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Mula sa panawagan ng Komisyon sa Wikang Filipino pzua sa mga Tagamasid
Pampurok, Puno ng mga Paaralal, pampubliko o pribado, elementarya o sekondarya at iba

pang kinauukulan

DANGAL PANITII(AN 2023 AT MAXATA NG TAON 2023

Sa kaugnay na panawagan ay binabanggit ang pagbubukas ng nominasyon sa

pagpipilian ng Dangal ng Panitikan 2023 at pagbubukas sa paglahok sa Makata ng Taon

2023 ra inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino. Tingnan ang mga kalakip na

pamantayan.

Ipinapaalaala sa mga maglgrng kandidato sa pilian at lalahok sa patimpalal ang

tungkol sa polisiya na nakasaad sa DepEd Order No. 9 s.2025 re- "No Disrmption of

Classes."

Para sa kabatiran ng lahat.

ELrAs A. ALTCAYA JR., r,dl, /b
Nanunumparang Pinuno , fil
Pansangay na Tagapanihala t{! mga Paaralan

ad-ims/JeJ/rqn/ A1/ 26/ 2-)
DEPEDQUEZON.TM-SDS-04-01,1.003

a

"Creating Possibilltles, lnspiring tnnovotions"
Address: Sitio Fori, Brgy. Talipan, Pagbilao, Quezon
Trunkline fl: (042) 784-0366, lO42) 784-0164, (042) 784-0391, l142l784-0327
Email Address: quezon@deped.gov.ph
Website: www.depedquezon.com.ph

sffi



, ii3t23, i1ti4 AM Department of Education Mail - Mula sa Komisyon sa Wikang Filipino

oefieo
Mula sa Komisyon sa Wikang Filipino
l message

kwf timpalak gawad <timpalak.gawad@kwf.gov.ph>
To: quezon@deped.gov.ph

Makata ng fa6n 2023, bukas na sa mga lahok!.docx
21K

DO olz23 - lo8ol0
DopEd Quozon <quezon@deped.gov.ph>

an AM

DEPED . QUEZON
ICT UNIT

4 attachments

By vhl llt

DANGAL NG PANITIKAN 2023, bukis na sa mga nominasyonl.png
2*K

Makata ng Ta6n 2023, buk6s na sa mga lahokl
255K

-]
DANGAL NG PANITIKAN 2023, bukts na sa mga nominasyont.docx
20K

DOWNLOADED
o" t",r,.u ;[{!*l!-1202J

i*',,i
'. iD

J 23

i? i:. alr i , i
AN2 5 2n

,.',;.S##rrr.!li$lezon
ASDS

]ECEIVED

it

=5iri-.-,i-r-. 
:.i.!

&€#r
SDS OFFICE

RECEIVED
Dq

rrarrru-
h4-n,r.Ul

ril:E:llr:tilr.IIrlf

https://mail.google.comlmaiY.r/lnik=fdd7605477&view=pt&search=all&pennthid=tfiread-f%341755773/,0026077&24&simpl=msg-f%341755773... 111

oaxr ral.rrx iltt
DJa-*-.*..?,1

I

I



Talaang Ginto: Makata ng Ta6n 2023, buk6s na sa mga lahokl

MGA TUNTUNIN

Ang Talaang Gint6: Makata ng Ta6n ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na
itinataguyod ng KWF na naglalayong pasi8lahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino
sa pamamaBitan ng pagkildla sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.
Bukds ang timpalak sa lahat ng mga Pilipino-babae man o lalSki-maliban sa mga
kawani ng KWF at kanilang kaanak.
Ang entring ipap5sa ay maaaring isang mahabang tula na may isang daan (100) o higit
pang taludtod, o isang koleksiyon ng sampung (10) maiikling tula (10-12 taludtod) na

may magkakaugnay na tema. Kinakailangang may pamagat ang ipapdsang koleksiyon.
Malayi ang paks6 ngunit kailangang tumatalakay sa isang mahalagang paksaing
panlipunan sa kasalukuyan. Ang ipapdsang mahabang tula o maiikling tula ay malayi
(walang tugma at srikat). Maaari ding ialinsunod ang paksA ng kalipunan ng mga tula sa

tema ng Buwan ng Panitikan 2023: "Kultura ng Pagkakaisa: Pagpapaalab ng Pagkakaisa
sa Pamamagitan ng Panitikan."
Ang lahok ay kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino, hindi salin ng nalathala nang
tula, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Ang sinumang mahrlli at
mapatunayang nagkas6la ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging
lahok nit6 sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa alinmang timpalak ng KWF.

Piira sa pagsusumite ng lahok, ilakip sa isang brown envelope ang sumusunod:

1

2

3

4

5

r apat (4) na kopya ng kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang font na Arial 12 pt,
may dobleng espasyo, at may isang pulgadang palugit sa bawat gilid na nakaprint
sa short bond paper na may sfkat na8%x 11 pulgada;

. Kinakailangang magtataglay ldmang ng sagisag-panulat (pen name) na kailanman
ay hindi pa ginamit at walang kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan nB

kalahok;
. Notaryo na nagpapatunay na orihinal at hindi pa nalalathala ang lahok;
o i ,rT. ti'r,r, (Sagutan, i-print at ilakip);
. Curriculum vitae at/o bionote ng makata; at
. lsang 2x2 retrato ng kalahok.

lpadald 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 huling araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 14 Pebrero 2023, 5:d) nh. Hindi na mauurong
ang araw ng pagsusumite.

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



9. Ang mga Eantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 (net) + 111n|sng "Makata ngTaon 2O23", tropeo, at medalya;
lkalawang gantimpala, PHP20,000.00 (net) at plake;
lkatlong gantimpala, PHP15,000.00 (net) at plake

12. Ang pasiya nB 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. Pira sa karagdagang detalye, mag-text o tumawag sa 0928-8114-1349 o mag-email

sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph



DANGAT NG PANITIKAN 2023, bukCs na sa mga nominasyonl

Kumikilala sa mataas na ambag sa panitikan, ang Dangal ng Panitikan ay iginagawad sa mga manunulat
at alagad ng sininS na nakalikhi ng mga akdang nag-iiwan ng bakds o humahawi ng landas sa larangan
ng pagsusulat. Pangunahing konsiderasyon ang pagpapamalas ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan,
at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at iba pang wikang
panrehiyon o panlalawigan. lsinasaalang-alang din ang mga nalathalang aklat at iba pang akda na
kinikilala sa angkin nit6ng husay, lawak, at lalim, alinsunod sa matalisik na pagtanaw ng mBa kritiko at
publiko.

MGATUNTUNIN

1. Ang Gawad Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilSla sa naiambag sa panitikang
Pilipino o lifetime ochievement oword. Binibigyang-pagpupugay nit6 ant natatanging
manunulat na nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura, kaakuhan, at kayamanang
pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan sa Filipino at ibd pang wikang
panrehiyon o panlalawigan.

2. Buk6s ang nominasyon sa mga institusyon at/o manunulat-lal6ki 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 wikanB Filipino.

3. PAra samga indibidwal, kinakailangang maygulang na hindi babab6 sa apatnapung (40)

ta6n. Pdra sa mga samahdn, tangg5pan, ahensiyang pampamahaladn, at/o pribadong
sehor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababd 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 bilang pruweba.)

5. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o
pangkat mula sa labas ng KWF.

6. P6ra sa nominasyon, ihanda ang sumusunod na kompletong dokumento:

. !(\1/i !,i)irli:ir-yo ng Nominasyon (l-print-sagutan at ilakip);

. Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong
indibidwal o samah5n at nilagdaan ng nagnomina;

. Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahiin); at

. Mga pruweba sa katipunan ng mga akda na nagpapakita ng pagpapahalaga sa

kultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang
pagkasangkapan sa wikang Filipino.

7. llagay sa isa o higit pang long brown envelope ang mga tinukoy sa bilang 6 at ipadala sa

adres na nSsa ibaba:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitikan 2023
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusaling Watson, 1510 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Lungsod Maynila



8. Ang huling araw ng pagpapdsa ng nominasyon ay sa 13 Pebrero 2023,5:(Xl nh.
9. Ang tatanghaling Dangal ng Panitikan 2023 ay tatanggap ng naturang gawad sa

iginagayak na protrama ng KWF sa Araw ni Balagtas, 3 Abril 2023.
10. P6ra sa ib5 pang detalye, tumawag o mag-text sa 0928-844-1349 o magpadald ng email

sa timpalak.tawad@kwf.gov.ph
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TATAANG GINTO:
MAKATA NG TAON 2023

Br*f;* *1& M ry* lrJ"oh!
Ang Talaang Gint6: Makata ng Ta6n ay isang patimpalak
sa pagsulat ng tula na itinag,uyod nS KWF na naglaLa)rong
pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa
pamamagitan ng pagkil5la sa mga batikan at baguhang
talrno at trnig sa srnrng ng tula.

Kailanoano orihinal at nasusulat sa Filioino. hindi salin no
nalath-ala fiang tula, at hindi pa nalabthala'sa alinmang flub-
Iikasyon. Ang sinumang mahtli at mapatunayang nagkasdla
ng pangongopya ay kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging
lahok nit6 sa timpalak at hindi na muling makasasali pa sa

KOMISYON SA wlI(ANG FILIPINO
wwhrvf.ow.oh

komfil@kwf.lov.ih
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DANGAL NG PANITIKAN 2A23
BrrlrA* ja* f* * ',;,,,witta.to,,v!

Ang Gawad Dangal rqg Panitikan ay arg matixlr na pagkil$a sa naiambag sa
panitikang Pilipino o tifutime achievem€nt eward. Binibigyang-pagpupugay' -- nftdthg netatdnoirig riiirnoiiufarn5 n-do'p-atira ng prcp-ept5lag-a-set0lrura;-
kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan
sa Filipino at ib6 pang wikang panrehiyon o panlalawigan.

Buk6s ang nominasyon sa mga institusyon atlo manunulat lalSki
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.
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KOMISYON 5A WXANG FILIPINO
trrvw.kwf.gor.ph

komfil@hrf.gor.ph
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