.1 L-irwol ta’ organizzatur Kulturali huma dawn li ġejjin: jassisti f’kull preparazzjoni 

ta’ loġistika, fl-organizzazzjoni u fl-immaniġġjar tal-attivitajiet prinċipali kollha tal-KNK 

(Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, il-Premju Nazzjonali 

tal-Ktieb, il-parteċipazzjoni f’fieri barranin), l-amministrazzjoni ta’ fondi differenti (il-

Fond Malti tal-Ktieb), joħloq kuntatt ma’ organizzazzjonijiet u entitajiet differenti kif ukoll 

il-partijiet kollha interessati fid-dinja tal-pubblikazzjoni; u jgħin lit-tim fil-ħidma amminis-

trattiva ta’ kuljum. 


3.3 Remunerazzjoni: 


3.3.1 Qed tiġi offruta remunerazzjoni (paga bażika) ta’ €26,000 fis-sena.


4. Sottomissjonijiet t’applikazzjonijiet  

4.1 Persuni interessati u li huma eliġibbli sabiex japplikaw għandhom jindikaw dan l-

interess billi jibagħtu imejl fuq nationalbookcouncil@gov.mt u jehmżu ittra u s-CV 

tagħhom, sa mhux aktar tard minn nofsinhar tad-29 ta’ Lulju 2022 u jindikaw fl-imejl 

is-suġġett u r-referenza tal-Espressjoni tal-Interess (Services of Cultural Organiser - 

EOI 1/2022). 


4.2 Applikazzjonijiet li jitwasslu b’mezzi oħra mhux ħa jkunu ikkunsidrati. 


4.3 Applikazzjonijiet li jidħlu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (jiġifieri applikazzjonijiet tar-

divi) mhumiex ħa jkunu kkunsidrati u aċċettati. L-ebda responsabbiltà ma tista’ tiġi at-

tribwita lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb f’każ ta’ rifjut t’applikazzonijiet tardivi jew sot-

tomissjoni tardiva ta’ xi dokumenti nieqsa.  


5. Skeda 
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6. Għażla u Rekwiżiti  

6.1 Sabiex tkun eliġibbli għal din l-Espressjoni t’Interess, applikanti interessati għall-

pożizzjoni ta’ Organizzatur Kulturali għandhom jipprovdu evidenza li jissodisfaw jew 

jaqbżu l-kriterji deskritti hawn taħt. 


6.1.1 Il-persuni interessati jridu jipprovdu ċertifikati validi. 


6.1.2 Applikanti eliġibbli ħa jkunu mitluba joqogħdu għall-intervista li tassessja l-ħila 

tagħhom għal dan l-irwol. Il-Kandidati ħa jkunu magħżula skont ir-riżultat, il-kwalifiċi u 

l-esperjenza. Il-Kandidati għandhom jipprovdu kull dokumentazzjoni neċessarja. 


6.1.3 Applikanti eliġibbli ħa jkunu infurmati bir-riżultat u l-kandidat magħżul ħa jkun 

mitlub jiffirma kuntratt. 


5.1 Event Data 

EOI Data tal-Ħruġ 19 ta’ Lulju 2022 

Data t’għeluq għas-sottomissjoni  29 ta’ Lulju 2022 

Ħin tal-għeluq għas-sottomissjoni  
Bidu tal-Intervisti

12.00hrs CEST  

1 t’Awwissu 2022


