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MEMORANDUM PANSANGAY
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T
s. 2O2l
PARA SA

Kawoksing Tagapsmrrihsla ng Paaralan
H€pc trB mga Superbisor CID/ SGOD,Kawani
PriNiprl / UloDg - Guro Pang -Elementarya 8t Sekondarys
Ixh8t ng kinauukolatr

:

MUIA KAY:

v. GAZO. PhD., CDSO V
agapama ihala ng PaaralanY
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#

PETSA

Malso 9,2021

PAKSA:

DANGAL NG PANITIXAN 2021

L

Kalakrp nlto ay ang Memorandum Panrehiyon Blg. 72, s. 2021 hinggil sa
Dangal ng Panitikan ang mataas na pagkrlala sa naiambag sa panitikang Filipino o lifetime
achievement award.

2

Nalakip sa Memorandum na ito ang mga tuntuning dapat susundin sa
nominasyon- Ang huling araw ng pagpasa ng nomrnasyon ay sa 12Ma$o,2021. May onlayn
na nominasyotr at nominasyon na ipadadala sa koreo na nakasaad sa tuntuning dapat susundin
sa Dangal ng Panitikan 2021

3.

Para sa karagdagang detalye, mangyari tumawag o mag text sa telepono

bilang 0928- 844-1349 o magpadala ng e-mall sa Sangay ng Edukasyon at Networking

sa

timpalak. ga'\rad@k\a4 gov. ph.

Hinihiling ang mabilisan at malawakang p@gpapalaganap ng Memorandum

4.

na lto

Copy lihishai Cl) - l,aning R€suc6
IO BE POSIED IN TTIE WI]BSI
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Setion

Address S.yre Hi-way, Purok 5, esisang, Mal.ybalay City
T€l€Iax No.: 088-314-0094; T€ le phone No.: 088.813.1245
Emarl Addres5: malaybalav.citv@deped.sov ph
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Pebrero 19. 2O2I

MEMORANDI.'M PANREHTYON
Bls
s. 2027

vL

DAiGAL IG PAIiIIIXAII 2O2T
Tagapa.manihala ng mga Paaralan
l€lEt ng mga Kinauukolan

Para sa:

I.

Ang Dangal n8 Paniti.kan ay ang mataas na pagkilala sa naia-Erbag sa
panitikar4 Filipino o lifetine achievenent award. Binibigang-pagrupugay nito
ang natatanging manunulat na nagpapakita ng pagrapahalaga sa kultra"
kaakulran, at kaya.manang pamara, bulod sa panbihirang p.ckasangkapan sa
wikarg Filipino.

2.

Bukas arrg nominasyon sa mga institusyon

at/o manunulat

na
nakaambag sa pagpapayaman ng panitikan ng Filipinas. Ang mga ambaS ay
dapat na nagpapakita ng pag)apalElaga sa kultura, kaakuhan, at kayarnanarg
parnana, bukod sa pa.rrbihiranmg pagkasangkapan sa wikang Filipino.

3.

Natakip sa Memorandum na ito ang mga tuntuning dapat susundin sa
nominasyon nauukol sa Dangal ng Panitikan 2O2l .

4.

Para sa karagdagang detslye, mangraring tumawag o mag-text sa telepono

bilang 0928-844-1349 o Eaglradala ng e-mail sa Sangay ng Edukasyon at
Networking sa timpalak.gawad@kctr gov.ph.

5.

at malawalang

Hinihiling ang aabi.lisan

pagpapalaganap ng

MemoranduE na ito.
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Upper Balulang, Ggayan de Oro City
oepEd Regional Otfi.e x, Zon€
(088) 8563932 I (0881 181-3137 | {088} 881'3031
Depa.tment of Education Retion 10
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DANGAL NG PANITIKAN 2021, buk5s na sa mga nominaqyon!

L Ang Dangal ng Panitikan ay ang mataas na pagkilela sa naiambag sa panrtikang Filipino o lifetime
achievemert award. Binibigyang-pagpupugay niro ang natatanging manurulat na nagpakita ng
pagpapahalaga sa Lultura, kaakuhan, at kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasangkapan
sa Filipino at ibi pang wikang panrehiyon o panlalawigan.
2. Bukis aDg nominasyon sa mga instinrsyon atlo manutrulat na nakapag-ambag sa pagpapayaman ng
panitikan ng Filipinas. Ang mga ambag ay dapat na mgpapakita rg pagpapahalaga sa kultura,
kaakuhan, ar kayamanang pamana, bukod sa pambihirang pagkasatrgkapan sa wikang Filipino.
3. Piira sa mga indibidwal, kitakailimgang may gulang na hindi bababe sa apatnalung (40) ta6n.
sa mga samahi.n, tanggipan, ahcnsiyang pamparnahaladn, aro pribadong sekor, kinakailangang
nacstablisa nang hindi bababa sa limang (5) ta6n.

Pira

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

katutubong wika ng Filipinas (kinakailangang ilakip sa nominasyon bilang pruwcba.)
5. Aag mga nominado ay mampat na manggiling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mul6
sa labas ng

KWF.

6. Piira sa onlayn na nominasyon, sagutan aDg pormularyo sa link na ito
httl)!:/llbms glc/CluAonoKaicTtirv5T at ihanda ang sumusuaod na dokumcnto na naka-pdfformat:
( l) KWF Pormularyo sa Nominasyon; (2) Lihan nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon
ng nominadong indibidwal o samahiix at nilagdaan ng nagnomina; (3) Cuniculum vitac (kung
rndibidwal) o profayl ng orgardsasyon (kung samahen); at (4) Mga pruv/cba sa katipunan ng mga
akda na nagpapakita ng pagpapaialaga sa kultura, kaakuhan, at kayamaDang pamanq bukod sa
pambihirang pagkasangkapan sa wikang Filipino.
7. Piim sa nomlna.syon na ipadadala sa koreo,

ilakip

sa isa o

higitpang lo[g brown envelop ang

sumusunod na dokumento na binanggit sa bilang 6 at ipadah sa:

Lupon sa Gawad Dangal ng Panitrkan 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P Gusali Watsoo, l610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila
8. Ang huling arav ng pagpapesa ng nominasyon ay sa !2 MARSO 2020, 5nh.

9. Ang tatanghalmg Dangalng Panidkan 2021 ay tatanggap ng naturang Sawad sa lginagayak na
programa ng KWF sa Araw ni Balagtas, 2 Abnl 2021.
lO. Pera sa iba pang detalye, mangyaring tuhawag o ma8-text sa 092t-t44-1349. o magpadali ng
email sa Sangay ng Edukasyon at Networki[g sa timpalak.gawad@rkwigov.ph.

