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IL-MALTI 

– LINJI GWIDA GĦALL-EDITURI U L-BORDIJIET EDITORJALI – 

 

Nota: 

L-istatut tal-Akkademja tal-Malti jirreferi għal Il-Malti bħala l-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha tliet 

darbiet kif ġej: 

6.9   (L-Akkademja) tippubblika kull sena l-perjodiku uffiċjali Il-Malti; 

6.9 (Il-Kunsill) jaħtar mhux inqas minn erba’ (4) membri biex jiffurmaw il-Bord 

Editorjali tal-perjodiku Il-Malti, li l-editur tiegħu jkun minn fost il-membri tal-

Kunsill u l-amministratur tiegħu jkun it-Teżorier; 

6.20.6 (It-Teżorier) jamministra l-bejgħ tal-perjodiku Il-Malti, billi jieħu ħsieb il-kontijiet 

kollha marbuta miegħu; 

 

Linji Gwida: 

1. Huwa l-Kunsill, permezz tas-Segretarju, li jieħu ħsieb javża li qed jintlaqgħu kitbiet 

letterarji u/jew akkademiċi biex jiġu ppubblikati fil-perjodiku tal-Akkademja Il-Malti u 

tingħata data ta’ skadenza sa meta dawn ikunu jistgħu jiġu sottomessi. Ma tintlaqa’ l-

ebda kitba wara li tagħlaq id-data ta’ skadenza. 

 

2. Fl-għażla tal-kitbiet, l-ewwel preferenza għandha dejjem tingħata lill-imsieħba tal-

Akkademja aġġornati fil-miżata tagħhom. Il-Bord Editorjali jista’ jagħżel li jippubblika 

xogħlijiet ta’ persuni li mhumiex membri tal-Akkademja imma dejjem tingħata 

preċedenza lill-imsieħba sakemm xogħolhom ikun tal-livell mixtieq. 

 

3. Is-sottomissjonijiet li jiġu magħżula mill-Bord Editorjali jridu jkunu oriġinali u qatt ma 

dehru stampati qabel. 

 

4. Persuna ma tistax tissottometti kitba tagħha biex tidher f’ħarġa ta’ Il-Malti jekk din l-

istess persuna tkun tifforma parti mill-istess Bord Editorjali ta’ Il-Malti. 

 

5. Huwa l-Kunsill tal-Akkademja li jaħtar il-Bord Editorjali, li jkun magħmul minn 

Editur/Editriċi flimkien ma’ erba’ membri oħra. 
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6. Il-Kunsill jaħtar, minn fost il-membri tiegħu, Amministratur/Amministratriċi li ma 

jkunx/tkunx se jissottometti/tissottometti xogħol għall-ħarġa akkademika/letterarja 

ta’ Il-Malti. 

 

7. L-Amministratur/Amministratriċi jirċievi/tirċievi s-sottomissjonijiet u 

jippreżentahom/tippreżentahom b’mod anonimu lill-Editur/Editriċi tal-ħarġa. L-

Editur/Editriċi jgħaddi/tgħaddi dawn is-sottomissjonijiet lill-membri tal-Bord Editorjali 

b’mod anonimu wkoll. 

 

8. Hi fid-diskrezzjoni tal-Editur/Editriċi kif jitqassam ix-xogħol bejn il-membri tal-Bord 

Editorjali ta’ Il-Malti għall-iskrutinju tagħhom. 

 

9. Għandha tingħata kunsiderazzjoni li x-xogħol jiġi eżaminat minn espert/i fil-qasam ta’ 

studju jew ġeneru letterarju li jkun. 

 

10. Tingħata data ta’ skadenza għall-iskrutinju tax-xogħlijiet sottomessi bi qbil mal-membri 

tal-Bord Editorjali. 

 

11. Il-Bord Editorjali għandu jżomm kull deċiżjoni u kull osservazzjoni fuq is-sottomissjonijiet 

b’mod kunfidenzjali u bi professjonalità. 

 

12. Mill-ħarġa LXXVI (is-76 sena) tal-2005 Il-Malti beda jalterna bejn ħarġa letterarja u ħarġa 

akkademika.  

 

13. B’ħarġa letterarja nifhmu li l-Editur/Editriċi flimkien mal-Bord Editorjali maħtur għaliha 

jagħżel/tagħżel xogħlijiet mill-kontribuzzjonijiet sottomessi li jkunu poeżiji, poeproża, 

proża, esejs u traduzzjonijiet. Ara l-ħarġiet letterarji ta’ Il-Malti għas-snin 2005 (LXXVI), 

2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2018 bħala eżempji. 

 

14. B’ħarġa akkademika nifhmu li l-Editur/Editriċi flimkien mal-Bord Editorjali maħtur 

għaliha jagħżel/tagħżel studji mill-kontribuzzjonijiet li jkunu sottomessi li jistgħu jinkludu 

diskorsi, kritika letterarja, storja tal-lingwa, lingwistika, folklor, nekroloġija u kronaka tal-

Akkademja. Ara Il-Malti għas-snin 2005 (LXXVII), 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 bħala 

eżempji. 

 

15. Il-Kunsill jista’ jagħżel li joħroġ Il-Malti bħala ħarġa speċjali li tkun dedikata jew 

kommemorattiva f’ġieħ poeta jew awtur. Ħarġa speċjali tista’ tkun ċelebrattiva u tfakkar 

fatt jew ġrajja importanti marbuta mal-ilsien u l-letteratura Maltija jew tispeċjalizza fuq 

tema jew qasam ta’ studju. Ħarġa speċjali tista’ tinkludi fiha materjal li deher stampat 

diġà, sakemm din tkun qed tidher bil-permess tal-awtur jew tkun fid-dominju pubbliku. 

F’ħarġa speċjali l-Editur/l-Editriċi u l-Bord Editorjali jistgħu jikkontribwixxu bil-kitbiet 
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tagħhom. Ara Il-Malti – Żjieda mat-Tagħrif (1984); Anton Buttigieg (1986); Dun Karm – 

għeluq il-25 sena mill-mewt tiegħu (1986); Karmenu Vassallo (1988); Aġġornament tat-

Tagħrif fuq il-Kitba Maltija (1992); Xogħlijiet magħżula ta’ Ġużè Gatt (2010); Ta’ Barra 

Minn Hawn: Ir-Razza u r-Radika fil-Letteratura Maltija (2011); Studji marbutin ma’ testi 

qodma (2014) bħala eżempji. 

 

16. Il-Kumitat, bi qbil mal-Editur/Editriċi għandu jara li l-Bord Editorjali, kemm jista’ jkun, 

ikun magħmul jew jinkludi fih persuni kkwalifikati mill-inqas b’MA fil-Malti u/jew li jkunu 

speċjalizzaw f’oqsma marbutin mat-tema/i magħżula għal dik il-ħarġa jew edizzjoni 

partikolari ta’ Il-Malti. 

 

17. Il-Kumitat, bi qbil mal-Editur/Editriċi tal-ħarġa li tkun, għandu jagħżel qarrej tal-provi tal-

Malti kkwalifikat u b’esperjenza biex jeżamina u jikkoreġi l-kitbiet kollha sottomessi u l-

bqija tal-kontenut, inkluż il-qoxra, l-editorjali u l-werrej. 

 

18. Il-Bord Editorjali għandu jikkonferma lil kull kontributur li rċieva s-sottomissjoni/jiet 

tiegħu jew tagħha għall-ħarġa li jkun maħtur għaliha. 

 

19. Il-Bord Editorjali, permezz tal-Amministratur/Amministratriċi maħtur/a mill-Bord 

Editorjali, għandu jgħarraf lil dawk kollha li ssottomettew ix-xogħol, jekk xogħolhom hux 

se jkun ippubblikat jew le u d-deċiżjoni tal-Bord Editorjali tkun finali. Il-Bord mhux 

mistenni li jagħti raġunijiet u ġustifikazzjonijiet għall-għażliet li jagħmel. 

 

20. Fejn tidħol il-poeżija, il-Bord għandu jagħżel sa żewġ xogħlijiet tal-istess awtur għall-

istess ħarġa. Fejn tidħol il-proża, il-Bord jista’ jagħżel sa xogħol wieħed biss, sakemm ma 

jkunx qasir ħafna (mikrostorja). F’dak il-każ, jistgħu jintgħażlu sa tnejn ukoll. 

 

21. Il-kontributur jista’ jintalab jemenda jew jeditja xogħlu skont il-parir tal-Bord Editorjali. 

Fil-każ li l-awtur jirrifjuta li jagħmel dan, il-Bord iżomm id-dritt li jirtira x-xogħol. 

 

22. Il-Bord Editorjali jieħu ħsieb jippreżenta l-kitbiet magħżula lill-kontributuri li 

ssottomettewhom qabel ma l-ħarġa partikolari tmur għall-istampa u għandu 

jippubblikahom wara li jingħata l-konferma mill-kontributuri saż-żmien stipulat mill-

Editur/Bord Editorjali. 

 

23. Jekk il-livell tal-kontribuzzjonijiet ma jilħaqx il-livell mistenni, il-Bord jista’ jeddeċiedi li 

jiftaħ l-applikazzjonijiet mill-ġdid, u anki jistieden awturi stabbiliti biex jikkontribwixxu 

b’invit personali.   

 

24. Jekk il-membri tal-Bord ma jaqblux fuq il-mertu ta’ xi xogħol partikolari, l-aħħar kelma 
tkun tal-Editur/Editriċi, li f’dal-każ jagħmilha/tagħmilha ta’ arbitru. 
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25. L-Editur/Editriċi għandu/għandha jħejji/tħejji rapport qasir li jinkludi (1) l-ismijiet tal-
membri tal-Bord Editorjali; (2) in-numru ta’ laqgħat u d-dati li fihom saru l-laqgħat tal-
Bord Editorjali għall-ħarġa ta’ Il-Malti li tagħha kienu responsabbli; (3) l-ammont ta’ 
kontribuzzjonijiet li daħlu; (4) il-kitbiet li ma ntgħażlux; (5) dettalji oħra relevanti bħan-
numru u s-sena tal-ħarġa, l-ISBN, eċċ. 

 

APPENDIĊI 1 

Noti għall-kontributuri 

Il-Malti jikkonsisti f’xogħlijiet akkademiċi u letterarji li qatt ma jkunu dehru qabel. Il-kwalità tax-

xogħol ippubblikat għandha tirrifletti l-pożizzjoni tal-Akkademja tal-Malti bħala istituzzjoni 

mogħtija għat-twessigħ tal-produzzjoni letterarja bil-Malti, u għall-firxa ta’ studji akkademiċi 

marbutin mal-istess lingwa. Il-prinċipji u l-perspettivi tal-kontributuri jistgħu ma jaqblux ma’ 

dawk tal-Bord Editorjali, iżda dan il-Bord ma jaċċettax xogħlijiet li jkunu offensivi lejn xi identità 

razzjali, sesswali, jew reliġjuża. 

Il-Manuskritt 

 Idealment il-kitba ma tkunx itwal minn 5,000 kelma. 

 Għandu jintuża font b’karattri Maltin, preferibbilment Times New Roman, daqs 12 pt. 

 It-test kollu jrid ikun justified maż-żewġ naħat tal-paġna. 

 Għal referenzi biblijografiċi u noti, il-kontributuri ta’ Il-Malti għandhom jużaw is-sistema 
tal-footnotes jew endnotes, noti li jidhru fil-qiegħ tal-paġna jew fi tmiem l-artiklu. Il-
kittieba għandhom jużaw dawn in-noti bil-qies. Nissuġġerixxu li, b’mod ġenerali, diskors 
essenzjali għall-argument tal-artiklu għandu jidħol fit-test ewlieni; diskors mhux rilevanti 
għall-artiklu għandu jitħalla barra. 

 Ix-xogħol għandu jkun miktub b’Malti tajjeb, skont l-aħħar aġġornamenti uffiċjali tal-
ortografija. 

 Il-kitba trid tkun oriġinali u mhux diġà ppubblikata. 

 Ix-xogħol irid jintbagħat ittajpjat jew b’mezz elettroniku (manuskritti bl-idejn ma jiġux 
aċċettati). 

 Kull awtur ma jistax jibgħat aktar minn ħames kontribuzzjonijiet, biex il-Bord 
Editorjali jkun jista’ jagħżel minnhom. 

 
 
APPENDIĊI 2 
 
Il-Malti – Qari tal-Akkademja tal-Malti 

L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, imwaqqfa fl-14 ta’ Novembru 1920 u aktar tard magħrufa bħala 

l-Akkademja tal-Malti, bdiet toħroġ Il-Malti fl-1925. Minn dak iż-żmien sal-lum kitbu fih l-aqwa 

kittieba ta’ pajjiżna. Il-Malti kien l-ewwel pubblikazzjoni letterarja li bdiet tuża l-alfabett tal-
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Għaqda tal-Kittieba tal-Malti u mxiet skont ir-regoli tal-ortografija u l-grammatika tal-ilsien 

Malti miġbura fit-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija maħruġ mill-Għaqda fl-1924. Bis-saħħa ta’ din il-

pubblikazzjoni l-Akkademja tal-Malti tqieset l-awtorità fejn tidħol l-ortografija tal-Malti u fl-

1934 il-Gvern adotta r-regoli ortografiċi tal-Akkademja bħala uffiċjali u beda jimxi fuqhom. 

Fost l-imseħbin tagħha nsibu l-aqwa studjużi tal-Malti, l-ikbar fosthom Ninu Cremona. Oħrajn li 

ppubblikaw ir-riċerka lingwistika tagħhom f’Il-Malti huma l-Prof. Pietru Pawl Saydon, Dun Karm 

Sant u l-Prof. Ġużè Aquilina, ilkoll lingwisti u letturi fl-Università ta’ Malta. Il-Prof. Ġużè Aquilina 

nħatar l-ewwel lettur tal-Malti fl-Università fl-1937.  

Filwaqt li l-Akkademja tal-Malti ħadmet bis-sħiħ biex issawwar ir-regoli tal-kitba tal-ilsien Malti, 

il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħha turi li ħafna mill-kittieba u l-kitbiet tagħhom ixaqilbu lejn il-

letteratura. Fiha ppubblikaw l-aqwa xogħlijiet tagħhom Ġużè Muscat Azzopardi u Dun Karm (l-

ewwel edituri ta’ Il-Malti), Rużar Briffa, Karmenu Vassallo, Ġużè Bonnici, Ġużè Chetcuti, 

Anastasju Cuschieri, Anton Buttigieg, Wistin Born, Ġorġ Pisani, u Ġużè Ellul Mercer. Ma’ dawn il-

kittieba tal-ewwel nofs tas-seklu għoxrin fil-folji ta’ Il-Malti aktar tard ingħaqdu poeti, 

rumanziera u drammaturgi, fosthom dawk li bdew il-karriera letterarja tagħhom mill-Moviment 

Qawmien Letterarju fit-tieni nofs tas-seklu għoxrin. 

Illum f’Il-Malti jidhru kemm xogħlijiet ta’ kittieba stabbiliti kif ukoll ta’ awturi ġodda. 

L-Akkademja torganizza taħditiet pubbliċi u seminars kemm letterarji kif ukoll lingwistiċi u 

tistieden lill-kelliema mistiedna biex jippubblikaw ir-riċerka tagħhom fil-ħarġiet ta’ Il-Malti.  

Mill-1925 sal-1976 Il-Malti kien joħroġ erba’ darbiet fis-sena. Il-Malti llum joħroġ kull sena, 

f’edizzjonijiet letterarji u akkademiċi, kif ukoll ħarġiet speċjali bħal ngħidu aħna l-edizzjonijiet 

dedikati lil Dun Karm u ’l Anton Buttigieg (1986), lil Karmenu Vassallo (1988) u aktar riċenti 

Xogħlijiet magħżula ta’ Ġużè Gatt (2010), Ta’ Barra Minn Hawn: Ir-Razza u r-Radika fil-

Letteratura Maltija (2011) u l-edizzjoni speċjali ta’ Il-Malti b’ġabra ta’ studji marbutin ma’ testi 

qodma, b’żewġ studji fuq żmien l-Għarab, tnejn oħra fuq il-Kantilena u ieħor fuq il-prietki bikrin 

(2014). 

Għal aktar tagħrif: 

Agius Muscat, David. Il-Librerija u l-Arkivju tal-Akkademja tal-Malti (teżina tad-Dip. fl-Istudji tal-

Libreriji u tal-Informazzjoni). 

Cachia, Noel. Biblijografija tar-rivista Il-Malti (1970-1999). Teżi tal-B.A. (Hons.) fil-Malti (2004). 

Fenech, Angela. Analiżi tar-rivista Il-Malti 1925-1969. Teżi tal-B.A. (Hons.) fil-Malti (1974). 

 
Linji gwida mfassla u tagħrif miġbur minn Joseph P. Borg, Dr Mario Cassar, Dr George Farrugia u Ann Marie 
Schembri. 
 
Approvati mill-Kunsill tal-Akkademja fil-laqgħa tat-12 ta’ Novembru 2020. 


