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KAMP FILOSOFIKU
Għall-ewwel darba f’pajjiżna, se ssir attività għal kollox ġdida u avventuruża:
esperjenza komunitarja marbuta man-namra filosofika! Dan huwa dak li xi
wħud isejħu ‘Live-In’; aħna qed insejħulu ‘Kamp Filosofiku’ ― mumenti
flimkien ta’ ‘talks’, diskussjonijiet, logħob u attivitajiet.
Din l-attività se ssir mill-Ġimgħa ipprovdut ukoll l-ikel u x-xorb għal
filgħaxija, 25 ta’ Ottubru, sal-Ħadd kulħadd tul l-attività kollha.
waranofsinhar, 27 ta’ Ottubru.
Il-ħlas għall-parteċipanti se jkun
L-idea ewlenija tal-Kamp huwa li kemm jista’ jkun baxx u, possibbiltiltaqa’, titkellem u taqsam il- ment, issussidjat.
ħsibijiet u l-esperjenzi tiegħek ma’
L-attività se jkollha t-titlu ġenerali
ħaddieħor bil-kalma u f’ambjent PHILOSOPHERS AT WORK, u dsabiħ.
diskussjonijiet u l-attivitajiet kollha
Il-Kamp se jsir fost is-siġar u l- kollha jsiru bil-Malti.
mfassal apposta għas-sodisfazzjon
ambjent naturali tal-Buskett, ġewwa
Għall-kamp jistgħu jattendu dawk sħiħ tiegħek u ta’ ħbiebek.
kumpless li jiġi fuq il-parti ta’ wara li għandhom 18-il sena ’l fuq. InInħeġġuk ħafna sabiex tieħu nota
tal-Palazz Verdala.
numru ta’ sodod fil-kumpless huwa minn issa tad-dati tal-Kamp. Tant
L-attività se jkollha programm limita. Għaldaqstant, tħallix għall- aħjar, tista’ wkoll turi l-intenzjoni
imżewwaq ta’ ‘talks’ minn filosfi aħħar biex tibbukkja l-post tiegħek.
tiegħek li tattendi billi ċċempel
stabbiliti, diskussjonijiet iffukati,
Din se tkun attività tabilħaqq millewwel fuq 99463682. Titlifx
ħidmiet komunitarji, mumenti ta’ sabiħa u organizzata ferm. Hija okkażjoni unika bħal din!
rikreazzjoni u bosta attivitajiet oħra
maħsuba għall-qsim tal-ideat u ttagħlim.
Għalkemm il-Kamp ikollu attivitajiet kemm matul il-jum u kemm
matul parti mil-lejl, il-parteċipazz- It-tliet korsijiet li Philosophy Sharing organizzat bejn Frar u Ġunju ta’ din issena kienu deskritti bħala ‘ta’ livell għoli ħafna’ mill-parteċipanti. Il-korsijiet
joni f’kull attività tkun voluntarja.
Il-Kamp Filosofiku qiegħed jiġi ingħataw minn għalliema professjonali u, minkejja li kienu offruti lillorganizzat mill-fondazzjoni Philo- pubbliku ġenerali, ma kinux ta’ xi tip ‘popolaresk’.
sophy Sharing bil-ħsieb li din lSkop ewlenin ta’ Philosophy f’attivitajiet filosofiċi ta’ kwalità.
attività, jekk tirnexxi, issir avveni- Sharing huwa li tgħin sabiex
B’din ir-rieda, il-fondazzjoni
ment annwali.
jitgħolla l-livell tal-attività filosofika ħadet ħsieb li t-tliet korsijiet offruti
Il-parteċipanti se jkollhom l-ok- fil-gżejjer Maltin. Għaldaqstant, fl-ewwel nofs ta’ din is-sena ma
każjoni li jorqdu fuq il-post, peress li m’għandha ebda intenzjoni li jonqsu b’ebda mod mil-livell għoli li
l-kumpless huwa maħsub għalhekk tiżvaluta din l-attività. Anzi, bil- jixraq lid-dixxiplina filosofika.
(u jinkludi wkoll ‘showers’). Ikun kontra, trid li l-pubbliku jkun involut
Dan jgħodd ukoll għal-laqgħat
kollha pubbliċi li torganizza lfondazzjoni.
Għalhekk, filwaqt li tifraħ li lkorsijiet offruti kienu ta’ livell għoli
ħafna―grazzi għall-għalliema u lparteċipanti―l-impenn sħiħ biex
jinżamm u jiżdied dan il-livell ma hu
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se jonqos bl-ebda mod.

Korsijiet ta’ livell għoli

.
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IL-FONDAZZJONI
F’GĦELUQ LEWWEL SENA
Il-fondazzjoni Philosophy Sharing
għalqet sena mit-twaqqif uffiċjali u
legali tagħha fil-21 ta’ Mejju 2012.
Tul din is-sena, sar ħafna xogħol
amministrattiv sabiex il-fondazzjoni
titwaqqaf fuq is-sod, u saru wkoll
bosta attivitajiet pubbliċi b’suċċess.
Iżda dan mhuwiex biżżejjed
sabiex jingħad li l-fondazzjoni laħqet
il-potenzjalità kollha tagħha.
Għalkemm s’issa, qbadna t-triq
għall-bini ta’ ‘komunità ta’
diskussjoni filosofika’, jiġifieri grupp
xi ftit jew wisq stabbli ta’ nies li
jiddiskutu mil-lat filosofiku temi
differenti u interessanti, għad jonqos
li naħdmu wkoll għall-ħolqien ta’
‘komunità ta’ stħarriġ filosofiku’.
Dan ikun grupp ta’ nies li, empirikament u kunċettwalment, jistħarrġu sitwazzjonijiet umani, soċjali u/
jew politiċi problematiċi attwali.
Filwaqt li jkun maħdum fuq ilmudell pragmatiku ta’ Pierce u
Dewey (‘Community of Inquiry’), ilgrupp jistħarreġ u jippronunzja ruħu
fuq kwistjonijiet bħall-IVF, lamministrazzjoni tal-ġustizzja, issistema penali, l-immigrazzjoni tarrefuġjati, is-sistema edukattiva,
żwiġijiet tal-istess sess, it-tħaddim
tad-demokrazija, l-ekonomija, ilkultura popolari, u ħwejjeġ bħal
dawn.

Laqgħa mal-SPS
Il-Ġimgħa, 26 ta’ April, rappreżentanti ta’ Philosophy Sharing iltaqgħu
mal-kumitat il-ġdid tal-iStudents
Philosophical Society (SPS) talUniversità ta’ Malta.
L-iskop ewlieni ta’ din il-laqgħa
kien biex iż-żewġ istituzzjonijiet
jorganizzaw attivitajiet b’koordinament ma’ xulxin, kif ukoll sabiex
possibbilment jikkollaboraw f’attivitajiet komuni. Fost dawn tal-aħħar
hemm il-Kamp Filosofiku li se jsir
f’Ottubru li ġej.
Il-laqgħa kienet kordjali ħafna.

Minn wara l-kwinti
Ovvjament, f’kull organizzazzjoni
ssir ħafna ħidma li ma tidhirx.
Philosophy Sharing mhijiex eċċezzjoni minn dan il-lat.
Filwaqt li l-kumitat ta’ tmexxija
li ġie maħtur fl-aħħar Laqgħa
Ġenerali Annwali kompla jiltaqa’
regolarment, kien hemm tliet oqsma
ewlenin li fuqhom ħadem, jiġifieri:
(1) Il-ħolqien ta’ sit elettroniku –

APPUNTAMENTI
 5 TA’ ĠUNJU: Mark Camilleri - IL-MIT PAWLIN FL-ISTORJA TA’

MALTA. Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm
 3 TA’ LULJU: Michael Grech - L-IDENTITÀ MALTIJA KAWLATA?
Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm
 7 TA’ AWWISSU: Max Cassar - ALLA U X-XJENZA: GĦEDEWWA?
Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm
 3 TA’ SETTEMBRU: Dr Carmel Borg - L-EDUKAZZJONI HI
POLITIKA Luciano Restaurant, Valletta - 7.00 pm

EJJA! ISMA’! TKELLEM! AQSAM!

ATTIVITAJIET LI SARU
L-interess pubbliku għall-attivitajiet
li saru fit-tliet xhur li għaddew wera
kemm il-ħidma tal-fondazzjoni hija
apprezzata u mfittxija.
L-attendenza kienet tajba ħafna u
d-diskussjonijiet interessanti. Lattivitajiet kienu dawn:
 21 ta’ Frar – 21 ta’ Marzu: il-kors
Kif ikun diskors filosofiku?,
mogħti minn Dr Mark
Montebello fiċ-Ċentru talfondazzjoni, il-Belt.
 13 ta’ Marzu: diskors kommemorattiv mogħti minn Mark
Debono f’ġieħ Peter Serracino
Inglott fil-Każin Malti, il-Belt.
 3 ta’ April: laqgħa ma’ Dr Charlò
Camilleri madwar it-tema
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li daqt għandu jkun lest;
(2) Stħarriġ ta’ possibbiltajiet
għal proġetti fi sħubija mal-Unjoni
Ewropea; u
(3) Stħarriġ ta’ opportunitajiet
ta’ pubblikar ta’ materjal stampat
bi prezzijiet raġonevoli.
Għadu qiegħed isir xogħol fuq
dawn it-tliet oqsma sabiex
jitwasslu sat-tmiem.

Anastasju Cuschieri: Filosfu jew
Poeta? f’Luciano Restaurant, ilBelt.
 4 ta’ April – 2 ta’ Mejju: il-kors
‘Kierkegaard’, mogħti minn
Dominic Garcia fiċ-Ċentru talfondazzjoni, il-Belt.
 22 ta’ Mejju: laqgħa ma’
Josephine Gatt Cianco flokkażjoni tal-ħruġ uffiċjali talktejjeb tagħha Prisons No More u
tal-Ewwel Sena mit-twaqqif talfondazzjoni f’Luciano Restaurant,
il-Belt. F’din l-attività ngħataw
iċ-Ċertifikati ta’ Attendenza lillparteċipanti taż-żewġ korsijiet li
kienu saru qabel.
 B ħ a l i ssa fi ċ -Ċ entr u talFondazzjoni, il-Belt, qiegħed isir
il-kors Il-Filosofija tar-Ribelljoni
mogħti minn Dr Giuseppe
Schembri Bonaci. Il-kors beda fit23 ta’ Mejju u jintemm fl-20 ta’
Ġunju.

