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REGION X -NORTHERN  MINDANAO

Panrehiyong Adbaysori Big. Lei, s. 2023
Enero 25, 2023

Ayon sa pagpapatupad ng DepEd Order No. 8, s. 2013,
ang adbaysoring ito ay hindi pag-eendorso.

Ayon naman sa DO No. 28, s. 2001,
ito ay isang impormasyon lamang para sa mga opisyal at kawani

ng Kagawaran ng Edukasyon at ng mga mamamayan.
(Bisitahin ang czepecz I O.com)

NOMINASYON SA DANGAL NG PANITIKAN
AT LAHOK SA MAKATA NG TAON 2023

Binubuksan  ng  Komisyon  sa  Wikang  Filipino  (KWF)  ang  nominasyon
para sa Dangal ng Panitikan at lahok sa Makata ng Taon 2023.

Ang  mga  tuntunin  sa  paglahok  at  ibang  detalye  sa  pagsusumite  ay
nakalakip sa Adbaysoring ito.

Dahil ang paglahok sa gawaing ito ay boluntaryo lamang, makabubuting
sundin ang DepEd Order No. 9, s. 2005 na pinamagatang J7tsrfufuti.ng j\4:ecisztres
to   Increase   Engaged   Tine-on-Task   arid   Enswiing   Compha;nee   thereu)i:th,
Republic Act No.  5546 (Section 3  - Poliey on Contributions), at DepEd Order
No. 66, s. 2017 (Policy on Off-Campus Activities).

Hinihiling    ang    mabilisan    at    malawakang    pagpapalaganap    ng
Adbaysoring ito.

ATCH.: Gaya ng nakasaad

CLMD/mand     L~

fa        DepEd  Regional office x, Zone  1,  UpperBalulang, Cagayan deoro city       I-~`~~-~  --+1

ff    (088) 856-3932  I  (088) 881-3137  I  (088) 881-3031
r]     Department of Education Region  10
®    regionlo@deped.gov.ph
#:jislt    http://depedl0.com

rfa
I 1' ^\ , < ' \`` I , ,, CU),

alt#



1/23/23,  I:34PM     I Department of Education  Mail -Mula sa Komisyon  sa Wikang  Filipino

Department of Education Region 10 <regionl 0@deped.gov.ph>

Mula sa Komisyon sa Wikang Filipino
1  message

lowf timpalak gawad <timpalak.gawad@kwf.gov.ph>
To:  Department of Education  Region  10 <regionl 0@deped.gov.ph>
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DANGAL NG PANITIKAN 2023, bultas na sa mga nominasyon!

Kumikilala sa  mataas  na  ambag sa  panitikan,  ang Dangal  ng Panitikan  ay iginagawad sa  mga  manunulat

at alagad  ng sining na nakalikha  ng mga akdang nag-iiwan ng bakas o humahawi ng landas sa larangan
ng pagsusulat.  Pangunahing konsiderasyon ang pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan,
at kayamanang parnana,  bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Fjljpino at iba pang wikang

panrehiyon  a panlalawigan.  Isinasaalang-alang din ang mga  nalathalang aklat at iba  pang akda  na
kinikjlala sa angkin  nit6ng husay,  lawak, at lalim,  alinsunod sa  matalisik na  pagtanaw ng mga  kritiko at

publiko.

MGA TUNTUNIN

1.    Ang Gawad Dangal ng Panitikan  ay ang mataas na pagkil5la sa  naiambag sa panitikang
Pilipino a /f7cft.me cycht.evemenf ciword.  Binibigyang-pagpupugay nit6 ang natatanging

manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang

pamana,  bukod sa pambihirang pagkasangkapan  sa  Filipino at iba  pang wikang
panrehiyon o panlalawigan.

2.    Buk5s ang nominasyon sa mga institusyon at/a manunulat-lal5ki man o babae-na
nakapag-ambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Pilipinas. Ang mga ambag ay dapat
na nagpapakita  ng pagpapahalaga sa  kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod
sa  pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.

3.    Para sa  mga indibidwal,  kinakailangang may gulang na  hindi bababa sa apatnapung (40)

ta6n. Para sa mga samah5n, tangg5pan, ahensiyang pampamahala5n, at/a pribadong
sektor,  kinakailangang naestablisa  nang hindi  bababa sa  limang (5) ta6n.

4.    Mayroong katipunan  ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa  panitikang Pilipino at

mga  katutubong wika ng Pilipinas (kinakailangang ilakip sa  nominasyon bi'lang pruweba.)

5.    Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o

pangkat mula sa  labas ng KWF.
6.    P5ra sa nominasyon, ihanda ang sumusunod na kompletong dokumento:

•        Kw ff p©grmuslany© mg N®mamagv©m  (I-print-sagutan at ilakip);

•      Liham nominasyon  na nagsasaad ng buod  ng kalipikasyon  ng nominadong

indjbidwal a samah5n at nilagdaan ng nagnomina;
•      Curriculum vitae (kung jndibidwal) a profayl ng organisasyon (kungsamah5n); at
•      Mga pruweba sa katipunan ngmga akda na nagpapakita ngpagpapahalaga sa

kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana,  bukod sa pambihirang

pagkasangkapan sa wikang Fi.lipino.
7.    Ilagay sa  isa  o higit pang long brown envelope ang mga tinukoy sa  bilang 6 at ipadala sa

adres na nasa  ibaba:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2023
Komisyon sa Wikang  Filipino

2/P Gusaling Watson,1610  Kalye J.P.  Laurel

San Miguel,  Lungsod Maynila



8.    Ang hul`ng araw ng pagpap5sa ng nominasyon ay sa  13 Pebrero 2023, 5:00 nh.

9.    Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2023 ay tatanggap ng naturang gawad sa
iginagayak na  programa  ng KWF sa Araw ni  Balagtas, 3 Abril 2023.

10.  Pf ra sa iba pang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349 a magpadal5 ng email
sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph



Talaang Ginto: Mal{ata ng Ta6n 2023, bukas na sa mga lahok!

lvI GA TU NTU N I N

1.    Ang Talaang Gint6: Makata ng Ta6n ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na
itinataguyod ng KWF na  naglalayong pasig`ahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino

sa  pamamagitan ng pagkilala sa  mga  batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.
2.    Bukas ang timpalak sa  lahat ng mga  Pilipino-babae man o lalaki-maliban sa mga

kawani ng  KWF at kanilang kaanak.
3.    Ang entring ipap5sa  ay maaaring isang mahabang tula  na  may isang daan  (100) o higit

pang taludtod, o isang kc]leksiyon  ng sampung (10) maiik!ing tula (10-12 taludtod) na
may magkakaugnay na tema.  Kinakailangang may pamagat ang ipapasang koleksiyon.
Malaya ang paksa ngunit kailangang tumatalakay sa  isang mahalagang paksaing

panlipunan  sa  kasalukuyan. Ang ipap5sang mahabang tula o maiikling tula ay malaya

(walang tugma at silkat).  Maaari ding ialinsunod ang paksa  ng kalipunan  ng mga tula sa
tema ng Buwan ng Panjtikan 2023: "I{ultura ng Pagkakaisa: Pagpapaalab ng Pagkakaisa
sa Pamamagitan ng Panitikan."

4.    Ang lahok ay kailangang orihinal  at nasusulat sa  Filipino,  hindi salin  ng nalathala  nang

tula, at hindi  pa  nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahif li at
mapatunayang nagkasala ng pangongopya ay kakanselahin  ng KWF ang ipinagwaging
lahok nit6 sa timpalak at hindi  na  muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

5.    Para sa  pagsusumite ng lahok,  ilakip sa  isang brown envelope ang sumusunod:

•      apat(4) na  kopya  ng kompiyuterisadong lahok.  Gagamitin angfontnaArial  12  pt,

may dc}bleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa  bawat gilid  na nakaprint
sa short bond paper na may stikat na 8 -/2 x 11 pulgada;

•      Kinakailangang magtataglay lamang ng sagisag-panulat (pen  name)  na  kailanman

ay hindi pa ginamit at walang kahit anong pahiwatjg ng tunay na pangalan ng
kalahok;

•      Notaryo na nagpapatunayna orihinal athindi pa nalalathala ang lahok;
•        Ematiffi #®FTma  (Sagutan,  i-print at  ilakip);

•      Curriculumvitaeat/o bionote ngmakata; at
•      lsang2x2retratongkalahok.

Ipadal5  ang lahok sa:

Lupon sa Talaang Ginto 2023
Komisyon sa Wikang  Filipino

2/P Gusaling Watson,1610 Kalye J.P.  Laurel

San Miguel,  Lungsod Maynila

7. Ang hulfng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 14 Pebrero 2023, 5:00 nh.  Hindi na mauurong
ang araw ng pagsusumite.

8.  Magpapadala ang KWF ng mensahe (text) kung natanggap na ang lahok.



9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala,  PHP30,000 (net) + titulong "Makata  ng Ta6n  2023", tropeo, at medalya;
lkalawang gantimpala,  PHP20,000.00 (net) at plake;
lkatlong gantimpala,  PHP15,000.00 (net) at plake

12. Ang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na  mababago.
13. Ang lahat ng mga natanggap na  lahok ay hindi na  ibabalik at angkin  ng KWF ang unang

opsiyon sa paglilimbag ng mga  nagwaging akda.

14.  Para sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-844-1349 o mag-email
sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph


