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GAWAD JULIAN CRUZ BALMASEDA 2016 NG KOMISYON SA WIKANG FILIPINO (KWF) 

 

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay magtatampok ng Gawad Julian Cruz 
Balmaseda 2016, isang gawad para sa pinakamahusay na tesis at disertasyon na 
isinulat gamit ang wikang Filipino sa mga larang ng agham pangkalikasan, agham 
panlipunan, matematika, at iba pang kaugnay na larangan. 

 

Ang naturang Gawad ay ipinangalan sa dating director ng Surian ng Wikang 
Pambansa na si Julian Cruz Balmaseda (28 Enero 1895-Setyember 1947) – ang 
nangungunang makata, kritiko, at iskolar sa wikang Filipino – bilang pagkilala sa 
kaniyang ambag na mga saliksik sa diskurso ng wika at kulturang Filipino at bilang 
pagdiriwang sa kaniyang ika-41 kaarawan sa Enero 28, 2016.   

 

Ang layunin ng Gawad na ito ay hikayatin at palaganapin ang pagsusulat at 
publikasyon sa Filipino at iba pang mga wika ng Filipinas ng mga akdang orihinal at 
ambag para sa intelektuwalisasyon at modernisasyon ng Filipino. 

 
Ang Gawad Julian Balmaseda ay bukas sa lahat maliban sa mga empleyado ng 

KWF at kanilang mga kaanak. 
 

Sa kasalukuyan, ang Gawad Julian Cruz Balmaseda ang pinakamalaking gawad 
ng KWF.  Mayroon itong premyo na Isandaang Libong Piso (P 100,000.00) na net, plake 
ng pagkilala, at opsiyon na unang mailathala ang tesis at/o disertasyon sa ilalim ng 
programa ng KWF Aklat ng Bayan.  Para sa ikalawang taon ng Gawad, ang mga tesis 
at/o disertasyon ay kinakailangang naipasa mula Enero 2014 hanggang Oktubre 2015.  
Ang huling araw ng pagpapadala ng lahok ay sa Nobyembre 27, 2015.   

 

Ang patakaran sa partisipasyon ng mga guro at kawani 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 kaalaman, maaaring makipag-ugnayan kay: 
 
 G. John Enrico Torralba 
 Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) 
 2/F Watson Building 
 1610 JP Laurel Street 
 San Miguel, Maynila 
 Telepono: (02) 736-2519; (02) 736-2524/25; (02) 516-0326  
 Email: komisyonsawikangfilipino@gmail.com; komfil.gov@gmail.com 
 Website: www.kwf.gov.ph 
  

 
 

 
Alma/DA Gawad Julian Ccruz Balmaseda 
0556-August 26, 2015 


