!

National Book Council
Central Public Library
Prof. Joseph J. Mangion Street
Floriana FRN 1800
Malta EU
+356 27131574
joe.debattista@gov.mt
www.ktieb.org.mt

1/10/21
Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb 2021 - Il-Ħanut tal-Kotba: Stedina lill-istudenti
postsekondarji
Għeżież studenti postsekondarji,
L-istudenti -istudji postsekondarji tagħhom huma udjenza importanti għall-Kunsill
Nazzjonali tal-Ktieb (KNK). It-tkomplija tat-t ttxija għall-għar en lil hinn minn dak li
titlob il-liġi hija deċiżjoni ta’ min ifaħħarha mingħajr qatt ma jinsa li mhijiex deċiżjoni
faċli għal xi wħud minnkom.
Għalhekk il-KNK qed jestendi l-istedina tiegħu lill-istudenti postsekondarji kollha ta’
Malta u Għawdex għall-Festival Nazzjonali tal-Ktieb - Il-Ħanut tal-Kotba, li dis-sena
se jsir l-MFCC bejn l-Erbgħa 3 u l-Ħadd 7 ta’ Novembru.
Il-programm tal-attivitajiet, bħal kull sena, ikun mimli attivitajiet li jiswew mitqlu
deheb għal min ikun qed japprofondixxi f’linja ta’ studju. Jitniedu u jiġu ppreżentati
għexieren ta’ kotba ta’ suġġetti varji, mil-letteratura sax-xjenzi, u jipparteċipaw numru
kbir ta’ pubblikaturi lokali u barranin, kif ukoll għaqdiet mhux governattivi, bejjiegħa
tal-kotba, u entitajiet kulturali oħra.
Kull student jew studenta tal-postsekondarja li jirreġistraw għall-Festival se
jintbagħtilhom vawċer ta’ €5 li jkun jista’ jissarraf żikament mingħand l-esebituri talFestival, inkella jissarraf online mill-ħwienet tagħhom.
Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb se jkun maqsum f’żewġ bnadi: in-naħa fejn se jkun
hemm l-esebituri, u n-naħa fejn se jseħħ il-programm tal-attivitajiet. Tajjeb
ninfurmaw li, lwaqt li kulħadd jista’ jattendi n-naħa tal-esebituri u l-kotba għallbejgħ, huma dawk il-persuni mlaqqma kontra l-COVID-19 biss li jistgħu jaċċessaw
in-naħa fejn se jittellgħu l-attivitajiet. Biex tattendi għall-attivitajiet trid tirreġistra
minn qabel mill-programm tal-attivitajiet. Għan-naħa tal-ħwienet tal-kotba tkun
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trid tilbes maskla u titteħidlek it-temperatura d-dħul.

Ara l-programm tal-avvenimenti minn hawnhekk: https://ktieb.org.mt/mt/il-festivalnazzjonali-tal-ktieb-2021/
Ir-reġistrazzjonijiet jagħlqu t-22 ta’ Ottubru f’nofsinhar. Irreġistra billi ssegwi dilħolqa u ddaħħal id-dettalji mitluba: https://forms.gle/iNbvaBfGbiWpZ9pz6
Jalla narawkom għall-edizzjoni 2021 tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb - Il-Ħanut talKotba, l-akbar ċelebrazzjoni tal-kotba u l-qari l-kalendarju kultural Malti.
Dejjem tagħkom,
Mark Camilleri
Kap Eżekuttiv
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