
L-Għaqda tal-Malti – Università 

 

Informazzjoni ġenerali 

L-Għaqda tal-Malti – Università twaqqfet minn żewġ studenti tal-Mediċina, Rużar Briffa 

u Ġużè Bonnici, fis-26 ta’ Jannar 1931. Fl-istess sena bdew joħorġu Leħen il-Malti, rivista 

li għadha toħroġ sal-lum. Matul is-snin l-Għaqda tmexxiet minn xi personaġġi prominenti 

fil-Malti bħall-Professuri Pietru Pawl Saydon, Ġużè Aquilina, Dun Karm Sant u Oliver 

Friggieri. F’dawn l-aħħar snin l-Għaqda fittxet li tinvesti aktar fi proġetti edukattivi u 

interdixxiplinarji, speċjalment għaż-żgħażagħ. Kabbret ukoll in-numru ta’ membri u n-

numru ta’ segwaċi fuq il-mezzi soċjali billi ħolqot materjal informattiv u interessanti fuq 

il-lingwa u l-letteratura Maltija. 

 

Il-Pubblikazzjonijiet 

Matul is-snin l-Għaqda ħarġet diversi pubblikazzjonijiet. Kull sena tippubblika Leħen il-

Malti, li tikkonsisti minn poeżiji, novelli, studji akkademiċi, u traduzzjonijiet.  

Xogħlijiet oħra aktar riċenti huma L-Oħla Kelma u Stejjer Oħra (2019) – novelli ta’ Ġużè 

Bonnici, Metamorfosi (2015) u Taħżiż, programm ta’ kitba kreattiva b’kollaborazzjoni 

bejn l-Għaqda u l-Aġenzija Żgħażagħ. 

 

Il-Kumitat 2019-2021 

Il-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti huwa magħmul minn dawn it-tmien irwoli: il-President u 

l-Viċi President, is-Segretarju u l-Assistent Segretarju, it-Teżorier u l-Assistent Teżorier, u 

l-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi u l-Assistent tiegħu. Il-Kumitat jiltaqa’ uffiċjalment 

darba fix-xahar.  

Bejn l-2019-2021, il-Kumitat tal-Għaqda kien magħmul minn Romario Sciberras, Gabriel 

Lia, Michela Brincat, Marta Cachia, Thea Farrugia, Diane Cutajar, Sephora Francalanza u 

Keith Attard. 

 



L-Attivitajiet  

Biex iżżomm ruħha kemm jista’ jkun attiva, l-Għaqda tal-Malti jkollha kalendarju mimli 

kull sena, b’attivitajiet annwali u attivitajiet oħra li jsiru minn żmien għal żmien. 

L-Għaqda dejjem tkun preżenti f’numru ta’ attivitajiet biex iżżomm kuntatt mal-istudenti 

u mal-membri tagħha. Rappreżentanti mill-Kumitat u volontiera jattendu fi Freshers’ 

Week tal-Università, fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta organizzat minn 

Inizjamed, fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, u fil-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus, 

organizzat u kkordinat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien mal-Għaqda. F’dawn l-

avvenimenti l-Għaqda jkollha l-post tagħha biex tkun tista’ tippromovi l-

pubblikazzjonijiet tagħha u x-xogħol li tkun qed tagħmel matul is-sena. 

Attivitajiet oħra annwali huma marbuta mal-Jum Ewropew tal-Lingwi f’Malta, Żanżan 

Kelma – spelling bee għat-tfal, u #tunattoga... u mbagħad? – taħdita informattiva għall-

istudenti biex ikunu jafu x’jistgħu jagħmlu bil-Malti la jiggradwaw. 

 

Il-Preżenza tal-Għaqda tal-Malti Online 

Minħabba l-pandemija, l-Għaqda tal-Malti kellha titfa’ ħafna mill-ħidma tagħha online.  

Dan l-aħħar, il-laqgħat tal-kumitat u laqgħat oħra importanti kellhom isiru b’mod 

virtwali. Attivitajiet bħal #tunattoga... u mbagħad?, Iljieli fit-Teatru '21, is-sensiela ta’ 

posters infografiċi marbutin mal-lingwa u l-letteratura, il-Festival tal-Ktieb fuq il-

Kampus, il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, u oħrajn, kollha kellhom isiru online.  

Waqt il-Festival tal-Ktieb fuq il-Kampus ta’ din is-sena, l-Għaqda organizzat żewġ 

taħditiet: Leħen il-Malti: 90 sena, 40 edizzjoni, u Il-Malti: Protagonista f’Ħażna Diġitali 

Ġdida. Fl-aħħar edizzjoni tal-Festival Nazzjonali tal-Ktieb, l-Għaqda organizzat tliet 

taħditiet: It-Tnedija ta’ Leħen il-Malti, Qawmien u Tiġdid tat-Teatru Malti, u Il-

Pubblikaturi Jgħidu Tagħhom.  

Minbarra l-paġna ewlenija tagħha fuq Facebook, l-Għaqda tal-Malti tmexxi wkoll il-paġni 

fuq Facebook ta’ Ġużè Bonnici u Rużar Briffa – iż-żewġ fundaturi tagħha. Għandha wkoll 

profil fuq Instagram.  

Bis-saħħa tal-paġni tagħha, l-Għaqda setgħet ukoll ittella’ materjal interessanti. Fi żmien 

il-kwarantina organizzat żewġ inizjattivi bl-isem Ktieb Kuljum u Kwarantina? Aqralna 



Kwartina. L-għan ewlieni ta’ dawn iż-żewġ inizjattivi kien li jippromovu l-qari. Fuq nota 

aktar mexxejja, l-Għaqda organizzat ukoll sensiela ta’ logħbiet b’mod virtwali. Dawn 

huma Kaxxa Kliem, Irranġawni, Tafni jew ma tafnix(?), u Qiegħda Ddoqqlok? Marbuta 

mal-logħba Irranġawni, l-Għaqda kkontribwiet b’logħba fix-xahar fir-rivista Sagħtar 

2020-21.  

 

 


