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PAKSA:

TALAANG GINTO: MAKATA TAON

2021

1.

Kalakip nito ay ang Memorandum Panrehryon Blg. 84. s. 2021 hinggil sa Talaang Ginto:
Makata ng Taon 2021, timpolak sa pagsulat ng tula na itinataguyod ng Komisyon sa wikang
[ilipino (KWF) kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing ika-2 ng Abril taon-taon.

2.

Nalakip sa Memorandum na ito ang mga tunluning dapal susundin sa mga manghahabi
ng tula upang higrt na mailalahad ang mga adhikain para sa naturang patimpalak. Ang huling
arawng pagsusr-rmite ng lahok ay sa Marso 15,2021, 5nh lpadala ang lahok sa koreo sa- Lupon
sa Talaang Cinto 2021, Komisyon sa Wikang Filipino, 2/P Gusali Watson,l6l0 Kalye J. P.
Laurel, San Miguel, Maynila.

3

Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:
unang gantimpaia, PuP 30,000.00 + titulong "Makata ng Taon 2021", tropeo at medalya;
Ikalawang gantimpala, PHP 20,000.00 at plake
lkatlong gantimpala, PHP 15,000.00 at Plake
0928Para sa karagdagang detalye, mangyari tumawag o mag text sa telepono bilang
844-1349 o magpadala ng e-mail sa timpalak.gawad@kwf gov'ph

4.

5.

Hinihiling ang mabilisan

na
at malawakang pagpapalaganap ng Memorandum
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tflrLtrG Gltrm: IAI(,,TA XG TAOI 2&!r
Tagapamaniha-la ng mga Paaialan
ll}lat ng mga Kinauukolan

Para sa

1. A.lrg T.Ia..rg GtDto: f,.trt Dg Tro! Zrll ay timpalak sa pagsulat ng
tula na itinata8uyod ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) kaugnay ng
pagdiriwang ng Araw ni Balagtas tuwing ika-2 ng Abril taon-taon-

2.

Nilalayon ng timpalak na lalo pang pasiglahin at pataasin ang un ng
paaulaang Filipino sa pa,na,nagitan nang pagkilala sa mga batikan at baguhang
talino at tkrig sa larangan ng tula.

3.

Nalakip sa Memorandum na ito ang mga tuntuning dapat susundin sa mga
manghahabi ng tula uparg higit na mailalahad ang mga adhikain para sa
natu.arB patimpalak.

4.

Ang huling araw sa pagsusumite ng lahok ay sa Marso I5, 2021, snh. Hindi
na mauurong ang araw ng pagsusumite
Para sa karagdagang deta.lye, mans/aring tumaw o mag-text sa telepono
bilang 0928-844-1349 o magpadala ng e mail sa timpalak.gawa@krrf.gov.ph.
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Talaang Glnto: Makata ng Taon 2021, buk6s na sa mga lahok
Ang TATAANG GINTO: ITiIAKATA NG TAON ay timpatak sa pagsulat ng tuta na
itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino kaugnay ng pagdiriwang ng Araw niBalagtas
tuwing lka-2 n9 Abril taon-taon.

Nilalayon ng timpalak na lalo pang pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa
pamamagitan ng pagkilala sa mga batikan at baguhang talino.
'1.

Ang Talaang Ginto: Makata ng Tadn ay isang patimpalak sa pagsulat ng tula na
itinaguyod ng KWF na naglalayong pasiglahin at pataasin ang uri ng panulaang Filipino sa
pamamagilan ng pagkil6la sa mga batikan at baguhang talino at tinig sa sining ng tula.
2. Bukas ang timpalak sa lahat, maliban sa mga kawaning KWF at kanilang kaanak.
3. Ang entring ipapAsa ay maaadng isang mahabang tuE na may isang daan (100) o higit
pang traludtod, o isang koleksiyon ng sampu (10) o higit pang maikling tula. Kinakailangang

may pamagat ang ipap6sang koleksiyon. Malaye ang paksa ngunit kailangang tumatalakay
sa isang mahalagang paksaing panlipunan sa kasalukuyan. Maaariding ialinsunod ang
kalipunan ng mga tula sa tema ng pagdiriwang ngayong ta6n ng Buwan ng Panitikan oa,
"Limandaang Taon ng Pagsulat sa Kalibutang Filipino" (500 Years of w'iting the Filrprno
World)- Ang ipap6sang mahaMng tuE o maiikling tula ay malaya (walang tugma al sikat).
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 mahiliat
mapatunayang nagkasah ng pangongopya ay kakanselahin ng I(VVF ang ipinagwaging
lahok nit6 sa tjmpalak at hindi na muling makasaseli pa sa alinmang timpalak ng KWF.
5, Pera sa onlayn na paglahok, ihanda ang sumusunod:
'12
' Kopya ng kompiyuterisadong lahok (.doc format). Gagamitin ang font na Arial pt, single

spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas, ibaba, at
gilid. Kung makinilyado ang lahok, i-sc€n at isumite na naka-pdf format.
. Kinakailangang magtataglay lemang ng sagisag-panulal (pen name) at walang kahit
anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
. Kas6ma ng lahok, isumite ang sumusunod na naka-pdf format: (1) notiaryo na
nagpapatunay na orihinal ang lahok (2) entriform riif, ' Klvf gcv pll, .,--nl.r-i.rrnr-i;i 3a:'!'
ginic-2. 2i pdr; (3) cuniculum vilae auo bionote ng makata; at (4) 2x2 relrato ng kalahok
(.ipeg format)
. Saguten ang pormularyo sa link na ito: hltpsr/lforrns g c)lAYR.id5gYZo2FU/Fi3D7
6. Para sa pagsusumite ng lahok sa pamamagitan ng koreo, ipapadald ang sumusunod:

. apat (4) na kopyang makinilyado o kompiyuterisadong lahok. Gagamitin ang lont na Arial
12 pt, single spaced sa A4 size (bond paper) na may palugit na isang (1) pulgada sa itaas,
ibaba, al gilid.

. Kinakailangang magtatraglay lemang n9 sagisag-panulat (pen name) at walang kahit
anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.
. notaryo na nagpapatunay na orihinal ang lahok
. entriform ittpri i,(,nl qov ph,... /e:rifiJ.rrm tala.l:g ! Fio-202i ldr
. curriculum vitae auo bionote ng makata
. 2x2 retrato ng kalahok
. ipadald ang lahok sa koreo sa:
Lupon sa Talaang Ginto 2021
Komisyon sa Wikang Filipino
2/P GusaliWatson, 1610 Kalye J.P. Laurel
San Miguel, Maynila
7. Ang huling araw n9 pagsusumite ng lahok ay sa 15 MARSO 2021, snh. Hindi na

mauurong ang araw ng pagsusumite.
8- P6ra lahok na ipinadald sa koreo. magpapadal6 ang KWF ng mensahe (text) kung

natanggap na ang lahok. Kalakrp din nit6 ang gagamiting entri code at link ng online torm
para sa registry ng mga kalahok. Buk6s ang online registration lofm hanggang 16 MARSO
2021 , snh.
9. Ang mga gantimpala ay ang sumusunod:

Unang gantimpala, PHP30,000 + titulong'Makata ng Ta6n 2021', trop€o at medalya;
lkalawang gantimpala, PHP20,000.00 at plake;
lkatlong gantimpala, PHP15,000.00 at plake
'10. Ang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na mababago.

11. Hindi patatawarin ang sinumang mahuh0ling nagdahiyo. Kakanselahin ng l(WF ang
ipinagwaging lahok at hindi na muling makasas6li pa sa alinmang timpalak ng KWF.
12. P6ra sa karagdagang detalye, magt-text o tumawag sa 0928-844-1349. o mag-€mail sa
timpalak.gawad@k$d.gov.ph.
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