
DepEd Advisory No. 172, s. 2014 
April 11, 2014 

In compliance with DepEd Order No. 8, s. 2013 

this Advisory is issued for the information of DepEd officials,  

personnel/staff, as well as the concerned public. 
(Visit www.deped.gov.ph.) 

 
UNYON NG MGA MANUNULAT SA PILIPINAS (UMPIL) 

PAMBANSANG KUMPERENSIYA 2014  
 

Ang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) ay magdaraos ng UMPIL 
Pambansang Kumperensiya 2014: Ang Rehiyonal na Panitikan Bilang Pambansang 
Panitikan mula ika-28 hanggang 30 ng Agosto 2014 sa Paz Adriano Little Theater, Miriam 
College.   

 
Nilalayon ng kumperensiya na mapagtuunang-pansin ang panitikan sa mga 

rehiyon at sisikaping masagot sa tatlong araw na lektiyur at inter-aksiyon ng mga kalahok 
ang tanong na ito: Paano lumilikha ng pambansang panitikan mula sa mga rehiyonal na 
panitikan ng bansa? Mga espesipikong tanong po na sisikaping tugunan ng mga 
imbitadong tagapagsalita ang mga ito: 

 
1. Ano ang mga saligan at paraan para sa pagbuo at pagpapalakas ng 

rehiyonal na panitikan? 
2. Ano ang mga teoretikong saligan para makabuo ng pambansang 

panitikan mula sa mga rehiyonal na panitikan? 
3. Ano ang papel at responsibilidad ng pambansang panitikan sa mga 

rehiyonal na panitikan?  
 
Ang tagapangulo at miyembro ng kaguruan ng Kagawaran ng Filipino sa bawat 

paaralan ang dapat dumalo sa kumperensiyang ito.  Maaari ding dumalo ang mga iskolar, 
estudyante ng Panitikan, araling Filipino, Kasaysayan, Araling Panlipunan, at mga 
kaugnay na disiplina sa lahat ng antas ng pag-aaral. 

 
Ang reserbasyon ay dapat ipadala bago ang ika-4 ng Agosto 2014. 
 
Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at mag-aaral sa pampubliko at 

pampribadong paaralan ay dapat naaayon sa no-disruption-of-classes policy na nasasaad 
sa DepEd Order No. 9, s. 2005 na may pamagat na Instituting Measures to Increase 
Engaged Time-on-Task and Ensuring Compliance Therewith.  

 
Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, maaaring tumawag o 

makipag-ugnayan alinman sa mga sumusunod: 
 

 G. John Enrico C. Torralba 
Direktor ng Kumperensiya 
Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) 
Mobile Phone Blg.: 0917-815-0453 
Email Address: John.torralba@yahoo.com 
 

 Bb. Eva Garcia Cadiz 
Sekretaryat 
Mobile Phone Blg.: 0917-561-5024 
Email Address: gondour03@yahoo.com 
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