#7 Rebbiegħa 2014

Programm mimli
għar-Rebbiegħa
F’għeluq is-sentejn mit-twaqqif tagħha f’Mejju li ġej, il-Fondazzjoni tagħna tinsab f’ritmu sod ta’ attività li
jixhed għas-suċċess tagħha. Dan ir-riżultat hu frott ta’ xogħol dedikat u kostanti daqskemm tal-appoġġ u ssosten li tibqa’ tirċievi mill-pubbliku. Għalkemm f’dawn is-sentejn li għaddew il-Fondazzjoni diġà laħqet bosta
mill-miri tagħna, għadha tħares ’il bogħod u fit-tul biex il-potenzjalità li għandha titwettaq għal kollox.
Ħarsa ħafifa lejn l-attivitajiet li ħafna ħsieb u tħejjija; u dan ntużat f’dawn l-aħħar sentejn ta’
saru tul ix-Xitwa li għaddiet, kif qiegħed isir b’tali mod li l-istruttu- ħidma kienet li kull attività mibdija
ukoll lejn l-attivitajiet maħsuba ra li tinħoloq għalih tkun waħda jkollha bażi organizzattiva soda li
għar-Rebbiegħa li ġejja, turik biċ- prattika, effettiva u sostenibbli.
tiggarantixxi l-kontinwinità tagħha.
ċar li l-fjamma ċkejkna li tkebbset
Skopijiet oħra tal-Fundazzjoni
Din ir-‘regola’ li żammejna
sentejn ilu, mhux biss għadha għadhom s’issa fi stat ta’ ‘xewqat’ f’moħħna setgħet żammet l-iżviltaqbad, imma wkoll qed iżżid fis- minħabba li l-konċentrazzjoni upp tal-Fondazzjoni xi ftit lura.
saħħa.
kollha
f’dawn
is-sentejn
li Iżda dan kien meħtieġ biex il-bini
L-ewwel skop tal-Fondazzjoni għaddew kienu fuq l-ewwel tliet tal-Fondazzjoni jkun sod u mhux
hu li jġib flimkien nies miġbuda skopijiet ewlenin li semmejna sempliċiment frott ta’ entużjażmu
lejn il-Filosofija ħalli jiddiskutu l- hawnfuq.
momentarju ta’ dewmiet temporideat tagħhom u jitħeġġu fixDawn l-iskopijiet huma l- anju. Nemmnu li dan ir-razzjonal
xogħol filosofiku tagħhom.
ħolqien ta’ ġabra ta’ xogħlijiet huwa politika li jħares fil-bogħod.
Dan l-iskop bdejna nilħquh filosofiċi Malti għall-konsultazzDan kollu juri li, għalkemm itkemm bil-laqgħat pubbliċi li jsiru joni u r-riċerka; it-tifrix ta’ tagħrif triq li mxejna s’issa hi sodisfakull xahar u kemm b’laqgħat oħra dwar filosfi Maltin u l-kitbiet ċenti, għad għandna triq twila
li qegħdin isiru fil-magħluq. Din il- tagħhom; u t-tkabbir tas-sehem tal- quddiemna. Nemmnu li, bil-mod ilħidma għadha fil-bidu tagħha u trid filosfi Maltin f’diskussjonijiet mod u bil-għaqal għad nilħqu
tissokta tigber, tiżdied u wkoll pubbliċi.
tabilħaqq l-iskopijiet kollha taltintensifika ruħha.
Ir-razzjonal tal-istrateġija li Fondazzjoni tagħna.
Skop ieħor tal-Fondazzjoni
skont l-Istatut tagħha huwa li
tħeġġeġ l-investigazzjoni filosofika. Dan l-iskop ġie milħuq indiretFittex ġedded is-sħubija tiegħek għall-2014 b’10 ewro biss ħalli
tament. ’Il quddiem jeħtieġ li jkun
tassigura kontinwità fl-appoġġ tiegħek tal-Fondazzjoni. Bħalma
hemm aktar interventi diretti f’din
tista’ tobsor, il-Fondazzjoni m’għandhiex dħul finanzjarju fiss.
id-direzzjoni.
Tiddependi fuq kemm jemmnu fiha l-membri tagħha stess u
It-tielet skop tal-Fondazzjoni
kemm lesti jkunu ġenerużi magħha. Int tista’ tagħti s-sehem
huwa li taqsam ideat filosofiċi maltiegħek!
pubbliku Malti. Dan l-iskop bdejna
Ġedded is-sħubija tiegħek għall-2014 billi ċċempel
naħdmu fuqu u qiegħed fi process
99463682
jew tibgħat email fuq: radebono@gmail.com.
ta’ żvilupp. Huwa skop li jeħtieġ
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.

Website ġdida Attivitajiet
li
jmiss
tal-Fondazzjoni
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 Diskussjoni ma’ Prof.

Kenneth Wain:

DEMOKRAZIJA MINGĦAJR
TEORIJA – 2 ta’ April,
Fit-8 ta’ Jannar li għadda ġiet inawgurata l-website ġdida talFondazzjoni Philosophy Sharing. Dan kien pass sinfikanti ’l quddiem
Luciano Restaurant, Valletta,
sabiex il-Fondazzjoni tagħna ssir aktar aċċessibbli għall-pubbliku u
7.00−8.30 pm
żżomm il-membri tagħha aġġornati fuq l-attivitajiet li jkollhom.
 Kors imħejji u mmexxi millMinbarra l-paġna ta’ quddiem,
il-website fiha seba’ paġni ewlenin
Prof. Michael Zammit:
oħra.
FILOSOFIJA ORJENTALI.
Dawn juru n-natura tal7 ta’ April − 5 ta’ Mejju
Fondazzjoni,
l-attivitajiet
l(5 laqgħat), Ċentru talimgħoddija tal-Fondazzjoni, l-attivitajiet li ġejjin, il-korsijiet li
Fondazzjoni, 129 Triq San
offriet u li se toffri l-Fondazzjoni,
Pawl, Valletta, 6.30−8.00 pm
kalendarju ta’ attivitajiet, lista ta’
 Diskussjoni ma’ Pier
pubblikazzjonijiet filosofiċi Maltin
u lista tal-filosfi Malti tal-lum bi
Giorgio Buttigieg:
ħjiel biografiku dwarhom.
għall-membri u kemm għal nies
MIN QATEL LIL ALLA?
Il-ħidma
għat-twaqqif
tal- oħra interessati fil-ħidma tal7 ta’ Mejju, Luciano
website ġie kkordinat minn Fondazzjoni.
Restaurant, Valletta,
Godwin Darmanin bl-għajnuna
It-tieni funzjoni hija li jibda
tal-Kumitat tat-Tmexxija tal-Fon- jinżamm rendikont tal-ħidma
7.00−8.30 pm
dazzjoni. Godwin qiegħed jieħu filosofika ġewwa l-gżejjer Maltin.
ħsieb ukoll li jżomm il-website S’issa ħaġa bħal din ma kinetx  Kors imħejji u mmexxi millaġġornata.
teżisti u l-ħtieġa tagħha kienet ilha
Maġistrat Silvio Meli:
Il-Fondazzjoni kienet ilha sa tinħass.
IL-FILOSOFIJA TAL-LIĠI.
mit-twaqqif tagħha tħejji għal dan
It-tielet funzjoni hija li, bil-mod
19 ta’ Mejju − 16 ta’ Ġunju
il-pass. Fil-proċess kien hemm l- il-mod, il-website issir lok ta’
(5 laqgħat), Ċentru talgħajnuna ta’ Rose Anne Debono u diskussjoni u qsim tal-ideat.
Fondazzjoni,
129 Triq San
Mark Debono.
Bħalma wieħed jista’ jobsor,
Il-ħsieb ewlieni tal-website bħalissa l-website għadha fi stat
Pawl, Valletta, 6.30−8.00 pm
huwa li jkollu tliet funzjonijiet rudimentali ħafna. Hija bidu biss,
 Diskussjoni ma’ Colette
ewlenin. L-ewwel, li joffri l- iżda bidu li jrid aktar żvilupp
possibbiltà li tintwera l-attività skont il-possibbiltajiet li toffri u
Sciberras (bl-Ingliż):
regolari tal-Fondazzjoni kemm jixirqilha.
GOD’S CHOSEN SPECIES?
4 ta’ Ġunju, Luciano
Restaurant, Valletta,
Komunità ta’ diskussjoni u qsim ta’ ideat
7.00−8.30 pm
Fit-12 ta’ Frar li għadda, fuq minbarra li jaqsmu bejniethom lideat,
jaqsmuhom
ukoll
malinizzjattiva tal-Fondazzjoni bdew
IBBUKKJA GĦALLisiru laqgħat bejn nies speċjalizzati pubbliku Malti.
KORSIJIET KMIENI
Il-‘Komunità’ se tkun ikkoordifil-Filosofija.
Dawn il-laqgħat għandhom liskop ewlieni li jiffurmaw ‘Komunità’ ta’ filosfi professjonisti li,

nata minn Colette Sciberras.
It-twaqqif formali tal-‘Komunità’ għandu jsir dalwaqt.

Attendi l-laqgħat kollha tal-Fondazzjoni u ħeġġeġ lil
ħaddieħor jattendi wkoll. Tinsiex li biex tattendi għallkorsijiet trid tibbukkja għax il-postijiet huma limitati.
Ibbukkja billi ċċempel 99463682 jew tibgħat email fuq:
radebono@gmail.com.

Għal raġunijiet li ma jkollniex
kontroll fuqhom, jista’ jkun
hemm xi bdil f’dawn
attivitajiet. Dejjem segwina
fuq Facebook:
PhilosophySharing
Malta

