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MEMORANDUM PANGKAGAWARAN

Blc.

11?,"

OcT 2014

2()r4

GAV/AD JULIAN CRUZ BAIMASEDA NG KOMISYON SA SIIKAIG FILTPINO {KWF)
Sa

mga:

Direktor ng Kawa]lihan
Direktor ng Panrehiyon
Tagapamanihala ng mca Paaralan
Punongguro ng mga Paarala.ng Pampubiiko at Pampribadong
Elementarya at Selunda.ya

r. Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magtatampok ng Cawad Julian Crrrz
Balmaseda, isang gawad para sa pinakama-husay na tesis at dise.tasyon na isinula! gamit
ang r,!'ikang Filipino sa mga larangan ng agham pangkalikasan, agham panlipuna.n,
matematika, at iba parlg kaugnay na lara-ngan.
2.

Ipinangalan ang naturang gawad sa dating di.ektor ng Surian ng Wikane
Pambansa na si Julian Cruz Batmaseda (Enero 28, 1895 Setyembre 18, 19471 ang
nangungunang malrata, kritiko, at iskolar sa wikang Fjlipino - bilang pagkilala sa kanyang
ambag na mga saliksik sa diskurso ng wika at kr.rlturang Filipino at bilang pagdiriwang sa
kanjyang ika 140 kaarawan sa Enera 28,2075.
La}1rnin ng garvad na ito na hikayatin al palagarEpin ang pagsusulat at
publikasyon sa Filipino at ibang mga wika ng Filipinas ng mga akdang orihinal, kabilang
ang mga teksbuk at sanggunia.ng materyales sa iba't iba]1g disiplina sa pamamagitan ng
sisiema ng mga insentibo, grant at gawad.

3.

4.

Ang cawad Juiian Cruz Balmaseda ay bukas sa lahat
ng KwF at kanilang mga kaanak.

5.

Sa kasalukuyan, ang Gawad

malibd

sa mga empleyado

Ju[an Cruz Balmaseda ang pina]{ama.laking gal'ad

ng

KwF. Malroon itong premyo na Isang Da:ng Libong Piso (P 100,000.00) na net, plal{e ng
pagkila.la, at opsiyon na unang mailathala arlg tesis allo dis€rtasyon sa ilalim ng

programa ng KWF Aldat ng Bayan. Para sa unarlg taon ng gawad sa 2015, ang mga tesis
atlo disertasyon ay kinakarlangang naipasa mula 2013 2014. Kalakip sa Memorandum na
iio eg Tuntunin szr Pagpili ng Uli.ang Guro sa Filipino.

6.
7.

Ang huling araw ng pagpapadala ng lahok ay sa Nobyetnbre 24, 2014
Para sa karagdagang kaalama.l, maaaring tumawag kina G. Jose Evi€ G. Duclay

Malia christina Pangatr ng Komisyon sa Wikarg Fjlipino (KwF) sa telepono blg.:
P2l 736 2519; o sa mobile phone b1g: 0906 385 8197/0908-287-1981, o mag email sa:

o Bb,

kolniil.eov(a,email.com, o bumisita sa website addressr

lullL!]:goLph

Hinihiling ang maagap na pagpapalaganap ng Memorandum

ito.

BR. ARMIN A.

FSC

Kalihim

De!Lrd complex, Me.alco Avenue, Pasls

city 1600
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Gawad Julian Cruz Balmaseda ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT

Director lll
cer-ln-Charge
Office ofthe Regional Director

District Supervisor
Dlstrict of:

schools Divislon Superintendent

RECEIVED AND DISSEMINATED BY:

schoolPrlncipal

Nameofschool
District:

lntormation and Communication Technology office
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(Kalakip ng Memorandum Pangkagawaran Blg, 117,s.

2O1 4,

GAWAD JULIAN CRUZ BALMASEDA
Pinagtibay ng Kalupunan ng mga Komisyoner ng KWF ang Kapasiyahan Blg. f4-24
noong 20 Hunyo 2014 na bumubuo sa Gawad Julian Cnlz Balmaseda, isang gawad
para sa pinakamahuhusay na tesis at diserlasyon na isinulat gamit ang wikang Filipino
para sa mga larang ng agham pangkalikasan, ng agham panlipunan, ng matematika, at
ng iba pang kaugnay na larang. Layunin ng gawad na ilo na hikayatin at palaganapin,
sa parnamagitan ng sistema ng mga insentibo, ang mga grant at gawad, ang
pagsusuJat at publikasyon sa Filipino at lbang mga wika ng Filipinas-ng mga akdang
orihinai, kabilang ang mga teksbuk at sangguniang materyales sa iba'l ibang disiplina
lpinangalan ang naturang gawad sa dati.g direktor ng Surian ng Wikang Pambansa ra
Balmaseda (28 Enero 1895-18 Setyembre 1947)-nangungunang
makata, ktitiko, at iskolar sa wikang Filipino-bilang pagkiTala sa kaniyang ambag na
mga saliksik sa diskurso ng wika at kulturang Filipino at bi ang pagdiriwang sa kan yang
ika-140 kaarawan sa 28 Enero 2015.

si Julian Cruz

Sa kasalukuyan, ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ang pinakamalaking gawad ng
KwF-mayroon itong premyo na isang daang libong piso (Php100,000) (net), plake
ng pagkilala, at opsiyon na unairg mailalhala ang tesis aro disertasyon sa ilalim ng
programanq KWF Aklai ng Bayan. Para sa lnang taon ng gawad sa 2015, ang mga
tesis avo disertasyon ay kinakallangang naipasd mula 2013-20'14. Ang huling araw ng
pagpapadala ng lahok ay sa 28 Nobyembre 2014.

MGA TUNTUNIN

Gawad Julian Cruz Balmaseda ay buk6s sa lahat maJlban sa mga empleado
ng KWF at kanilang mga kaafak.
2. Afg mga ilalahok na tesis avo diserlasyon na isinulat 3t naipasa bilang
kahiiingan sa kurso ay mula isa hanggang dalawang taon bago ang taon ng
panawagan para sa nominasyon. Para sa panawagan sa ta6ng 2014, ang mga
tesis avo diseftasyon na naipas' .r,ula 2012-2013. Kinakailangang ang tesis auo
disedasyon ay isinulai bilang kahilingan sa mga kursong rfay kaugnayan sa
agham pangkalikasan, sa agham panlipunan, sa malematika, at sa ba pang
kaugnay na larang.
3. Kajlangang nasusulat sa Fiiplno ang lahok, orihinal, hindi pa nailalalhala at hindi
rin salin sa ibang wika. Hindi tatanggapin ng KWF ang mga pTahiyadong lahok.
Hindi patatawarln ang sinumang mahuhuli ai mapatutunayang nangopya.
Kakanselahin ng KWF ang ipinagwaging lahok nit6 sa gawad at hindi na muling
makasasali pa sa alinmang gawad at limpalak ng KWF.
4. Marapat na gamitin ang KWF Manwal sa Masinop na Pagsulai ([lN,4P) bilang
format nq pagsulat ng talababa, talasanggunian, atbp
1. Ang

5. Ang lahok ay kailangang isumite nang apat (4) na kopyang makinilyado

6.

o

kompiyuterlsado. Ang soft copy naman ng lahok ay kailangang itagay sa isang
compact disc (CD). Kinakailangang ding ilakip ang curriculum vitae ng kalahok at
ang pormularyo sa rekomendasyon mula sa dalawang propesor (maaaring i"
download ang pormularyo sa KWF website at KVVF facebook). Ang mga hard
copy, CD. curriculum vitae, at pomularyo sa rekomendayson ay kailangang
ilagay sa isang long brown envelope na may pangalan at adres ng kalahok.
lpadadala ang mga lahok sa KWF Lupon sa Gawad 2F Gusali Watson, 1610
Kalye J. P. Laurel, San Miguel, Maynila.
Anumang pasiya ng Lupon ng lnampalan ay pinal at hindi na mababago. Ang

huling araw

ng

pagpapadala

ng lahok ay sa 28

Nobyembre 2014.

Makatatanggap ng halagang Php100,000 (net) at isang plake ng pagkitala ang
magwawagi ng naturang gawad. Lahat ng lahok, nanalo man o natalo, ay hindi
na ibabalik sa mga kalahok at angki. ng KWF ang unang opsiyon na mailalhala
ang mga nagwaging lahok nang walang royalti sa may-akda.
Para sa kaukulang tanong, sumulat sa komfll.qov@qmail.com o tumawag sa (02)
736-2519, 09063858197, o 0908287'1981 at hanapin si G. Jose Evie G. Duclay.
Bisitahin rin ang www.kw.f.oov.ph para sa karagdagang impormasyon.

