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Nagħtikom merħba fil-bidu ta’ din is-sena akkademika.  Insellem lill-membri ta’ l-
istaff akkademiku kif ukoll l-istaff amministrattiv u tekniku u nsellem lill-istudenti 
kollha. Nittama li din tkun għalina lkoll sena oħra ta’ ħidma, sodisfazzjon u 
żvilupp.  Insellem b’mod partikolari lill-istudenti l-ġodda, u nifirħilhom issa li se 
jibdew il-kors li għandu jwassalhom għall-professjoni li għażlu.  Insellem ukoll lill-
istudenti l-oħrajn li jinsabu f’xi sena jew oħra tal-kors tagħhom, u nawguralhom 
ukoll kull suċċess. 
 
Universita’ hi dejjem u kullimkien essenzjalment ħaga waħda: post ta’ studju, ta’ 
tiftix, tagħlim u formazzjoni.  Imma kull Universita’ għandha mbagħad id-
dimensjonijiet differenti tagħha, li jvarjaw skond l-istorja, l-isfond u l-
ispeċjalizzazzjonijiet tagħha.  Universita’ għandha wkoll id-dimensjoni ġeografika, 
li tinseriha bħala parti minn pajjiż u minn firxa sħiħa ta’ pajjiżi ġirien.  Universita’ 
tikseb id-definizzjoni mhux biss skond x’inhi, iżda  wkoll skond fejn hi. 
 
L-Universita’ ta’ Malta hi waħda minn dawk li għandhom għadd ta’ dimensjonijiet 
skond ir-rabtiet tagħha ma’ l-istorja u mal-post fejn tinsab.  Tista’ titqies bħala 
parti mill-Universitajiet tas-Sud ta’ l-Ewropa, jew bħala Universita’ ta’ gżira li hi 
wkoll nazzjon, jew bħala waħda mill-Universitajiet fi ħdan il-Commonwealth.  
Imma fuq kollox ma tistax ma tkunx ikkunsidrata bħala Universita’ skond ir-
reġjun, u sewwasew għaliex tinsab fin-nofs tar-reġjun tagħha.  Tajjeb li niftakru li 
bħalissa dawn id-dimensjonijiet qegħdin jingħataw importanza kbira, u ġdida, fil-
qasam ta’ l-istudji, li mbagħad iwasslu anki għal miżuri politiċi.  Malta, għalhekk, 
għandha b’xi mod ċerti vantaġġi kemm naturali u kemm storiċi.   
 
L-istorja għanja u mżewqa ta’ l-Universita’ ta’ Malta ilha ħafna żmien turi li din hi 
vokazzjoni naturali tagħha.  Fi ħdan ir-reġjun, hi għarfet, lil dawk, li 
tradizzjonalment, kellhom ikunu d-dixxiplini li hi setgħet tapprofondixxi fihom l-
aktar.  Min ftit u min aktar, sa minn żmien ilu kull komponent ta’ l-Universita’ kellu 
jieħu sehem fl-identita’ Mediterranja tal-pajjiż, daqskemm fil-ħajja akkademika ta’ 
reġjun sħiħ.  Il-kuntatti akkademiċi, il-programmi ta’ ċerti studji regjunali, l-
iskambji formali u individwali li bid-dħul fl-Ewropa dejjem qed jiżdiedu, l-
orjentament minnu nnifsu ta’ diversi oqsma ta’ studji u ta’ riċerka: dawn huma 
lkoll xejriet tad-dimensjoni Mediterranja li l-Universita’ tagħna żviluppat bi dmir u 
bi kburija matul iż-żmien.  Hi għamlet dan b’mod naturali u anki b’mod organizzat.  
L-Universita’ għarfet il-Mediterranjeta’ tagħna fil-pjan strateġiku li fassalna lkoll 
flimkien,  kemm għaliex din hi verita’ u kemm għaliex hi xtaqet tiżviluppa lil dan l-
aspett importanti.  Il-preżenza ta’ l-Universita’ Maltija fil-bibljografija Mediterranja 
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hi prominenti biżżejjed biex tixhed dan kollu, tqawwilna qalbna għall-
opportunitajiet ta’ għada. 
 
Illum l-idea tar-reġjonalita’ qiegħda tkun żviluppata u apprezzata wisq izjed minn 
qabel.  Ir-reġjonalita’ mhix biss kunċett, jew proġett, iżda wkoll realtà magħrufa fil-
qasam politiku u kulturali.  Fi ħdan il-politika ta’ l-Unjoni Ewropea l-idea tar-
reġjonalita’ qiegħda ssib għarfien u appoġġ wisq aktar minn qabel. Il-
kollaborazzjoni bejn l-Universitajiet tar-reġjun hi opportunita’ mill-iżjed utli, u hi 
minnha nnifisha l-bażi biex it-tagħlim, l-istudju u r-riċerka jkomplu jissarrfu dejjem 
aħjar f’mezzi ta’ ftehim, apprezzament u paċi bejn il-pajjiżi. 
 
L-Universita’ tagħna għandha ħafna x’toffri lill-Universitajiet tar-reġjun.  Hi minnha 
nnifisha dokument storiku u attwali ta’ sintesi ta’ kulturi, ta’ tlaqqigħ varju li minnu 
ġiet iffurmata karatteristika ta’ pajjiż sħiħ.  Hi wkoll karatteristika li tirrifletti reġjun 
sħiħ.  Nistgħu ngħidu li qabel il-globalizzazzjoni kienet diġa’ qiegħda tiffunzjona 
tajjeb ir-reġjonalita’, skond in-natura, skond l-istorja, u skond għażla 
programmata.  L-Universita’ tagħna dejjem emmnet fl-internazzjonalita’ tagħha, u 
minnha ħadet in-nifs tagħha anki biex tgħin fit-trawwim ta’ l-identità tan-nazzjon 
tagħna, li biha għandha kredenzjali quddiem id-dinja kollha. Identita’ ta’ pajjiz, ta’ 
reġjun, ta’ kontinent, ta’ dinja: l-Università tagħna f’dawn rat il-ħoloq ta’ katina 
waħda. 
 
Aħna u nħarsu lejn il-ġejjieni nittamaw li din id-dimensjoni tagħna tkompli turi 
kemm din l-internazzjonalità hi wkoll realta’ speċifikament reġjonali.  Hi xi ħaġa li 
tmur anki lilhinn mir-reġjun.  Fil-fatt, nafu li l-interess fl-istudji Mediterranji jinstab 
anki f’istituzzjonijiet imbegħdin ħafna mir-reġjun.  L-istudju ma jafx fruntieri.  L-
Universita’ tagħna tat il-kontribut tagħha anki f’dan il-qasam. 
 
Bis-saħħa tal-possibbilitajiet ġodda li toffrilna r-realta’ ta’ Malta fi ħdan l-Unjoni 
Ewropea, l-aspett reġjonali ta’ l-Universita’ għandu jissaħħah aktar għall-
benefiċċju tagħna Ikoll fil-livelli kollha.  Ir-reputazzjoni tajba li tgawdi l-Universita’ 
tagħna, li bil-għaqal kollu għarafna nibnu lkoll flimkien, hi magħrufa biżżejjed 
minn dawk kollha li jieħdu sehem f’fora internazzjonali fuq l-edukazzjoni 
universitarja - kemm dawk minna li huma akkademiċi u amministrattivi kif ukoll 
dawk politiċi.  Reputazzjoni li swiet ħafna xogħol, ħafna sforzi u xi kultant taqtigħ 
il-qalb.  Ix-xibka ta’ relazzjonijiet tajba li bnejna ma’ Universitajiet viċin tagħna 
bħal dawk Tuneżini ta’ Tunis, Sousse, Kairoun u Jendouba; u tal-Kajr; Fez, 
Rabat u Casablanca fil-Marokk; ta’ Tripli, kif ukoll dawk ta’ Sqallija, l-aktar ta’ 
Palermo u Messina; ta’ Salerno u Napli fl-Italja l-isfel u ta’ Montpellier fi Franza u 
Tarragona fi Spanja, bdiet biex tħalli l-frott tagħha.  F’dan il-qasam ta’ 
kollaborazzjoni ma rridx ninsa nsemmi l-MA fid-Drittijiet tal-Bniedem li għal dawn 
l-aħħar sitt snin gie iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea u li jilqa’ fih studenti mill-
Lebanon, Palestina, Sirja, {ordan, Morokk, Israel u pajjiżi oħra tal-Mediterran.    
Dan ma jfissirx li traskurajna l-kuntatti tradizzjonali li dejjem kellna mar-Renju Unit 
jew li ma fittixniex kollaborazzjoni iżjed mill-qrib ma’ Universitajiet izjed imbiegħda 
minna bħas-Sorbonne u iżjed reċentement ma’ universitajiet tedeski li magħhom 
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waqqafna Istitut ġdid ta’ riċerka fi ħdan il-Fakultà ta’ l-Inġinerija -  l- Institute for 
Sustainable Growth. 
 
Kelma ta’ l-aħħar lill-istudenti, intom, iż-żagħżagħ li l-pajjiż qed jinvesti fikom, li n-
nazzjon qed ipoġġi it-tamiet tiegħu fuqkom.  L-Universita’ qiegħda timpenja ruħha 
bil-mezzi tagħha kollha biex toffrilkom numru ta’ snin li fihom tiżviluppaw il-
persunalita’ tagħkom, b’għerf, bl-imħabba lejn l-istudju, bl-ideal li tagħmlu biss il-
ġid dejjem u kullimkien u lil kulħadd.  L-akbar lezzjoni li se terga’ toffrilkom l-
Universita’ hi lezzjoni tar-rispett reċiproku, tal-ftehim u ta’ l-apprezzament.   Din hi 
l-formula morali fil-qofol ta’ kull għerf. Formula bbażata fuq valuri, valuri li ma 
għandhomx jiċċajpru maż-żmien.  F’kull kors se tiskopru s-sens ġdid ta’ 
responsabbilità speċjali lejn is-soċjeta kollha.  L-istudju għandu jkun għalikom 
għajn ta’ sodisfazzjon, ta’ ferħ u ta’ impenn.   Nawguralkom li tkunu hienja l-ħin 
kollu matul l-istudju.  Dan hu l-qofol ta’ Universita’:  li tgħin fil-bini ta’ soċjeta aħjar 
bis-saħħa ta’ għerf xjentifiku.  Servizz professjonali fl-oqsma kollha ta’ l-istudju. 
 
Nifirħilkom f’dan il-mument speċjali fil-ħajja tagħkom u nawguralkom li ssibu kull 
għajnuna li teħtieġu u li l-Universita’ sadanittant tista’ toffrilkom. 
Is-sena t-tajba! 
 
 
 
Ottubru 2005 


