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Laqgħa Speċjali
L-Erbgħa, 3 ta’ Frar 2016
Nhar l-Erbgħa, 3 ta’ Frar, 2016, se ssir laqgħa speċjali ta’ diskussjoni libera dwar il-Fondazzjoni
Philosophy Sharing, il-Kumitat tagħha ta’ Tmexxija u dwar id-diversi attivitajiet li jsiru minnha.
Hu mument ta’ ‘soul searching’ importanti issa li l-Fondazzjoni se tagħlaq erba’ snin mittwaqqif tagħha. Is-sehem tiegħek hu meħtieġ, mistenni u apprezzat.
Il-laqgħa se ssir fiċ-Ċentru laqgħa ssir il-formazzjoni tal- joni jista’ jagħti sehmu. Mhux
tal-Voluntarjat ta’ Triq Melita, Kumitat tat-Tmexxija għas- biss bl-ideat tiegħu, iżda
il-Belt. Tibda fis-6.30 ta’ sena ta’ ħidma 2016-2017.
wkoll, jekk iħoss u jrid, b’xi
filgħaxija u tintemm fit-8.00.
Inti taf biżżejjed bil-ħidma kontribut aktar prattiku.
Huwa mixtieq u mistenni kontinwa
li
ssir
millS’issa,
il-Kumitat
ta’
ħafna li għal din il-laqgħa Fondazzjoni, kif ukoll b’xi Tmexxija ħadet fuq sistema
speċjali jattendu l-membri wħud mill-proġetti li l- ‘ministerjali’. Kull membru
kollha tal-Fondazzjoni sabiex Fondazzjoni għandha għall- jkollu l-qasam partikulari
ilkoll jagħtu s-sehem tagħhom ġejjieni. Jekk inti jidhirlek li tiegħu x’jieħu ħsieb u jaħdem
għall-ħarsien u t-tkabbir tal- din il-ħidma hija ta’ min f’dak
il-qasam
bl-akbar
istess Fondazzjoni.
iżommhom u jkattarha, allura libertà possibbli.
Ara l-programm tal-laqgħa ma tistax tonqos milli tattendi
Tħallix
il-Fondazzjoni
hawn taħt.
din il-laqgħa importanti.
timxi mingħajrek jekk il-ġid
Kif tista’ tinnota, f’din ilKull membri tal-Fondazz- għandek x’tagħti!

P R O GR A MM TA L - L A Q GĦ A
 Talk minn Mark Montebello
 Diskussjoni libera
 Għażla ta’ Chairperson tallaqgħa
 Formazzjoni tal-Kumitat ta’
Tmexxija 2016/17

 Indikazzjoni tal-qagħda
finanzjarja tal-Fondazzjoni
 Ftit tagħrif dwar il-ħidma tassena 2015/16
 Kelma ta’ għeluq midDirettur Dr Max Cassar

www.philosophysharing.org

Jeżisti ‘progress
filosofiku’?
Il-laqgħa tibda b’taħdita qasira
minn Dr Mark Montebello
bħala daħla għad-diskussjoni li
ssir wara dwar jekk jeżistix lhekk
imsejjaħ
‘progress
filosofiku’? Dan hu suġġett
b’implikazzjonijiet konkreti.

.
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Int tista’ tagħmel differenza
Fil-Kumitat ta’ Tmexxija
Il-Kumitat ta’ Tmexxija talFondazzjoni ġeneralment ikun
magħmul minn disa’ membri.
L-uffiċċji fissi huma dawk
ta’ Direttur, Viċi Direttur u
Segretarju.
Il-bqija tal-uffiċċji jitqassmu skont il-bżonn mill-bqija
tal-membri eletti.
Din is-sena hemm tliet

postijiet vakanti x’jimtlew filKumitat ta’ Tmexxija. Għal
dawn isiru nominazzjonijiet
liberi u elezzjonijiet.
Huwa hawn fejn tidħol
int. Tista’ timmonina lilek
innifsek u tista’ tinnomina lil
ħaddieħor.
F’kull każ, huwa meħtieġ
mill-anqas sekondant wieħed.

In-nominazzjoniiet isiru filbidu tal-laqgħa tat-3 ta’ Frar.
Il-ħatriet ġeneralment isiru
għal tliet snin (2016/19). Iżda
persuna dejjem tista’ tħalli
jekk iċ-ċirkustanzi jinbidlu.
Ħu din l-opportunità li
m’għandekx titlef! Żgur li
tkun
għalik
avventura
sabiħa u interessanti!

Fil-Bord Editorjali ta’ SHARE
Il-Bord Editorjali tal-magażin
SHARE huwa bħalissa
magħmul minn seba’ persuni.
Dan il-Bord ġie magħżul
mill-Kumitat ta’ Tmexxija
sabiex jiggwida ’l magażin flewwel ħarġiet tiegħu.
Il-Bord fih Editur, Manaġer
Ġenerali, Disinjatur, Amminis
-tratur,
‘Proof
Reader’,

Responsabbli tat-Testi Filosofiċi u ‘Web Master’.
Il-formazzjoni ta’ dan ilBord
għadha
mhijiex
stabbilita għal kollox.
HUMA MEĦTIEĠA LVOLUNTIERI BIEX IKUNU
PARTI MILL-BORD.
Din tista’ tkun opportunità
oħra interessanti u sabiħa

PROPOSTI

Kulħadd
jista’
jagħmel
proposti sabiex jiġu diskussi
b’mod ġenerali fil-laqgħa tat3 ta’ Frar u jittieħdu deċiżjonijiet dwarhom.
Il-proposti jridu jsiru bilmiktub u jintbagħtu salĠimgħa, 29 ta’ Jannar 2016,
f’dan l-email:
info@philosophysharing.org
Il-proposti jistgħu jkun
dwar kull aspett tal-Fondazz-

joni u l-ħidmiet preżenti jew
possibbli tagħha. Dwar dan
ma hemm ebda restrizzjoni.
Inti mħeġġeġ/ġa sabiex
tieħu din l-opportunità ħalli
tressaq dak li tixtieq. Grazzi.

Segwina fuq Facebook
Fittixna billi tikteb:
PhilosophySharing
Malta

għalik. Il-magażin għadu filbidu tiegħu u se jikber.
Int tista’ tkun parti minn din
l-avventura mill-isbaħ billi
tagħti ftit mill-ħin tiegħek
f’ħidma mill-aktar interessanti
tal-Fondazzjoni.
Fil-laqgħa tat-3 ta’ Frar
jinġabru n-nominazzjonijiet
bħal fuq dan il-Bord.

L-Istazzjon

tal-fondazzjoni
Abbona fl-istazzjon talFondazzjoni!
Fittex ‘PHILOSOPHY SHARING
MALTA’ fuq YOUTUBE u agħfas
‘SUBSCRIBE’.
Żomm ruħek aġġornat/a bil-vidjos
ġodda li jittellgħu regolarment.

