


• Aħna mdawrin kontinwament bl-informazzjoni. Xi drabi informazzjoni 

konċiża miġbura kollha f’sinjal jew ġest, drabi oħra f’kitbiet twal li 

jagħtu għarfien dettaljat. 

• Kif tkun miġbura u ppreżentata l-informazzjoni jiddependi                    

mis-sitwazzjoni.  

• F’kuntesti akkademiċi u f’bosta professjonijiet teżisti l-kitba espożitorja 

li twassal informazzjoni u għarfien dettaljat u preċiż. 



Il-kitba espożitorja mhix rakkont ta’ storja, deskrizzjoni ta’ post jew ta’ 

bniedem u lanqas sensiela ta’ argumenti li joħolqu diskussjoni. 

 

Mela x’inhi? 

 

Il-kitba espożitorja hija ġabra ta’ fatti; spjegazzjoni ta’ xi suġġett jew 

proċess; kitba li ssaħħaħ xi fatt permezz ta’ eżempji konkreti. 

 



 Tispjega 

 Tagħti l-informazzjoni 

 Tanalizza 

 Teduka lill-qarrej 

 Tagħti għarfien dwar is-suġġett 

 Issaħħaħ l-ispjega b’eżempji 

konkreti 

 



 Tidħol f’ħafna professjonijiet. 

 Tqanqal u tkabbar il-ħsieb kritiku. 

 Tanalizza sitwazzjoni. 

 Tippreżenta l-informazzjoni, il-fatti wara ammont ta’ riċerka. 



Il-kittieb ma jridx jassumi li l-qarrej jaf is-suġġett diġà għalhekk irid joffri 

spjegazzjoni ċara. 

Iċ-ċarezza fl-ispjegazzjoni tiġi minn ideat u punti li jkunu organizzati sew. 

Enfasi fuq il-loġika u l-organizzazzjoni tal-informazzjoni mpoġġija                    

fil-kitba. 



 L-ambjent naturali fis-seklu 21. 

 Is-siwi ta’ għaqdiet volontarji. 

 L-ilma fil-ħajja tal-bniedem. 

 L-importanza tal-qari f’ħajjitna. 

 Iż-żgħażagħ u l-vizzji. 

 



• Tiddeskrivi suġġett; tagħti lista ta’ karatterstiċi 
sinonimi ma’ dak it-topik. 

• Tuża kliem bħal: eżempju, bħal, fosthom 
Deskrizzjoni 

• Tikteb dwar is-suġġett f’ordni kronoloġika; kif 
tbiddel u żviluppa maż-żmien; minn fejn telaq 
u fejn wasal s’issa. 

Sekwenza 

• Taqbad aspetti differenti mis-suġġett u 
tispjegahom billi turi fejn jaqblu u ma jaqblux; 
ixxebbah u tikkuntrasta aspetti differenti. 

Tixbih 



• Tikteb dwar dak li jwassal għal dik is-
sitwazzjoni partikolari; dak li ġara u 
għaliex biex wasalna f’dal-punt. 

• Uri r-riżultati u l-effetti li qed tħalli dis-
sitwazzjoni. 

Kawża u 
effett 

• Tispjega jew tikxef problema billi tagħti 
bosta dettalji dwarha. 

• Tniżżel bosta soluzzjonijiet eżistenti u 
oħrajn li taħseb li jistgħu jkunu ta’ ġid.   

Problema 
u 

soluzzjoni 



Deskrizzjoni ta’ xi qagħda, 

sitwazzjoni jew ċirkustanza. 

Narrazzjoni ta’ xi proċess. 

Opinjonijiet diversi dwar      

is-suġġett. 

 

Iżda qatt ma trid 
tipperswadi jew 

tikkonvinċi, trid biss 
tippreżenta s-suġġett, 

imbagħad tħalli                 
lill-qarrej jifforma l-idea 

personali tiegħu. 
 



L-Introduzzjoni 

• Stqarrija ċara u konċiża tas-suġġett prinċipali                   
tal-komponiment. 

• Ippreżenta l-punt ewlieni li se tiftaħ iżjed dwaru fil-bqija 
tal-kitba. 

• Iftaħ b’xi ħaġa li tolqot lill-qarrej: xi fatt stramb iżda li jkun 
veru, xi attitudni partikolari lejn is-suġġett jew xi 
kwotazzjoni ta’ xi ħadd famuż. 



“Sognare non costa niente!” Il-ħolm b’xejn! Hekk jgħidu t-Taljani! Dun 
Ġorġ kien jafu sew it-Taljan u mhux darba jew tnejn kien iżellaq xi 
kelmtejn b’din il-lingwa. Din l-espressjoni, naħseb la qatt kitibha u 
lanqas qatt qalha lil ħadd. Imma dan ma jfissirx li qatt ma ħolom! Anzi, 
ħolom u ħolom bil-kbir! 

Meħuda mill-artiklu “Sognare non costa niente” ta’ Andrew Borg minn Xehda Għasel , Ħarġa Sett-Ott 2012 



 Hawnhekk l-introduzzjoni tibda bi frażi idjomatika li mhix tipikament Maltija, 

iżda li l-awtur jaqleb għall-Malti u japplikaha għas-suġġett li se jikteb dwaru. 

 L-awtur ma jibdiex mill-ewwel bil-persunaġġ li se jikteb dwaru, iżda jdaħħlu 

bil-mod u jirnexxilu jħalli impatt fuq il-qarrej. 

 Min qed jaqra jaf li s-suġġett se jkun Dun Ġorġ Preca u l-missjoni tiegħu. 



 Irid ikollok tranżizzjoni ċara u loġika minn dak li ppreżentajt fl-introduzzjoni 

għal dak li se tikteb dwaru fil-paragrafi li ġejjin. 

 Mixja tajba bejn paragrafu u ieħor tgħin l-iżvilupp u l-progress                                     

tal-komponiment. 

 Il-qarrej isibha aktar faċli biex jidħol fis-suġġett u jifhem sew dak li qed 

tispjega. 

 



 Il-qarrej li ma jafx is-suġġett, il-persunaġġ,  

is-sitwazzjoni jew il-post li qed tikteb dwaru 

jiddependi fuq il-kitba tiegħek biex isir 

familjari ma’ dak li qed tippreżenta. 

 Iċ-ċarezza fl-ispjega u l-ordni loġika tal-ideat 

twassal lill-qarrej biex jifhem sew dak           

is-suġġett li jaf ftit jew xejn fuqu. 



“Sognare non costa niente!” Il-ħolm b’xejn! Hekk jgħidu t-Taljani! Dun Ġorġ 
kien jafu sew it-Taljan u mhux darba jew tnejn kien iżellaq xi kelmtejn b’din 
il-lingwa. Din l-espressjoni, naħseb la qatt kitibha u lanqas qatt qalha lil 
ħadd. Imma dan ma jfissirx li qatt ma ħolom! Anzi, ħolom u ħolom bil-kbir! 

Imma stenna ftit...dan Dun Ġorġ x’ħolom? X’tip ta’ ħolm kien? Għax hawn 
tipi differenti ta’ ħolm. Dan li qed nitkellem dwaru mhux it-tip ta’ ħolm ta’ xi 
ħadd rasu mgħaddsa fl-imħadda, jew mitluq fuq is-sufan. Dan it-tip ta’ ħolm 
li ħolom Dun Ġorġ hu differenti. 

Adattata mill-artiklu “Sognare non costa niente” ta’ Andrew Borg minn Xehda Għasel , Ħarġa Sett-Ott 2012 



Imma stenna ftit...dan Dun Ġorġ x’ħolom? X’tip ta’ ħolm kien? Għax hawn 
tipi differenti ta’ ħolm. Dan li qed nitkellem dwaru mhux it-tip ta’ ħolm ta’ xi 
ħadd rasu mgħaddss fl-imħadda, jew mitluq fuq is-sufan. Dan it-tip ta’ ħolm 
li ħolom Dun Ġorġ hu differenti. 

Meta kien qed joqrob iż-żmien li jsir saċerdot, iltaqa’ ma’ grupp ta’ 
żgħażagħ Ħamruniżi. Dawn ġegħluh joħlom ħafna ... F’dawn is-snin, 
issawret l-ikbar ħolma li qatt ħolom dan il-qassis: kif in-nies tad-dinja 
kollha se jkunu jafu min hu Ġesù u kif kienu se jħobbuh! 
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Il-paragrafi għandhom ikunu  

l-evidenza li ssostni l-istqarrija 

tal-bidu. 

 

Fil-paragrafi trid iġġib provi 

konkreti; eżempji ċari li       

bis-saħħa tagħhom                         

is-suġġett jinftiehem                

iżjed. 

 

B’hekk min qed jaqra jkompli jwessa’ l-għarfien tiegħu. 



Kull paragrafu jrid ikollu idea 

waħda ġenerali; xi aspett minn 

dak is-suġġett li jkun spjegat sew 

u fid-dettall li hemm bżonn. 

 

Qis li tagħmel ir-riċerka li hemm 

bżonn u li tkun taf sewwa            

s-suġġett li qed tikteb dwaru. 

 

Din mhix kitba fittizja 

imma qed tikteb dwar 

xi aspett tal-ħajja li 

huwa reali, għalhekk 

trid tippreżenta fatti 

veri. 



 Fittex sew dwar is-suġġett li se tikteb dwaru,                     

mill-kotba jew mill-internet. 

 Qis li tieħu informazzjoni bil-qies għax fil-livell tiegħek 

mistenni/ja tikteb komponiment ta’ 350 kelma biss. 

 Il-komponiment tiegħek mhux xi riċerka twila jew 

ktieb, għalhekk qis li tagħżel l-informazzjoni li għandek 

bżonn. 

 Ikteb dejjem fi kliemek u tikkupjax informazzjoni ta’ 

ħaddieħor. 



 Fl-eżami ma tistax tagħmel riċerka 

għalhekk qis li jekk tagħżel din               

it-tip ta’ kitba, tkun familjari              

mas-suġġett. 

 Ma tistax tivvinta fatti bl-iskuża li 

waqt l-eżami ma tistax tagħmel 

riċerka; jew tafu jew tafux                        

is-suġġett! 



Qis li l-kitba ma tkunx 

riġida u qisha 

enċiklopedija 

b’informazzjoni kiesħa. 

L-arti u l-kreattività ma jidhrux li huma parti 

minn din il-kitba iżda jistgħu jgħinu ħafna. 

Ilgħab bil-kliem u daħħal 

figuri tad-diskors                     

bħas-similitudni. 



It-  huwa importanti ħafna. Ara li 

ma tinħassx qisek xi awtorità tiddetta 

l-informazzjoni. Imma ara li jkollok 

ritmu mexxej u frisk. Tista’ tuża ton 

leġġer u li bih tħalli iżjed impatt. 



 Trid terġa’ tmur għall-ħsieb jew l-istqarrija 

tal-bidu fid-dawl ta’ dak li ddiskutejt qabel 

u skont l-eżempji li ġibt. 

 Ara li tkun effettiva u loġika. 

 Importanti li ma ddaħħalx ideat ġodda jew 

informazzjoni li ma semmejtx qabel. 



Aħna wkoll noħolmu dan it-tip ta’ ħolm. Il-ħolm tagħna huwa wkoll 
imħallat b’riskji, b’beżgħat, bi żbalji u b’xi ċamata minn ta’ fuqna! 
Iżda jekk Alla jkun dak li jiżirgħu fina, fil-ħolm tagħna nsibu l-ferħ 
veru!  
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 Aħseb; 

 Agħmel ir-riċerka li hemm 
bżonn; 

 Ippjana u qassam il-ħsibijiet; 

 Ikteb;  

 Erġa’ aqra x-xogħol u rranġa dak 
li hemm bżonn; 

 Aqraha lil xi ħadd; 

 Agħmel l-aħħar arranġamenti. 


