
Ika-Unang Certamen juvenil de creación literaria  
«Rafael Palma» 2019 

 
Ang Seksyon ng Espanyol ng Departamento ng Wikang Europeo ng Kolehiyo ng Arte at 
Literatura ng Unibersidad ng Pilipinas - Diliman at ang Revista Filipina, sa 
pakikipagtulungan ng Asociación Filipina de Enseñanza del Español lengua extranjera 
(AFELE) at ng Círculo Hispánico, isang organisasyon ng mga mag-aaral sa UP ay malugod 
na inihahayag ang unang Certamen juvenil de creación literaria. 
 
Ang patimpalak ay magmimithing payabungin ang pag-aaral, pagsasanay at paggamit  ng 
wikang espanyol at ang kaalaman sa mga literaturang hispanofilipino sa mga kabataang 
Pilipino. Gayundin, ninanais ng patimpalak na gunitain ang manunulat at intelektuwal na si 
Rafael Palma (1874-1939), ika-apat na Pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas. 
 
 
Mga patnubay ng patimpalak 

1. Maaaring lumahok ang mga Pilipinong mag-aaral na may edad mula sa 15 hanggang 
25 taong gulang na kasalukuyang nag-aaral sa isang unibersidad o kolehiyo sa 
Pilipinas. Maaari nilang isumite ang kanilang mga akdang nakasulat sa wikang 
espanyol na hindi pa nailalathala o nabibigyang parangal sa alin mang patimpalak. 

2. Pinahihintulutang isumite ang mga poema, maikling kwento o artikulo. Bawat may-
akda ay maaaring magsumite ng hanggang tatlong akdang sa kundisyong ang bawat 
isa ay nabibilang sa magkakaibang kategorya (isang poema, maikling kwento o 
artikulo; isang poema at isang maikling kwento; isang poema at isang artikulo; isang 
artikulo at isang maikling kwento; isang poema, isang maikling kwento at isang 
artikulo). 

3. Walang pagtatakdang inilalapat sa mga may-akda hinggil sa paksa at kaparaanan ng 
pagsulat, subalit kinakailangang hindi pa nailalathala ang alin mang bahagi ng 
isusumiteng akda. Hinihiling sa manlalahok na isumite ang kanilang likha na nasa 
format na pdf sa pamamagitan ng email. 

a. Times New Roman 12;  pagitan ng linya 1,5; A4 (210 x 297mm) 
b. Pangalan ng akda: (Mga) Apelyido ng may-akda - Pamagat ng akda, nakasulat 

sa malalaking titik 
1. Halimbawa: FERNÁNDEZSÁNCHEZ-POEMA 

c. Marapat na sundin ang haba mga takdang haba ng mga akda: 
i. Poema: hindi bababa sa 10 taludtod at hindi lalagpas sa 50 

ii. Maikling kwento at artikulo: hindi bababa sa isang pahina at hindi 
lalagpas sa apat na pahina 

4. Mangyaring ilagay sa ipadadalang mensahe ang personal na impormasyon gaya ng 
pangalan, tirahan, telepono, e-mail at kinabibilangang unibersidad o kolehiyo. Ilakip 
na rin ang isang kopya ng patunay ng pagkakakilanlanan (ID ng unibersidad o 
kolehiyo, pasaporte, ID ng gobyerno). 



5. Ipadala ang mga ilalahok na akda sa premiopalma@gmail.com na may simunong 
“Para el Premio Palma”. Ititigil ang pagtanggap ng mga kalahok sa ika-30 ng marso 
2019. 

6. Ang mananalong kalahok ay makakatanggap ng: 
a. Paglalathala sa pahayagang digital na Revista Filipina para sa mananalong 

kalahok; 
b. Isang sertipikado; 
c. Salaping gantimpala na: 

i. 2,000 (dalawang libo) piso para sa unang parangal 
ii. 1,700 (isang libo at pitong daan) piso para sa ikalawang parangal 

iii. 1,500 (isang libo at limang daan) piso para sa ikatlong parangal 
d. Ipagkakaloob ang mga gantimpala sa Unibersidad ng Pilipinas sa ika-25 ng 

abril 2019. 
7. Ang mga hurado ay manggagaling sa mga organisasyong tagatangkilik (Seksyon ng 

Español ng UP - Diliman, Revista Filipina, AFELE, at iba pa) at mga dalubhasa sa 
literaturang filipino at literaturang espanyol. Ihahayag ang kanilang mga pangalan sa 
oras na isagawang publiko ang pasya. 

8. Bukod sa nasasaad, hindi na magkakaroon ng iba pang korespondensyang patungkol 
sa patimpalak na ito. 

9. Ang paglahok sa “Premio Rafael Palma” ay nangangahulugan ng lubusang 
pagtanggap sa mga naisaad na patnubay. Tanging ang interpretasyon lamang ng mga 
hurado ang kikilalaning mapanghahawakan. 


