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Ir-rota bdiet iddur L-ewwel
ħarġa
Attivitajiet li saru s’issa

Dan kien l-ewwel sajf tal-fondazzjoni. Wieħed jifhem li, għal din irraġuni, il-ħidma li saret, għalkemm ħafna minnha ma tidhirx, kienet
qawwija. Kien sajf li nistgħu nsejħulu l-‘qamar il-għasel’ tal-fondazzjoni;
bidu li waħdu mhuwiex biżżejjed, iżda li jrid impenn sostenut warajh.
L-attivitajiet li saru kienu kemm Aleks Farrugia.
fil-magħluq u kemm fil-miftuħ.
Il-biċċa l-kbira ta’ dawn ilRigward dawk fil-miftuħ, jiġifieri laqgħat kellhom attendenza
attivitajiet pubbliċi, kien hemm sodisfaċenti. Kienu l-bidu ta’ ħafna
bażikament ħamsa.
attivitajiet oħra li l-fondazzjoni
Fit-22 ta’ Ġunju saret laqgħa tixtieq torganizza ’l quddiem.
mal-Prof. Joe Friggieri dwar irMin-naħa l-oħra, l-attivitajiet
rabta tal-filosofija mal-politika.
fil-magħluq kienu jikkonsistu lLaqgħa pubblika oħra saret fis- aktar fil-laqgħat tal-iSteering
27 ta’ Lulju ma’ Dr. Alfred Sant Committee li ġie ffurmat matdwar il-bażi ideoloġika tal-kriżi twaqqif tal-fondazzjoni fil-21 ta’
tal-ewro.
Mejju li għadda.
Fis-27 ta’ Awwissu kien hemm
Naturalment, dawn il-laqgħat
laqgħa ma’ Dr. Mark Montebello kienu ta’ natura organizzattiva.
dwar l-anarkiżmu.
Fihom ġew diskussi ħafna aspetti
Laqgħa pubblika oħra saret mal- loġistiċi u tekniċi tal-fondazzjoni li
Prof. Kenneth Wain fl-14 ta’ ħtieġu deċiżjonijiet komuni u
Settembru dwar il-filosofija u l- prattiċi. Bejn Mejju u Ottubru saru
edukazzjoni.
madwar ħdax minn dawn ilDawn il-laqgħat kollha saru laqgħat. Ġeneralment, dawn saru lf’Luciano Restaurant, il-Belt, u Belt jew il-Pietà.
minn hawn nieħdu l-okkażjoni
Bħalma tara, ir-rota tal-attivitasabiex nirringrazzjaw lis-sid, jiet tal-fondazzjoni bdiet iddur.
Luciano Bonello Bianco, kif ukoll Għad fadal ħafna sakemm nilħqu llill-istaff tal-lokal għas-servizz punt meta l-fondazzjoni tkun
b’xejn li tawna.
qiegħda tagħti l-potenzjal sħiħ
Laqgħa pubblika oħra saret il- tagħha. Iżda għall-anqas bdiet
Pietà, fi Triq Santa Monika, li fiha tiffunzjona u tagħti s-sehem
ġiet mistħarrġa l-filosofija ta’ tagħha.

Grazzi lill-postiera għas-servizz

Bħala l-ewwel ħarġa ta’ dan il-fuljett,
xieraq li jitfisser l-iskop ewlieni tiegħu:
li jtejjeb il-komunikazzjoni bejn ilmembri ta’ PHILOSOPHY SHARING.
Għalissa mhuwiex se jkun għallqsim ta’ ideat filosofiċi. ’Il quddiem, ilfuljett jista’ jiżviluppa f’pubblikazzjoni
li fiha persuna taqsam il-filosofija
tagħha ma’ ħaddieħor.
Sa minn meta twaqqfet il-fondazzjoni kien hemm il-ħsieb li jinħoloq xi
mezz sempliċi li bih il-membri jkunu
jistgħu jiġu informati dwar l-attivitajiet
tal-fondazzjoni. Dan il-fuljett se jservi
prinċipalment għalhekk.
L-isem li ġie magħżul għal dan ilfuljett — Il-Miżwed — hu figurattiv għal
organu li jilqa’ ideat li jistgħu joffru
possibbiltajiet ta’ ħsieb matur.
Il-fuljett se jkun qiegħed joħroġ kull
tliet xhur, bejn wieħed u l-ieħor qabel
kull żmien ta’ sena, ħalli jgħarrfek blattivitajiet li jkunu saru, iżda aktar minn
hekk bl-attivitajiet li se jkunu qed isiru
fit-tliet xhur ta’ wara. Għaldaqstant,
nippruvaw inżommu din il-pubblikazzjoni regolari b’edizzjonijiet f’Marzu
(Rebbiegħa), Ġunju (Sajf), Settembru
(Ħarifa) u Diċembru (Xitwa).
Minbarra aħbarijiet dwar l-attivitajiet
tal-fondazzjoni, il-fuljett ikun qiegħed
jikkomunika wkoll dak kollu interessanti li jkun qiegħed jiġri f’Malta u
Għawdex rigward il-filosofija. Dan
jinkludi x’pubblikazzjonijiet filosofiċi
jkunu qegħdin joħorġu fostna minn
żmien għal żmien.
Biex jilħaq l-iskop tiegħu b’mod
sħiħ, dan il-fuljett se jkollu wkoll ilmodi ta’ kif il-membri jistgħu
jikkomunikaw mal-uffiċjali talfondazzjoni.
Għalkemm se jitqassam bla ħlas, kull
donazzjoni tkun milqugħa.

.
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TITLIFX DAWN
L-ATTIVITAJIET
6.30 ta’ filgħaxija
Luciano Restaurant, il-Belt
(ħdejn il-Kon-Katidral)

It-twaqqif tal-fondazzjoni
It-twaqqif uffiċjali tal-fondazzjoni PHILOSOPHY SHARING sar b’Att
Pubbliku quddiem in-Nutar Dr. Marco Farrugia, it-Tnejn, 21 ta’ Mejju
tal-2012. Dan sar fil-lokal tal-fondazzjoni, 129, Triq San Pawl, il-Belt.
Din il-fondazzjoni kienet fi joni futura. Sat-twaqqif talħsieb Fr. Peter Serracino Inglott, li, fondazzjoni fid-data msemmija
flimkien ma’ Fr. Mark Montebello, hawnfuq, saru erba’ laqgħat, kollha
xtaq li tkun teżisti soċjetà għal nies f’Luciano Restaurant, il-Belt.
mill-pubbliku ġenerali li jkunu
Ir-ritratt ta’ fuq juri dawk li, fljinteressaw ruħhom fil-filosofija.
aħħar mill-aħħar, saru l-fundaturi
B’xorti ħażina, Fr. Peter ġie ta’ PHILOSOPHY SHARING, jiġifieri
nieqes ħesrem f’nofs Marzu li (mix-xellug għal-lemin): Aleks
għadda mingħajr ma temm ix- Farrugia, Alfred Zammit, Max
xewqa tiegħu li jara din is-soċjetà Cassar, Michael Zammit, Sandra
mwaqqfa. Minkejja dan, il-ħidma Dingli, Adrian Scerri, Josephine
għat-twaqqif tagħha tkompliet fuq Gatt Ciancio, Mark Montebello,
l-istess linji-gwida li ħolom hu.
Mark Debono, Meinrad Calleja,
L-ewwel laqgħa għat-twaqqif Vikki Sammut u Eric Gatt.
Barra dawn, oħrajn li attendew
tal-fondazzjoni saret fit-28 ta’
Marzu li għadda. Din saret bi il-laqgħat li wasslu għat-twaqqif
stedina personali ta’ diversi nies tal-fondazzjoni kienu: Emmanuel
George Cefai, Jean Buttigieg,
midħla tal-filosofija.
Dawn in-nies ħadmu flimkien Jean-Paul De Lucca u Robert
fuq il-Kostituzzjoni tal-fondazz- Govus.

Uffiċjali tal-Fondazzjoni

WEBSAJT

L-uffiċjali preżenti ta’ PHILOSOPHY
SHARING huma dawn (bl-uffiċċji
tagħhom): Dr. Mark Montebello,
Ċerperson; Dr. Sandra Dingli, ViċiĊerperson; Eric Gatt, Segretarju;
Vikki Sammut, Teżoriera; Aleks
Farrugia, PRO; Mark Debono, IT;
Rose Anne Debono, Membri; Max
Cassar, Attivitajiet; u Adrian Scerri,
Networks.

Dalwaqt il-Fondazzjoni se jkollha
l-websajt tagħha. Din għandha
tkun mezz ieħor ta’ komunikazzjoni bejn il-membri, kif ukoll ma’
entitajiet lokali u barranin.
Qiegħed isir kull sforz sabiex
dan is-sit elettroniku jkun attraenti
u effiċjenti kemm jista’ jkun.

Għal kull ħtieġa, il-MEMBRI talFondazzjoni jiktbu f’dan l-email:
radebono55@gmail.com
Għal kull kuntatt ieħor:
info@philosophysharing.org
Indirizz postali:
129 Tr. S. Pawl, Valletta VLT 1216

Lokal tal-Fondazzjoni
Minkejja li l-Fondazzjoni għandha
lokal ċkejken il-Belt, fi Triq San
Pawl, nru. 129, dan għadu mhuwiex
irranġat biżżejjed sabiex jilqa’ n-nies
ġo fih. Nittamaw li fl-edizzjoni li
jmiss inkunu nistgħu nħabbru l-ftuħ
tiegħu għall-pubbliku.

7 ta’ Novembru 2012
Naqraw il-filosofija flimkien
Tmexxi: DR SANDRA DINGLI

5 ta’ Diċembru 2012
Taħdita filosofika minn
KARMENU SERRACINO dwar
it-traduzzjoni tiegħu millGrieg għall-Malti
tal-Poetika ta’ Aristotli

9 ta’ Jannar 2013
DISKUSSJONI FILOSOFIKA
MIFTUĦA dwar tema li tiġi
magħżula minn dawk
preżenti dak il-ħin.

Għal dawn l-attivitajiet
jista’ jattendi kulħadd.
Id-dħul huwa b’xejn.

ASSEMBLEA
ĠENERALI
Din hi laqgħa ta’ importanza kbira
għall-membri kollha tal-fondazzjoni. Fiha se jiġi elett għall-ewwel
darba l-iSteering Committee talfondazzjoni għas-sentejn ta’ wara.
L-Assemblea se ssir l-Erbgħa,
30 ta’ Jannar tal-2013 fis-6.30 PM.
Hu nota ta’ din id-data għax huwa
importanti ħafna li tattendi.
In-nominazzjonijiet għalluffiċjali tal-fondazzjoni jsiru flAssemblea nnifisha. Dawn iridu
jkunu sekondati minn xi ħadd
ieħor. Kulħadd jista’ joħroġ għal
din l-elezzjoni.

