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Lokal ġdid
għal-laqgħat

IT-TIELET STAĠUN TA’ KORSIJIET

Pass sod ta’
tagħlim pubbliku

F’Mejju li għadda ġie fi tmiemu t-tielet
staġun ta’ korsijiet filosofiċi organizzati
għall-pubbliku mill-fondazzjoni.
Il-korsijiet kollha li toffri l-fondazzjoni
Għat-talk filosofika pubblika li jmiss―jiġifieri l-Erbgħa, 5 ta’ Awwissu, fis-7.00 jiġu mogħtija minn għalliema esperti filta’ filgħaxija―se nipprovaw lokal ġdid għal-laqgħa. Dan huwa l-Volunteer qasam tat-tagħlim li joffru. Il-korsijiet kollha
Centre, il-Belt, kantuniera ta’ Triq Melita ma’ Triq San Pawl. Hu nota sewwa ta’ f’dan l-istaġun ingħataw kollha bil-Malti.
Għall-ħames korsijiet offruti f’dan ldan il-lokal biex ma titfixkilx. Hawntaħt għandek xbieha tal-faċċata tiegħu.
istaġun, attendew b’kollox 58 student u
Il-laqgħa li jmiss se tlaqqagħna
Il-lokal il-ġdid li se nibdew nużaw studenta. 29 minnhom kienu rġiel, filwaqt li
ma’ Dr Karmenu Mifsud Bonnici, li se bi prova huwa offrut mill-Kunsill 29 oħra kienu nisa. Nofs bin-nofs.
Mill-għadd totali ta’ studenti li attendew
jittratta l-prinċipji filosofiċi tal- Malti għas-Settur tal-Voluntarjat.
għall-korsijiet,
44 ġew mogħtija Ċertifikat
enċiklika papali Laudato Sii.
Huwa biss żewġ kantunieri l-bogħod ta’ Attendenza għat-temma
b’suċċess.
Naturalment, it-tema ġenerali hija minfejn għamilna l-laqgħat s’issa
Għar-raba’ staġun (2015-16), ill-ekoloġija u l-ħarsien tal-ambjent.
(jiġifieri f’Luciano Restaurant).
fondazzjoni għandha mħejjijin ħames
Għalkemm fl-Università ta’ Malta
Nittamaw li dan il-lokal il-ġdid korsijiet filosofiċi oħra interessanti ħafna.
Il-korsijiet li ngħataw fit-tielet staġun
Dr Mifsud Bonnici jgħallem il- ikun aktar komdu għalina lkoll biex
Filosofija tal-Liġi, huwa għażel li nilħquh b’faċilità, kemm għal dawk li kienu dawn:
 ‘It-tbatija tal-kunċett: Kritika u
jitkellem dwar din it-tema importanti u jidħla l-Belt b’tal-linja u kemm
filosofija’ mogħti minn Dr Mario Vella
attwali.
b’karozzi privati. NARAWK!
(Sett–Ott 2014)
 ‘Il-kuntest etiku-politiku tal-Postmoderniżmu’ mogħti mill-Prof. Kenneth Wain
(Nov–Diċ 2014)
 ‘Il-filosofija u l-Internet’ mogħti minn
Dr Jean Buttigieg (Jann–Frar 2015)
 ‘Il-mitoloġija u l-filosofija’ mogħti minn
Dr Clive Zammit (Marzu 2015)
 ‘Nietzsche’ mogħti minn Mark Debono
(Apr–Mejj 2015)
S’issa, għall-korsijiet kollha talfondazzjoni (li bdew jingħataw fl-2013)
attendew b’kollox 176 student u studenta.
Minnhom, 49% kienu nisa, filwaqt li 51%
tagħhom kienu rġiel.
Il-korsijiet tar-raba’ staġun huma dawn:
 ‘Introduction to the Philosophy of
Foucault’ (Meinrad Calleja; bl-Ingliż;
Nov 2015)
 ‘The Philosophy of Anarchism’ (Dr
Mark Montebello; bl-Ingliż; Nov–Diċ
2015)
 ‘Il-mistoqsijiet eżistenzjali. Minfejn
ġejjin?’ (Aleks Farrugia; Jan–Fra 2016)
 ‘Il-Ġisem Sagru fl-Arti’ (Dr Immanuel
Max Cassar
Mifsud; Frar–Mar 2016
President tal-Fondazzjoni
 ‘Gramsci’ (Dr Joseph Gravina; Apr–
Mejj 2016)
Ilek ma tidħol fis-sit tal-fondazzjoni? Idħol u agħmlu bbukkjaha!
TITLIFX dawn il-korsijiet speċjalizzati u
sbieħ. Huma maħluqa apposta għalik u għattagħlim tiegħek!
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SUĊĊESSUN Taħdida
TA’ BEJGĦ pubblika
Il-ktieb il-ġdid li ħarġet il-fondazzjoni—The
Creative Use of Noise (miktub minn Peter
Serracino Inglott u Charles Camilleri)—
intlaqa’ b’entużjażmu mill-pubbliku Malti.
Il-bejgħ tiegħu qiegħed isir mill-ħwienet
kollha tal-AGENDA f’diversi lokalitajiet
f’Malta (kif ukoll fuq il-vapur t’Għawdex) bil-prezz donattiv ta’ €4.99 biss.
Il-ktieb hu studju interessanti ferm dwar il-mużika. Jistħarreġ ir-rabta talmużika mal-lingwaġġ, kif ukoll mas-skiet u wkoll mal-istorbju. X’inhu li
jibdel ħoss bla sens f’mużika? X’fiha speċjali l-mużika li l-lingwaġġ ma
fihx? Is-skiet jista’ jkun storbju ... jew mużika?
Il-kitba hija mexxejja u sabiħa. L-ideat, provokattivi. Il-messaġġ, ċar.
Jekk għadek ma ksibx kopja ta’ dan ix-xogħol sabiħ, fittex asal wasla sa
ħanut tal-AGENDA u idħol f’din l-esperjenza.

L-Erbgħa,
5 ta’ Awwissu
Taħdita minn

Dr Karmenu
Mifsud Bonnici
IL-PRINĊIPJI
FILOSOFIĊI TALENĊIKLIKA
‘LAUDATO SII’
Volunteer Centre Valletta
7.00 pm - 8.30 pm

Bħalissa qegħdin isiru t-tħejjijiet kollha meħtieġa sabiex il-fondazzjoni
jkollha l-magażin filosofiku tagħha. Dan l-ewwel magażin filosofiku
f’pajjiżna se jkun jismu SHARE u għalissa jibda joħroġ darbtejn f’sena.
Bħalma wieħed jista’ jobsor, ma THE MISSION OF SHARE IS TO
hu faċli xejn li magażin sabiħ jiġi
SERVE AS THE OFFICIAL
PLATFORM OF THE
ppubblikat regolarment u b’mod
PHILOSOPHY SHARING
sostenut.
FOUNDATION, AND TO
Iżda kien mill-bidu tat-twaqqif
DISSEMINATE
ARTICLES AND
tagħha li l-fondazzjoni għamlitha
INFORMATION WHICH
f’rasha li twettaq din ix-xewqa.
CONTRIBUTE TO PHILOSOPHICAL
S’issa f’pajjiżna qatt ma kellna
DISCUSSION AND DEBATE.
magażin bħal dan. L-istqarrija talmissjoni tal-magażin hija din li huwa Meinrad Calleja, li se jkun qed
jaħdem mill-qrib ma’ bord editorjali.
tinsab fuq il-lemin.
Kulħadd se jkun jista’ jikteb filL-ewwel editur tal-magażin
magażin sakemm il-kontribuzzjoniGħal kull informazzjoni dwar il- jiet ikunu ta’ livell filosofiku
Fondazzjoni u l-attivitajiet xieraq.
L-artikli se jkunu l-aktar bltagħha, żomm ruħek aġġornat/a
Ingliż
(minħabba qarrejja barranin).
permezz tas-sit elettroniku
Iżda dan mhux se jkun jeskludi
philosophysharing.org artikli bil-Malti jew b’xi ilsna oħra.
Din hi esperjenza ġdida li qed
Is-sit ma fihx biss informazzjoni nibdew u jalla x-xorti tkun magħna
dwar il-fondazzjoni, iżda wkoll bħas-suċċess tagħha.
dwar il-filosfi Maltin tal-lum,
kotba filosofiċi ippubblikati
Segwina fuq Facebook
minn Maltin, u tagħrif ieħor
marbut mal-filosofija f’Malta.
Fittixna billi tikteb:
Dan hu l-ewwel u l-uniku sit
PhilosophySharing
filosofiku fil-gżejjer Maltin.
Malta
Żommu b’favorit tiegħek!

L-Istazzjon

tal-fondazzjoni
Qed issegwi l-istazzjon li l-fondazzjoni għandha fuq YOUTUBE? Le? Qed
tagħmel żball kbir.
It-taħdidiet pubbliċi kollha li lfondazzjoni qiegħda toffri minn żmien
għal żmien jinsabu fuq dan l-istazzjon
biex tgawdihom kulmeta trid.
Nirringrazzjaw minn hawnhekk lil
dawk kollha li kkuntattjawna u faħħru
l-istazzjon bil-programmi tiegħu.
Jekk għadek mhux abbonat/a,
abbona issa għall-aġġornamenti. Fittex
PHILOSOPHY SHARING MALTA fuq
YOUTUBE u agħfas ‘SUBSCRIBE’.
Żomm ruħek aġġornat/a bil-vidjos
ġodda li jittellgħu regolarment. Dan
hu mod prattiku ħafna ta’ kif ma titlifx
l-opportunitajiet sbieħ li dejjem
toffrilek il-fondazzjoni.

