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Sena oħra
ta’ ħidma
Minkejja li l-fondazzjoni tagħna għad m’għalqitx sena mit-twaqqif tagħha,
bdiet sena kalendarja oħra li fiha l-ħidma tal-fondazzjoni hi mistennija li
tkompli b’ritmu sod. Dan ġie assigurat mill-Assemblea Ġenerali li saret
f’Jannar li għadda.
Miri bħal dawn għandhom
F’din l-Assemblea ntwera interess
qawwi fil-ħidma tal-fondazzjoni. jintlaħqu mingħajr ma jitilfu rFuq kollox, ġiet ikkonfermata l- ritmu tagħhom l-attivitajiet mibdija
ħtieġa tagħha u l-xewqa li tibqa’ s-sena li għaddiet, jiġifieri ltagħti s-sehem tagħha għall- laqgħat pubbliċi ta’ kull xahar, ilpromozzjoni tal-filosofija fil-gżejjer pubblikazzjoni ta’ dan il-fuljett, u
Maltin.
l-korsijiet tal-filosofija.
Rigward dan il-fuljett, huwa
Il-fondazzjoni għadha fit-tfulija
tagħha. Lanqas biss għadha għalqet mixtieq li, fis-sentejn li ġejjin, jiġi
sena. Il-potenzjal kollu tagħha għad m k a b b a r , m o g ħ t i g ħ a m l a
irid jintlaħaq. Il-kumitat il-ġdid ta’ kompetittiva, u wkoll kontenut
tmexxija hu mistenni li, f’dawn is- aktar sustanzjali.
sentejn li ġejjin, il-biċċa l-kbira talMhuwiex ħafif li dawn il-miri
miri tal-fondazzjoni jibdew jintlaħqu kif ġieb u laħaq. Madanakollu, ir-rieda u l-entużjażmu
jintlaħqu.
Fost dawn il-miri hemm li l- mhumiex nieqsa. Dawn huma lfondazzjoni twaqqaf dar editorjali aqwa assi li jista’ jkollna għalltagħha għall-pubblikazzjoni u t- iżvilupp tal-fondazzjoni u l-ħidma
tqassim ta’ kitbiet filosofiċi. tagħha.
Hemm ukoll il-mira li jinfetaħ
ħ a n u t ― p o s s i b b i l m e n t a n k i ĠEDDED IS-SĦUBIJA TIEGĦEK!
online―li jkun joffri kull xorta ta’
Mingħajr l-appoġġ tiegħek ilaffarijiet (mhux biss kotba)
fondazzjoni ma tistax tgħix!
marbuta mal-filosofija.
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ASSEMBLEA
ĠENERALI
L-Assembl ea Ġ enerali talfondazzjoni saret fit-30 ta’ Jannar.
Din kienet l-ewwel waħda mittwaqqif tal-fondazzjoni. Saret
f’Luciano Restaurant, Valletta.
F’din l-Assemblea ġie elett liSteering Committee tal-fondazzjoni
għas-snin 2013‒2015. Dawn ilmembri eletti ġew imbagħad
maħtura għall-uffiċċji ta’ servizz fi
ħdan l-istess kumitat. Il-membri
eletti u l-uffiċċji tagħhom huma
dawn:
Mark Montebello ‒ Chairperson
Sandra Dingli ‒ Viċi Chairperson
Eric Gatt ‒ Segretarju
Rose Anne Debono ‒ Viċi Segretarja
Vikki Sammut ‒ Teżoriera
Mark Debono ‒ Internet
Max Cassar ‒ PRO
Alfred Zammit ‒ Pubblikazzjonijiet
Godwin Darmanin ‒ Membru
Fl-Assemblea saru wkoll diversi
proposti mill-membri dwar għadd ta’
aspetti tal-ħidma tal-fondazzjoni.
Dawn il-proposti kollha ġew
diskussi waqt l-Assemblea u xi
wħud minnhom approvati. LiSteering Committee il-ġdid ikun
qiegħed jaħdem fuqhom fiż-żmien li
ġej.
L-Assemblea Ġenerali kellha
attendenza tajba. L-interess li ntwera
fil-ħidma tal-fondazzjoni kien
inkuraġġjanti ħafna.
Fl-Assemblea ngħataw rapporti
tal-ħidma tal-fondazzjoni, l-istat
finanzjarju tagħha, u dwar il-membri
msieħba fiha. Sar ukoll diskors
programmattiv miċ-Chairperon.

.
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Attivitajiet li jmiss Korsijiet
 13 ta’ Marzu: Mark Debono: Diskors Kommemorattiv

f’ġieħ Peter Serracino Inglott - Każin Malti, Valletta 6.30 PM
 3 ta’ April: Michael Grech: L-identità Maltija
kawlata? - Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm
 21 ta’ Mejju: Josephine Gatt Ciancio: Ħruġ uffiċjali ta’
ktejjeb ġdid - Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 PM
 5 TA ’ Ġ UNJU : Max Cassar: A LLA U X -X JENZA : G ĦEDEWWA ? Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm
T I T L I F X D AW N L - AT T I V I TA J I ET I N T E R E S S A N T I

Peter Serracino Inglott
Fis-16 ta’ Marzu, Fr Peter jagħlaq
sena nieqes minn magħna.
Il-fondazzjoni Philosophy Sharing
hija kburija li taf il-bidu tagħha
għall-ħsieb u l-intenzjoni tiegħu.
Għall-ewwel darba din is-sena, ilfondazzjoni se tfakkar lil Fr Peter
b’attività annwali li għandha l-iskop
li tibni ħażna ta’ stħarreġ dwar ilpersonalità u l-ħsieb tiegħu.
Għad-diskors kommemorattiv ta’
din is-sena ġie mistieden Mark
Debono. L-attività se ssir fl-ambjent
sabiħ tal-Każin Malti, il-Belt. Ilpubbliku kollu hu mistieden li
jattendi u jieħu sehem mingħajr ħlas.
Din hi okkażjoni li fiha, filwaqt li
nfakkru l-wirt tagħna, niftħu

flimkien orizzonti ġodda ta’ ħsieb,
kif ried Fr Peter innifsu.
Ħu ħsieb li ma titlifx dan lappuntament speċjali u tistieden
oħrajn sabiex jattendu.

Ġedded ilmembership!
Jekk għandek pjaċir bil-ħidma ta’
din il-fondazzjoni, importanti li
tagħti l-appoġġ tiegħek.
L-ispejjeż li għamilna s’issa
kienu l-minimu li stajna nagħmlu.
Fl-istess waqt qegħdin infittxu
għejjun oħra ta’ dħul finanzjarju.
Iżda l-ħlas tal-membership
mingħand dawk li japprezzaw ilħidma tal-fondazzjoni hija
importanti anki għal raġunijiet ta’
appoġġ morali.
Il-membership hija ta’ €10 biss
għal sena sħiħa. B’dan il-ħlas, inti
tirċievi ħafna servizzi b’xejn
mingħand il-fondazzjoni.
Għaldaqstant, fittex ġġedded
il-membership tiegħek għall-2013 u
għin b’dan il-mod lill-filosofija
f’pajjiżna. Grazzi!

GĦALL-MEMBRI TAL-FONDAZZJONI: radebono55@gmail.com
GĦAL KULL KUNTATT IEĦOR: info@philosophysharing.org
INDIRIZZ POSTALI: 129 Triq S. Pawl, Valletta VLT 1216



Bħala parti mill-ħidmiet tagħha, ilfondazzjoni Philosophy Sharing
ħadet ħsieb li torganizza tliet
korsijiet filosofiċi għas-sena 2013.
L-ewwel kors li organizzat beda lĦamis, 21 ta’ Frar, mogħti minn Dr
Mark Montebello.
Fil-kors, li jiġi fi tmiemu fil-21 ta’
Marzu, qed jiġi diskuss kif isir
diskors filosofiku. L-attendenza għal
dan il-kors kienet sodisfaċenti ħafna.
Issa, għal dan l-istaġun li ninsabu
fih, baqa’ xi jsiru żewġ korsijiet
oħra. Inti għadek fiż-żmien li
tapplika għalihom. It-tnejn huma
korsijiet filosofiċi interessanti ħafna
u m’intix se ssib mogħtija bħalhom
imkien. Il-korsijiet huma dawn:

SØREN
KIERKEGAARD
Dan il-kors se jsir f’għeluq il-200
sena mit-twelid tal-filosfu kbir
Kierkegaard fil-5 ta’ Mejju 1813. Ilkors isir:
 Kull Ħamis għal 5 ġimgħat
 Mill-4 ta’ April sat-2 ta’ Mejju
 Mis-6.30 sat-8.00 ta’ filgħaxija
 Lecurer: Dominic Garcia

IL-FILOSOFIJA
TAR-RIBELLJONI
Dan hu kors ieħor oriġinali u
interessanti li ħadd m’għandu jitlef.
Il-kors isir:
 Kull Ħamis għal 5 ġimgħat
 Mit-23 ta’ Mejju sal-20 ta’ Ġunju
 Mis-6.30 sat-8.00 ta’ filgħaxija
 Lecurer: Dr Giuseppe Schembri
Bonaci
Il-membri ta’ P HILOSOPHY
SHARING u studenti reġistrati jistgħu
jattendu MINGĦAJR ĦLAS.
Il-bqija jħallsu €15 għal kull kors,
jew €25 għat-tnejn flimkien.
Post tal-lectures: 129, Triq San
Pawl, Valletta. Biex tinkiteb, uża lindirizzi li jidhru fuq ix-xellug jew
ċempel: 9946 3682.

Tħallix għall-aħħar:
il-postijiet huma limitati!

