Linji Gwida

Proġett
ta’ kitba letterarja
miż-żgħażagħ

Kjażmu huwa proġett mill-Aġenzija Żgħażagħ biex iħeġġeġ liż-żgħażagħ li għandhom għal qalbhom il-letteratura u t-talent talkitba bil-Malti sabiex jiżviluppaw il-ħiliet tal-kitba tagħhom.
L-għan tal-proġett hu li jgħin liż-żgħażagħ ta’ bejn is-16 u l-25 sena jirfinaw il-kitba tagħhom bil-Malti flimkien ma’ tutur jew tutriċi
sabiex ikomplu jixprunaw il-ħiliet tagħhom bl-għan li fl-aħħar jaslu biex jippublikaw ix-xogħol tagħhom.

Evalwazzjoni
Kull Applikazzjoni eliġibbli tgħaddi għall-Evalwazzjoni li hija msejsa fuq numru ta’ kriterji li qegħdin f’dawn il-linji gwida.
(Ara punt b).
Kriterji tal-Evalwazzjoni

Dawn il-linji gwida għandhom jgħinu lill-applikanti biex:
Il-Kriterji tal-Evalwazzjoni jingħataw lil kull Evalwatur biex jimxi fuqhom meta jkun qed jevalwa l-kitbiet taż-żgħażagħ.
1.
2.
3.
4.

isiru jafu iktar fuq il-proġett.
isiru jaf x’inhuma l-kriterji li jridu jżommu f’moħħhom meta jissottomettu l-kitbiet tagħhom.
isiru jafu x’inhuma t-termini li għandhom bżonn qabel ma jissottomettu.
isiru jafu jekk humiex eleġibbli biex japplikaw.

Kitbiet sottmessi
Il-kitbiet sottomessi jridu jkunu 2 novelli ta’ bejn 500 kelma u 1000 kelma; jew 3 poeżiji ta’ mhux iktar minn 40 vers kull poeżija.

a) Id-definizzjonijiet

Oriġinali

Għall-konfini ta’ dawn il-linji gwida, it-termini li huma użati għandhom dawn id-definizzjonijiet:

Il-kitbiet iridu jkunu oriġinali, innovattivi, b’metafori friski u mhux ikkuppjati. Ma jistgħux ikunu dehru xi mkien ieħor qabel, la
f’forma diġitali, la stampata u lanqas moqrija fil-pubbliku.

Applikant
b) Il-Kriterji tal-Evalwazzjoni
L-Applikant irid ikun individwu. L-applikant irid ikollu ħakma tajba tal-lingwa Maltija u jissottometti novelli jew poeżiji bil-Malti.
Applikazzjoni
L-Applikazzjoni hija l-formola li l-Applikant irid jimla u li magħha jrid jehmeż id-dokumenti kollha meħtieġa. Għad-dokumenti li
l-Applikant għandu bżonn, ara punt d. Jekk l-Applikazzjoni ma tkunx kompluta u sottomessa fil-ħin, ma tkunx eliġibbli.

1.
2.
3.
4.
5.

Il-motivazzjoni tal-applikant
Il-plott u l-istruttura
L-oriġinalità u l-kreattività
Il-lingwaġġ
Il-kwalità ġenerali tal-kitba

Eliġibbli

ċ) Min jintagħżel għal dan il-proġett

L-Applikant ikun eliġibbli jekk ikollu bejn 16 u 25 sena u jdaħħal żewġ novelli; jew tliet poeżiji.

Dan il-proġett għandu jippremja lill-aħjar applikanti. Kull applikant magħżul jingħata tutur biex jaħdem miegħu għal tul ta’
sena sabiex ikompli jaħdem fuq il-kitbiet li ġew sottomessi flimkien ma’ kitbiet ġodda. Skont id-deċiżjoni tat-tutur, l-Aġenzija
Żgħażagħ tippubblika x-xogħol f’forma ta’ chapbook bħala parti minn sensiela ta’ kitbiet li l-Aġenzija Żgħażagħ se tibda
tippubblika kull sena.

Evalwatur
L-Aġenzija Żgħażagħ taħtar 3 Evalwaturi biex jevalwaw ix-xogħol sottomess. Kull Evalwatur għandu jevalwa x-xogħol sottomess
b’mod indipendenti u billi jsegwi l-Kriterji tal-Evalwazzjoni mogħtija mill-Aġenzija. It-tliet Evalwaturi mbagħad jiltaqgħu flimkien
biex jiddiskutu l-evalwazzjoni tagħhom u l-għażla tal-aħjar applikanti flimkien mal-għażla tat-tuturi li huma l-aktar addattati
għall-applikanti. Waqt din id-diskussjoni jkun hemm chairperson maħtur mill-Aġenzija li jmexxi d-diskussjoni u jara li l-Evalwaturi
qed jiddiskutu b’mod ġust. Iċ-chairperson m’għandux dritt għall-vot. Xogħlu huwa li jimmodera u li jħejji rapport mid-diskussjoni
dwar l-għażliet. Dan ir-rapport imbagħad għandu jintbagħat lill-Applikant.

L-applikanti jingħataw ċertifikat u trofew kommemorattiv.

Tutur
Tutur huwa l-persuna li se tkun qed tgħin liż-żgħażagħ jiżviluppaw il-kitbiet tagħhom. It-tutur jista’ jiġi ssuġġerit mill-applikant.
L-għażla tat-tutur fl-aħħar mill-aħħar hija f‘idejn l-Aġenzija Żgħażagħ.

(Ikomplu fil-paġna li jmiss)
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d) X’għandek bżonn biex tieħu sehem f’dan il-konkors?
Biex applikant ikun eliġibbli irid jara li għandu dawn l-aﬀarijiet kollha:
1. Formola tal-Applikazzjoni ffirmata bid-dettalji kollha mimlija nkluż sinopsi qasira ta’ mhux aktar minn 500 kelma sabiex
tintwera l-motivazzjoni tiegħek għal dan il-proġett, ix-xewqa ta’ fejn tixtieq tasal bil-kitbiet tiegħek u tgħid kif taħseb li
t-tliet tuturi jistgħu jaħdmu miegħek;
2. Kopja tal-Karta tal-Identità miż-żewġ naħat;
3. Il-kitbiet.
L-applikazzjoni ma tkunx eliġibbli jekk:
1. tiddaħħal wara 12pm (nofsinhar) tal-29 ta’ Ottubru 2021;
2. ma jkunx hemm id-dokumenti kollha;
3. ma jkunx xogħol oriġinali.
e) Iż-Żmien:
L-applikazzjoni hija miftuħa mill-1 ta’ Lulju 2021 u trid tasal fuq agenzija.zghazagh@gov.mt sa 12pm (nofsinhar) tad-data
tal-29 ta’ Ottubru 2021.
Applikazzjonijiet li jaslu wara din id-data ma jkunux aċċettati.
Għal aktar informazzjoni tista’ tikkuntatja lil Maria C. Borg fuq maria-carmela.borg@gov.mt jew 2258 6700.

Aġenzija Żgħażagħ
Triq il-Kbira San Ġużepp
Santa Venera SVR 1013

