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Espressjoni ta’ Interess 

Proġett ta’ Diġitazzjoni – Soċjetajiet tal-Banda 

 

 

Id-Dettalji tal-Proġett  

 

Is-Sejħa għall-Espressjoni tal-Interess hija mmirata lejn proġett li l-prinċipji bażiċi 

tiegħu huma li ġejjin:  

 

Prinċipji bażiċi tal-proġett 

 

Dan il-proġett qed isir mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda f’kollaborazzjoni 

mal-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta u bl-appoġġ finanzjarju tal-Kunsill Malti għall-Arti. 

Dan il-proġett huwa pass importanti immirat fit-tisħiħ tas-Soċjetajiet tal-Banda Maltin 

u Għawdxin membri tal-istess Ghaqda Nazzjonali u li jwassal għal proċess ta’ 

preservazzjoni tal-istorja ta’ dawn l-istess entitajiet.  Ma jistax ikun hemm futur 

garantit mingħajr ma wieħed jifhem, japprezza, jippreserva u jippromwovi l-passat 

kemm mużikali kif ukoll storiku minsuġa intrinsikament fl-istorja ta’pajjiżna. Filwaqt 

li l-Għaqda ser tiggarantixxi li l-membri tagħha li jipparteċipaw igawdu b’mod ġust 

minn dan il-proġett, u tħares anke d-drittijiet tagħhom, l-Arkivji Nazzjonali ser 

jassiguraw li l-metodoloġija użata tkun konformi mal-aqwa prassi arkivistiċi 

internazzjonali.   

 

Bħala prinċipji ġenerali: 

1. Is-Soċjetajiet tal-Banda jridu jaraw li kull materjal li jissottomettu għad-

diġitilizzazzjoni hu propjetà tagħhom; 

2. Li filwaqt li huma jingħataw lura l-oriġinal kif ukoll kopja diġitali tax-xogħol 

kollu tagħhom, kopja oħra ser tkun mogħtija lill-Arkivji Nazzjonali għall-

aċċessibilità pubblika imma soġġetta għall-awtorizzazzjoni da parti tas-soċjetà 

tal-banda li tagħha jkun dak ix-xogħol; 

3. Jekk hemm xi drittijiet tal-awtur ser jibqgħu għand is-sid legali tagħhom u hi 

biss l-aċċessibilità għar-rekords li ser tkun qed titwessa’ b’dan il-proġett. 
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Il-materjal li jikkwalifika għal dan il-proġett jista’ jkun jew: 

Kategorija A – Arkivju Amministrattiv 

B’arkivju amministrattiv qed nifhmu dak il-materjal kollu li l-antenati tagħna ħassew 

li għandhom iżommu għaliex jirrifletti fuq l-operat tal-każin tal-banda rispettiv.  

Dawn jistgħu ikunu statuti, minuti, korrispondenza, kontijiet, kuntratti, ritratti, 

ċertifikati jew inkella materjal ieħor ta’ dokumentazzjoni.  B’arkivji ma nifhmux 

materjal ppublikat u allura mhux qed nirreferu għal pubblikazzjonijiet.  Minkejja dan, 

jekk il-materjal ikun antik ħafna (qabel 1940) tajjeb li wieħed jidentifikah ukoll. 

Kategorija B - Mużika 

B’mużika qed nifhmu ‘scores’ oriġinali ta’ mużika ta’ kompożituri Maltin. Dan bl-

eċċezzjoni ta’ xi materjal ieħor li minkejja li ma jaqax f’din id-deskrizzjoni, il-każin 

ikun jista’ juri b’mod ċar li għandu valur nazzjonali uniku u li ta’ min isalvah. 

Huma dawk li jintgħażlu abbażi tal-kriterji stabbiliti relattivi għal-infrastruttura, l-

metodoloġija, t-teknoloġija u l-ħaddiema kwalifikati biex jipprovdu dan is-servizz ta’ 

digitilizzazzjoni ta’ dokumenti antiki fuq livelli approvati mill-Arkivji Nazzjonali ta’ 

Malta li jkunu infurmati li jistgħu jippreżentaw proposta teknika dettaljata kif ukoll 

waħda finanzjarja tal-ispiża mhux biss biex jiġi mplimentat l-proġett imma anke biex 

jkun operat skond il-kriterji approvati mill-Arkivji Nazzjonali ta’ Malta għall-perjodu 

inizjali ta’ tlett (3) snin. 

 

Il-kuntratt jingħata fuq il-bażi ta’ proċess ta’ evalwazzjoni kemm teknika kif ukoll 

finanzjarja minn fost il-proposti eliġibbli skont il-parametri tas-sejħa għal espressjoni  

ta’ interess liema evalwazzjoni ssir mill-Ghaqda Kazini tal-Banda bl-għajnuna teknika 

tal-Arkviji Nazzjonali ta’ Malta. 

 

Sottomissjoni tal-espressjoni ta’ Interess 

L-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda qed tistieden lil dawk l-individwi jew 

organizzazzjonijiet li jipprovdu s-servizz imsemmi hawn fuq sabiex jissottomettu l-

interess tagħhom. Dan għandu jinkludi l-informazzjoni imsemmija hawn taħt: 

1. Isem u l-informazzjoni neċessarja tal-persuna jew organizzazzjoni li qed 

tissottometti din l-espressjoni; 

2. Informazzjoni tal-persuna li hija awtorizzata biex tirrappreżenta l-persuna jew 

l-organizzazzjoni;  
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3. L-esperjenza teknika tal-persuna jew organizzazzjoni li qed tissottometti din l-

espressjoni; 

4. L-apparat kollu li ser jintuża relattiv għal din l-espressjoni 

5. Indikazzjoni realistika u ddettaljata tan-nefqa inkluża iżda mhux limitata, il-

ħlas għal kull siegħa xogħol. 

 

Dawk interessati li jissottomettu l-proposti tagħhom dawn għandhom jintbagħatu lil 

l-Uffiċju tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda permezz ta’ ittra elettronika fuq 

info@maltaband.org. Din il-proposti għandhom jintbagħatu sa mhux aktar tard mill-

31 ta’ Mejju 2021 sal-17:00Hrs.  

 

Kull korrispondenza mibgħuta ser tkun qed tinżamm b’mod kunfidenzjali għal fini 

ta’ dan il-proġett u skond l-Att tal-ġbir tad-data.  
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