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Sa Tuarascáil Bhliantúil seo tugtar cuntas ar an 

réimse mór gníomhaíochtaí ar thug Baile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO faoi le 16 mhí 

anuas mar thacaíocht do na tairbhí cultúrtha, 

sóisialta agus eacnamaíochta atá le baint as 

ainmniú chathair Bhaile Átha Cliath mar Chathair 

Litríochta UNESCO agus é mar aidhm na tairbhí 

sin a mhéadú. Le linn na tréimhse sin ba thráth 

ceiliúrtha, faisnéise, rannpháirtíochta agus 

comhpháirtíochtaí sa bhaile agus thar lear a bhí 

ann - agus cruthaíodh ardán tábhachtach ar féidir 

an smaointeoireacht agus an phleanáil riachtanach 

le haghaidh na mblianta romhainn a dhíriú air - 

agus níl i gceist leis sin ach tús scéal Baile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO. 

Chuir obair dhíograiseach chomhaltaí an Ghrúpa 

Bainistíochta agus an Ghrúpa Stiúrtha go mór le 

gníomhaíochtaí agus tionscnaimh a chur i gcrích. 

Mar gheall ar a dtiomantas don litríocht agus don 

chruthaitheacht agus do na luachanna amhail 

feabhas, éagsúlacht agus rannpháirtíocht a bhí le 

feiceáil ina gcuid ról agus eagraíochtaí faoi seach 

bhíothas in ann i bhfad níos mó a bhaint amach 

agus daoine ag obair le chéile. 

Gabhaim buíochas leis na rannpháirtithe go léir 

agus áitím orthu leanúint ar aghaidh lena gcuid 

oibre comhoibrithí i mBaile Átha Cliath, Cathair 

Litríochta UNESCO. Aithním le buíochas tacaíocht 

chumasaithe ár gcuid urraithe agus comhairleoirí.

Cathaoirleach

Táim fíorbhuíoch as fuinneamh, díograise agus 

táirgiúlacht na mball foirne in oifi g Bhaile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO, Jane Alger, 

Catherine Duffy agus Liz Cuddy. 

Ar ár son féin, leanaimid ar aghaidh ag iarraidh 

comhpháirtíochtaí a chothú agus caidrimh a 

fhorbairt, chomh maith le cláir agus tionscadail 

a fhorbairt agus a sholáthar chun díriú ar 

aidhmeanna agus cuspóirí Líonra na gCathair 

Cruthaitheach de chuid UNESCO. Oibreoimid 

chun an Litríocht a bhunú mar aitheantas cultúrtha 

cruthaitheach lárnach le haghaidh Bhaile Átha 

Cliath agus na hÉireann.

Margaret Hayes

Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus 

Cathaoirleach ar Ghrúpa Bainistíochta Baile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO

A. City of Words - Léarscáil Tarraingtí Liteartha Bhaile Átha Cliath

B.  Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach Ghrúpa Bainistíochta Bhaile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO
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Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO: Cad é an Scéal?

Ar an 26 Iúil 2010, tar éis próiseas dian 

aighneachta, ainmníodh Baile Átha Cliath mar 

cheathrú Cathair Litríochta UNESCO ar domhan, 

tar éis Dhún Éideann, Melbourne agus Cathair 

Iowa. Ainmníodh Réicvíc, príomhchathair na 

hÍoslainne, mar chúigiú Cathair Litríochta UNESCO 

i Meán Fómhair 2011. Ainmniú buan atá ann agus 

bronnadh ar Bhaile Átha Cliath é mar aitheantas ar 

bheogacht a chultúir liteartha agus ar shaibhreas a 

oidhreachta, mar atá léirithe ag na siopaí leabhar, 

na leabharlanna, na músaeim, na hamharclanna, 

na féilte agus an ghníomhaíocht liteartha a 

mhaisíonn a cuid sráideanna - sa chaoi chéanna 

is a léirítear iad ag na ceathrar Laureate Nobel a 

bhfuil baint acu leis an gcathair - George Bernard 

Shaw, W.B. Yeats, Samuel Beckett, agus Seamus 

Heaney.

Mar thoradh ar an ainmniú tá Baile Átha Cliath ina 

bhall anois de Líonra na gCathair Cruthaitheach 

de chuid UNESCO, grúpa méadaitheach de 31 

chathair a oibríonn as lámh a chéile chun díriú 

ar thosaíochtaí UNESCO, mar atá éagsúlacht 

chultúrtha agus forbairt uirbeach inbhuanaithe. 

Roinneann ballchathracha taithí agus smaointe 

ar ardán domhanda, agus ar an mbealach sin 

cruthaíonn siad deiseanna nua le haghaidh dul 

chun cinn cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta.

Is í Oifi g Chathair Litríochta UNESCO, Baile 

Átha Cliath, a bunaíodh i Meán Fómhair 2010 

ar thionscnamh Bhainisteoir Cathrach Bhaile 

Átha Cliath agus na Roinne Turasóireachta, 

Cultúir agus Spóirt mar a tugadh uirthi ansin, atá 

freagrach as ainmniú ‘Baile Átha Cliath, Cathair 

Litríochta UNESCO a chur chun cinn. Tá Oifi g 

Chathair Litríochta UNESCO, Baile Átha Cliath 

cumhdaithe i seirbhís leabharlainne na cathrach 

a bhí i gceannas ar an bpróiseas aighneachta 

rathúil. Tugann an Stiúrthóir agus a cuid ball 

foirne tuairisc do Ghrúpa Bainistíochta a bhfuil 

seisear ball ann agus a reáchtáil 11 chruinniú in 

2011, agus a bhfuil an Leabharlannaí Cathrach 

ina cathaoirleach air (féach Aguisín 1 le haghaidh 

na mball). Bíonn obair an Ghrúpa Bainistíochta 

faoi anáil Grúpa Stiúrtha, a ndéanann a cuid ball 

ionadaíocht ar an rialtas áitiúil agus náisiúnta, ar 

thurasóireacht, ar eagraíochtaí foilsitheora agus 

scríbhneora, na meáin chumarsáide, eagraíochtaí 

ealaíon agus cultúir agus ollscoileanna. Tugann 

an Grúpa Stiúrtha, a reáchtáil dhá chruinniú in 

2011, tacaíocht d’ainmniú Chathair Litríochta 

UNESCO ina chuid réimsí éagsúla freagrachta 

agus saineolais agus stiúrann sé é. Tá liosta de 

na heagraíochtaí a bhfuil ionadaíocht acu ar an 

nGrúpa Stiúrtha in Aguisín 1.

Sa tuarascáil seo, céad Thuarascáil Bhliantúil Baile 

Átha Cliath, Oifi g Chathair Litríochta UNESCO, 

tugtar cuntas ar na gníomhaíochtaí go léir ar thug 

an Oifi g fúthu agus a ndearna sí a chur chun cinn 

ó fógraíodh ainmniú UNESCO i mí Iúil 2010, anuas 

go dtí mí na Nollag 2011 agus cruthaítear inti go 

ndearnadh go leor dul chun cinn le linn tréimhse 

an-ghairid chun ainmniú ardghradaim Chathair 

Litríochta UNESCO a bhunú mar ghníomhaí 

tábhachtach a spreagann saol cultúrtha, sóisialta, 

agus eacnamaíochta na príomhchathrach agus na 

tíre go léir.

City of Literature Garden at Bloom Garden Festival 2011

... Cheap mé gur 

oíche iontach a bhí 

ann (DublinSwell) 

— só ceart do 

shaineolaí litríochta 

Éireannaí!
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An scéal anuas go dtí seo...

Oibriú as Lámh a Chéile le Páirtithe 
Leasmhara

Oibríonn Baile Átha Cliath, Oifi g Chathair 

Litríochta UNESCO, i ndlúthpháirt leis na Grúpaí 

Bainistíochta agus Stiúrtha a áiríonn ionadaíocht 

chorparáideach agus aonair ó na hearnálacha 

gnó agus cultúrtha. Coimeádtar i dteagmháil le 

geallchoimeádaithe ar bhonn rialta trína suíomh 

Gréasáin tiomnaithe, a cláir imeachtaí, cruinnithe, 

nuachtlitreachta agus meán sóisialta ar líne. 

Déanann an Oifi g cumarsáid freisin le scríbhneoirí 

i ngach seánra, le tionscnóirí litríochta agus leis an 

bpobal i gcoitinne.

Chun feasacht a mhúscailt faoi na féidearthachtaí 

atá ann mar thoradh ar an ainmniú, reáchtáladh 

‘two writers for a’, ar fhreastail 98 duine san iomlán 

orthu i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i mí 

Feabhra 2011 agus ag na himeachtaí sin cuireadh 

scríbhneoirí aitheanta agus nua ar an eolas faoi na 

hacmhainní agus na tacaí atá ar fáil do scríbhneoirí 

sa chathair agus moladh dóibh trácht a dhéanamh 

ina leith. Bhí tionchar ag an bplé a d’eascair as an 

imeacht sin ar straitéis chumarsáide leanúnach na 

hOifi ge agus tugadh maoiniú dá bharr sin do dhá 

chlár ar líne le haghaidh scríbhneoirí nua.

Acmhainní

Sholáthair Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath síolmhaoiniú dar luach €50,000 i dtreo 

ghníomhaíochtaí na hOifi ge agus thug an Roinn 

Iompair, Turasóireachta, agus Spóirt, mar a 

bhí inti ansin, €112,000 le haghaidh tionscadal 

liteartha (féach Aguisín 2). Chomh maith leis sin 

thug an Chomhairle Cathrach agus an Roinn 

tacaíocht airgeadais bhreise don imeacht ceiliúrtha 

DublinSwell i Márta.

Bhí 2.5 ball foirne ceangailte le Baile Átha Cliath, 

Oifi g Chathair Litríochta UNESCO, in 2011 agus 

ba í Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath a d’íoc a cuid tuarastal. 

Clúdaítear costais riaracháin, áirgiúlachta agus 

costais ilchineálacha oifi ge eile ag Leabharlanna 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Cumarsáid: An Scéal a Insint

Ba é an tásc ar tugadh tosaíocht dó sa chéad 

bhliain ná Baile Átha Cliath a bhrandáil mar 

‘Chathair Litríochta’ - scéal an ainmnithe a insint 

ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta, 

feasacht a mhúscailt agus a mhéadú i measc 

páirtithe leasmhara lárnacha faoina ghradam, 

a bhuaine, agus a luach cultúrtha, sóisialta 

agus eacnamaíochta don chathair agus don 

chontae. Seoladh suíomh Gréasáin tiomnaithe 

ar an lá a fógraíodh an t-ainmniú chun gníomhú 

mar shuíomh tairsí le haghaidh faisnéise faoi 

ghníomhaíochtaí liteartha sa chathair agus níos 

faide uainn ná sin. Le cúnamh ó chomhlachtaí 

turasóireachta, dhírigh an Oifi g ar raon meán 

cumarsáide náisiúnta agus idirnáisiúnta, chun 

teachtaireachtaí lárnacha a scaipeadh faoin 

gcathair agus faoina cuid tarraingtí cultúrtha 

agus liteartha. Scaipeadh an scéal faoi ainmniú 

Bhaile Átha Cliath agus faoi na gníomhaíochtaí 

bainteacha trí shuíomhanna Gréasáin UNESCO 

agus Chathair Litríochta UNESCO, Baile Átha 

Cliath i dteannta le suíomhanna Gréasáin agus 

meáin eile de chuid comhpháirtithe straitéiseacha 

eile lenar áiríodh comhlachtaí cultúrtha agus 

turasóireachta. I measc na n-uirlisí cumarsáide a 

úsáideadh bhí coir poist agus ríomhphoist chuig 

bunachar sonraí méadaitheach de theagmhálaithe; 

eisiúintí nuachta sindeacáite agus meáin ar líne/

shóisialta lena n-áirítear Facebook, Twitter, 

YouTube, LinkedIN agus blaganna. Úsáideann ár 

mbaill foirne na meáin shóisialta go minic chun 

imeachtaí liteartha a chur chun cinn sa chathair. 

Coimeádann an Oifi g faisnéis staitistiúil agus 

anailíseach ar úsáid an tsuímh Ghréasáin agus 

uirlisí na meán sóisialta.

Fuarthas go leor tacaíochta ó na meáin náisiúnta 

agus idirnáisiúnta agus tá go leor díobh ar a 

n-eolas faoin ainmniú aníos. Faoi dheireadh na 

bliana 2011 bhí iriseoirí ag tagairt don ainmniú, 

ní hamháin i dtuarascálacha agus scéalta ar 

tharraing Oifi g Chathair Litríochta Bhaile Cliath a 

n-aird orthu, ach gan spreagadh ar bith in ailt faoi 

réimse ábhar a bhain leis an gcathair.

D’oibrigh an Oifi g i ndlúthpháirt le Preasoifi g 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath chun an 

t-ainmniú a chur chun cinn trí mheán agallamh ar 

mheáin chumarsáide spriocdhírithe craolta agus 

cló. D’éascaigh Fáilte Éireann agus Turasóireacht 

Bhaile Átha Cliath seisiúin faisnéise le hiriseoirí 

as gach cearn den domhan. Tugadh aire ach go 

háirithe lena chinntiú go dtaispeánfaí tarraingtí 

liteartha na cathrach nach bhfuil an oiread 

aithne orthu d’iriseoirí chomh maith le turais 

siúil théamacha agus imeachtaí scéalaíochta. 

Chomh maith leis sin d’fhreastail baill foirne ó Oifi g 

Chathair Litríochta UNESCO, Baile Átha Cliath 

ar sheisiúin faisnéise Thurasóireacht Bhaile Átha 

Cliath.

Tá Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO 

buíoch as tacaíocht leanúnach na Roinne Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta; Chomhairle Chathrach 

Bhaile Átha Cliath agus Fáilte Éireann. Tá an Oifi g 

buíoch freisin as tacaíocht a cuid comhpháirtithe go 

léir in 2010-2011. (féach Aguisín 2).

Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta

Mar chuid den ainmniú d’oibrigh oifi g Chathair 

Litríochta UNESCO, Baile Átha Cliath le Cathracha 

Litríochta eile UNESCO agus le cathracha i líonra 

níos leithne na gcathair cruthaitheach agus 

chothaigh sí caidrimh leo.

Áiríodh an oifi g i dtoscaireacht a chuimsigh 

foilsitheoirí, díoltóirí leabhar agus meáin 

chumarsáide na hÉireann a thug cuairt ar 

Pharlaimint na hEorpa agus ar an gCoimisiún 

Eorpach chun feasacht a mhúscailt i measc an 

phobail liteartha faoi thábhacht na n-institiúidí 

Eorpacha. Ghlac Jane Alger páirt i gcruinniú 

UNESCO agus in imeacht poiblí inar leagadh 

béim ar cháilíochtaí liteartha Bhaile Átha Cliath 

in Norwich, a raibh aighneachta déanta aige um 

ainmniú mar Chathair Litríochta UNESCO agus 

freisin chuir sí páipéar comhdhála i láthair i bPrág 

nuair a d’fhreastail sí ar Oíche Litríochta na hEorpa 

2010 ansin. 

Tar éis ainmniú Réicvíce mar 5ú Cathair Litríochta 

UNESCO i mí Mheán Fómhair 2011, rinne Jane 

Alger cur i láthair ag imeacht poiblí mar chuid 

d’Fhéile Litríochta Réicvíce. 

Rinne Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Andrew 

Montague agus Jane Alger ionadaíocht ar son oifi g 

Chathair Litríochta UNESCO, Baile Átha Cliath ag 

comhdháil Líonra na gCathair Cruthaitheach de 

chuid UNESCO i mí na Samhana 2011.

C. Seoladh ainmniú Bhaile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO,– na húdair Joseph O’Connor, 

Laureate na nÓg Siobhán Parkinson agus Thomas Kinsella

D. Meirge Sráide na Cathrach Litríochta ‘What’s the Story?’ 

DC
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Chruthaigh Oifi g Chathair Litríochta UNESCO, 

Baile Átha Cliath eolaí ar Bhaile Átha Cliath 

liteartha dar teideal ‘City of Words’ a thugann 

treoracha do thurasóirí chuig tarraingtí liteartha 

iomaí na cathrach lena n-áirítear a cuid 

leabharlann, músaem, ionad scríbhneoirí agus 

amharclann. 

Tugann réimse leathan imeachtaí (féach Aguisín 2), 

arna n-eagrú ag an Oifi g, deiseanna breise agus 

éagsúla chun branda Chathair Litríochta UNESCO, 

Baile Átha Cliath a chur chun cinn. Ina theannta 

sin cruthaíonn an Oifi g nuachtlitir ráithiúil agus 

scaipeann sí chuig raon páirtithe leasmhara í in 

earnálacha na litríochta agus na turasóireachta. 

Sa nuachtlitir tugadh cuntas ar ghníomhaíochtaí 

leanúnacha na hOifi ge maidir le litríocht na 

cathrach a chur chun cinn ar fud na tíre agus ar 

fud an domhain, scríbhneoirí nua a spreagadh 

agus gníomhaíocht chomhoibritheach a mhéadú 

le heagraíochtaí cultúrtha eile sa bhaile agus thar 

lear, lena n-airítear imeachtaí litríochta a éascú.

Le linn na chéad bliana den ainmniú, bhí 

aitheantas Chathair Litríochta Bhaile Átha le 

brath go láidir i saol laethúil na cathrach. Nuair 

a fógraíodh an t-ainmniú, cuireadh meirgí sráide 

a raibh an sluán ‘What’s the story?’ orthu suas 

in ionaid fheiceálacha ar fud lár na cathrach. Le 

haghaidh daoine a bhí ag tabhairt cuairte ar an 

gcathair, ag obair inti nó a bhí ina cónaí inti, chuir 

na meirgí sin an teachtaireacht dhearfach go 

bhfuil ómós speisialta á thabhairt dá gcathair mar 

Chathair Litríochta UNESCO in iúl go soiléir.

Tá plaiceanna a bhfuil lógó Chathair Litríochta 

UNESCO orthu a chur suas ar fhoirgnimh a 

bhfuil ceangail liteartha acu mar chuid lárnach 

den phróiseas brandála. Tá na plaiceanna sin 

á dtaispeáint cheana féin i mórán de thithe 

tábhairne, de leabharlanna agus d’institiúidí 

cultúrtha na cathrach. Chuir fi ontair tráchtála 

neamhliteartha fáilte roimh an teachtaireacht 

chomh maith agus i gcás cuid mhór díobh, amhail 

óstáin agus bialanna, tá an bhrandáil á taispeáint 

acu agus coimeádann siad léarscáileanna 

Cathrach Litríochta. 

Oifig Chathair Litríochta UNESCO: Cuspóirí

D’oibrigh Oifi g Chathair Litríochta UNESCO lena 

chinntiú gur baineadh amach ceann amháin 

nó níos mó de na seacht gcuspóir lárnacha dá 

céad bhliain trí mheán a cuid gníomhaíochtaí. 

Tá na cuspóirí bunaithe ar chritéir mheasúnaithe 

UNESCO. Chun críocha na Tuarascála Bliantúla 

seo agus chun athrá a sheachaint, tugtar cuntas 

san fhorbhreathnú seo a leanas ar an gcéad 

bhliain den ainmniú faoi chuid de na cuspóirí sin.

Cláir oideachasúla ag díriú ar litríocht bhaile 

agus eachtrach.

Is é atá sa Reader-in-Residence Programme, 

arna eagrú ag an Oifi g, ná comhoibriú núíosach 

idir leabharlanna na cathrach, Comhordaitheoirí 

Teagmhála Baile is Scoile, agus roinnt 

bunscoileanna lárchathrach atá dírithe ar léamh ar 

mhaithe le pléisiúr a chur chun cinn do leanaí agus 

dá dtuismitheoirí. Éascóidh a Reader-in-Residence 

Programme rannpháirtíocht leanaí bunscoile sa 

chéad Children’s Citywide Reading Project in 

Eanáir 2012. Ceapadh tionscadal 2012, dar teideal 

‘Children Save Dublin – Read All About It!’ chun 

leanaí a spreagadh chun scéal eachtraíochta 

E. Inspiring Lives, Great Writing – Great Places – Cuireann Dave Kenny agallamh ar Brian Keenan agus John LonerganE
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roghnaithe a léamh atá bunaithe i mBaile Átha 

Cliath an lae inniu agus a scríobh scríbhneoir óg, 

nua, Alan Early.

An timpeallacht uirbeach a cheangal le 

litríocht, drámaíocht agus fi líocht

I gcomhar leis an Oifi g in 2011, rinne Féile 

Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath a bhíonn ar siúl 

gach bliain, iniúchadh ar nascacht le Cathracha 

Litríochta eile UNESCO - Dún Éideann, Melbourne, 

agus Cathair Iowa. In ‘The Jekyll and Hyde 

Inheritance’, phléigh scríbhneoirí agus ceoltóirí 

téama an nádúir déigh’ atá le feiceáil i saothar 

an scríbhneora Robert Louis Stevenson as Dún 

Éideann. Chun Iowa agus Baile Átha Cliath a 

nascadh le chéile, chonacthas Paul Harding an 

t-úrscéalaí as SAM a bhuaigh duais Pullitzer den 

chéad uair riamh in Éirinn agus é taobh leis an 

mBaile Átha Cliathach John Byrne, a scríobh an 

t-úrscéal mórdhíolta Boy in the Striped Pyjamas in 

imeacht dar teideal: ‘Legacy, Craft and Devotion’. 

Chuir oibrithe i dtionscal na foilsitheoireachta 

i Melbourne agus i mBaile Átha Cliath a gcuid 

taithí agus a gcuid smaointe in iúl chomh maith 

i gceardlann dar teideal: ‘City of Literature in the 

21st Century’.

Ceiliúrann Dublin: One City, One Book, féile a 

bhfuil duaiseanna buaite aici, leabhar a bhfuil 

ceangal aige le Baile Átha Cliath gach bliain ó 

bunaíodh in 2006 í. Ba é an leabhar a roghnaíodh 

in 2011 ná Ghost Light le Joseph O’ Connor. Bhí 

sé mar aidhm ag Dublin: One City, One Book ón 

tús, an litríocht a thógáil amach ón acadamh chuig 

sráideanna na cathrach. Chomh maith leis an 

litríocht, dírítear ar dhrámaíocht, scannán, ceol, 

fi líocht agus prós le linn na féile seo a bhíonn ar 

siúl ar feadh míosa.

I nDeireadh Fómhair 2011, tháinig scríbhneoirí agus 

lucht éisteachta le chéile in ionaid neamhghnácha 

ar fud na cathrach le haghaidh Scríbhneoireacht 

den Scoth-Áiteanna den Scoth (Great Writing-Great 

Places). D’eagair Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta 

UNESCO, agus Writing.ie (irisleabhar agus 

acmhainn ar líne le haghaidh scríbhneoireachta 

Éireannaí) reacaireachtaí in ionaid a raibh tábhacht 

faoi leith ag baint leo maidir le saothair na n-údar. 

Chualathas faoi eisimirce agus caillteanas ar long 

Jeanie Johnston ón nGorta Mór; insíodh scéalta 

faoi spreagadh agus diongbháilteacht i dTeach Déin 

Ardeaglais Phádraig, a raibh Jonathan Swift ina 

chónaí ann uair amháin; bhí scéalta grá bunaithe 

in Eaglais Shráid na mBráithre Bána, áit a bhfuil 

Naomh Vailintín curtha - agus thug scríbhneoirí 

coirscéalta reacaireacht sna Ceithre Chúirt. 

D’fhreastail 488 duine san iomlán ar reacaireachtaí 

le linn na sraithe.

Rinne Bringing it all Back Home, tionscadal 

arna n-urrú ag Cathair Litríochta UNESCO a 

d’eagraigh Éigse Éireann, gnéithe éagsúla de shaol 

na cathrach a cheiliúradh. Ar Lá Filíochta Uile-

Éireann ar an 6 Samhain 2011, tugadh cuireadh 

do roinnt fi lí lena n-áirítear Paul Durcan, Belinda 

McKeon, Enda Wyley agus Paula Meehan, cuairt a 

thabhairt ar ionaid atá tábhachtach dóibh. I measc 

na n-imeachtaí bhain máithreacha agus leanaí 

in Ospidéal Máithreachais an Choim taitneamh 

as cnuasach fi líochta arna spreagadh ag an 

máithreachas agus chuir Michael O’ Loughlin 

siamsaíocht ar fáil dóibh siúd a bhí ag imeacht ó 

Éirinn le reacaireachtaí in Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Bíonn cruinnithe ar siúl gach seachtain i 

gcomhpháirt le Baile Átha Cliath, Cathair Litríochta 

UNESCO, san ionad liteartha cáiliúil mar atá 

Cógaslann Sweny i bPlás Lincoln - áit atá cáiliúil 

toisc gur cheannaigh Leopold Bloom in Ulysses 

le James Joyce gallúnach líomóide ansin. Tagann 

muintir na cathrach chomh maith le cuairteoirí 

uirthi chuig Sweny’s chun páirt a ghlacadh i 

reacaireachtaí agus i bplé ar shaothair Joyce.

Imeachtaí agus féilte dírithe ar litríocht 

dhúchassach agus eachtrach a chur chun cinn.

D’eagair an Oifi g go leor imeachtaí agus 

féilte rathúla le comhpháirtithe ó raon éagsúil 

earnálacha lena n-áirítear turasóireacht, 

oideachas, gnó agus eolaíocht. (féach Aguisín 2)

In DublinSwell, an imeacht liteartha aonair ba 

mhó a eagraíodh riamh in Éirinn, ceiliúradh 

ainmniú Bhaile Átha Cliath mar Chathair Litríochta 

UNESCO le linn Fhéile Phádraig 2011. D’fhreastail 

os cionn 2,000 duine as 14 thír éagsúla uirthi agus 

ina measc bhí an tUachtarán Mary McAleese agus 

Laureate Nobel is deireanaí na hÉireann, Seamus 

Heaney. Ghlac daoine ó réimse na litríochta, na 

dtaibh-ealaíon, agus an cheoil páirt sa cheiliúradh. 

Mar gheall ar rannpháirtíocht oifi g Chathair 

Litríochta UNESCO, Baile Átha Cliath agus Féile 

Phádraig araon sa mhargaíocht, tugadh go leor 

airde ar DublinSwell sna meáin chumarsáide. 

Chomh maith leis sin choimisiúnaigh Féile 

Phádraig gearrscéal leis an scríbhneoir Roddy 

Doyle as Baile Átha Cliath chun an t-ainmniú a 

aithint. Rinneadh an gearrscéal a léirmhíniú ag 

cuideachtaí glóir-réime mar théama pharáid Lá 

Fhéile Pádraig in ómós an ainmnithe. 

Ar an 11 Bealtaine 2011, cheiliúir Baile Átha Cliath 

chomh maith le go leor cathracha Eorpacha an 

Literature Night - taispeántas le haghaidh litríocht 

chomhaimseartha na hEorpa. Mar chuid d’imeacht 

a d’eagair Oifi g Chathair Litríochta Bhaile Átha 

Cliath, i dteannta le hinstitiúidí cultúrtha Eorpacha 

atá bunaithe sa chathair, léigh scríbhneoirí 

coirscéalta as ceithre thír Eorpacha - an Fhrainc, 

an Iodáil, Poblacht na Seice agus an Ríocht 

Aontaithe óna gcuid saothar agus ghlac siad páirt 

i bplé painéil le haghaidh lucht éisteachta de 100 

duine i dtimpeallacht neamhghnách mar a bhí club 

oíche i lár na cathrach.

Iontráladh gairdín Chathair Litríochta UNESCO a 

spreagadh ag saothair liteartha, Finnegans Wake 

le James Joyce ach go háirithe, i Bloom 2011 

féile ghairdín de chuid Bhord Bia a bhíonn ar siúl 

i gcaitheamh dheireadh seachtaine an lá saoire 

bainc i mí an Mheithimh gach bliain. 

D’óstáil an gairdín, a dearadh go speisialta ag 

Rannóg Páirceanna agus Tírdhreacha Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, reacaireachtaí 

fi líochta gach lá le Enda Wyley, Ann Leahy, Gabriel 

Rosenstock, Maighread Medbh agus Tony Curtis, 

a ndearna RTÉ Lyric FM cuid díobh a chraoladh. 

Bhuaigh an Gairdín Litríochta an chéad duais i 

gcatagóir na ngairdíní beaga agus rinneadh go leor 

plé air sna meáin chumarsáide.

Comhthionscnamh ag Fáilte Éireann agus Baile 

Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO atá sa 

Literary Ambassador Programme Tríd an gclár 

seo cuirtear oiliúint ar ionadaithe ó thionscal 

an fháilteachais chun bheith ina n-ambasadóirí 

litríochta don chathair. Baill foirne túslíne in óstáin 

F. DublinSwell – Marie Heaney, Laureate Nobel Seamus Heaney, an tUachtarán Mary McAleese, an Dr. Martin 

McAleese

G. Scríbhneoirí Bia ag Great Writing - Great Places – Catherine Cleary, Georgina Campbell, Catherine Fulvio agus Ross 

Golden Bannon
F

G

Ba mhaith liom 
buíochas a ghabháil 

libh, bhain mé 
an-taitneamh as an 
oíche.  D’fhreastail 

mé ar Matters of 
Grave Importance 

chomh maith, 
agus bhain mé 

an-taitneamh as an 
oíche sin freisin.
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agus i mbialanna a bhíonn ag plé le turasóirí gach lá 

atá sna hambasadóirí. Síníonn gnóthais a ghlacann 

páirt sa chlár cairt ina n-aontaíonn siad do théarmaí 

agus choinníollacha an chláir. Tugadh faoin gclár 

píolótach in 2011 agus mar thoradh air sin ceapadh 

ambasadóirí ó réimse leathan gnóthaí fáilteachais. 

De bharr an toraidh rathúil, tá sé beartaithe an clár 

a shíneadh go gnólachtaí eile in 2012. Ina theannta 

sin tá plaic Chathair Litríochta UNESCO curtha suas 

ag go leor óstán agus tithe tábhairne sa chathair 

agus déanann siad léarscáil litríochta na cathrach a 

fhógairt.

Litríocht bhaile agus eachtrach a chaomhnú, a 

chur chun cinn agus a scaipeadh

Déanann clár cumarsáide foriomlán Oifi g Chathair 

Litríochta, UNESCO, Baile Átha Cliath litríocht 

bhaile agus eachtrach a chur chun cinn. Mar a 

tugadh cuntas air sa chéad Thuarascáil Bhliantúil 

seo, rinneadh litríocht bhaile a chur chun cinn trí 

réimse leathan tionscadal amhail Great Writing-

Great Places agus Dublin: One City, One Book. 

Rinneadh litríocht eachtrach a chur chun cinn do 

léitheoirí Bhaile Átha Cliath trí imeachtaí amhail 

an Literature Night, Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha 

Cliath a dtugann Comhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath tacaíocht di, ag camchuairteanna údair agus 

fi le agus ag tionscadail mhalairte. 

Tapaítear gach deis chun an chathair liteartha a 

chur chun cinn thar lear. Tugtar ábhar tionscnaimh 

na Cathrach Litríochta do scríbhneoirí agus 

d’fhoilsitheoirí as Baile Átha Cliath atá chun freastal 

ar imeachtaí laistigh den tír le húsáid ag aonaigh 

leabhair, reacaireachtaí, seónna trádála srl.

An earnáil foilsitheoireachta a spreagadh chun 

saothair liteartha a aistriú.

I dteannta le Coláiste na Tríonóide Baile Átha 

Cliath, d’éascaigh Baile Átha Cliath, Cathair 

Litríochta UNESCO cruthú Comhaltachta san 

Aistriúchán Liteartha. 

Chuir Idirmhalartán Litríocht Éireann ceathrar 

údar iomráiteach Éireannacha in aithne do lucht 

éisteachta as Baile Átha Cliath sa Lárleabharlann 

i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá saothair na 

n-údar sin i dteannta a chéile aistrithe go Fraincis, 

go hIodáilis, Gearmáinis, Seicis, Ioruais, Bulgáiris, 

Rómáinis, Slóivéinis agus Cróitis.

Éagsúlacht na dtionscnamh eagarthóireachta 

agus na dtithe foilsitheoireachta.

Cuireadh tús le plé le Foilsiú Éireann atá dírithe ar 

fhoilsitheoirí atá bunaithe i mBaile Átha Cliath a 

spreagadh chun aitheantas a thabhairt do luach 

agus d’acmhainn Chathair Litríochta UNESCO 

tríd an eochair eolais seo a leanas a bhrandáil ar 

leabhair nuafhoilsithe: ‘Arna fhoilsiú i MBaile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO’.

Ina theannta sin, d’éascaigh an Oifi g cur chun 

cinn Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath 2011, féile 

bhliantúil a dhéanann leabhair arna bhfoilsiú i 

mBaile Átha Cliath agus in Éirinn a chur chun 

cinn. Déanann féilte den sórt sin an réimse 

d’fhoilseacháin Éireannacha a chur chun cinn agus 

méadaíonn siad clú thithe foilsitheoireachta Bhaile 

Átha Cliath. 

Na meáin chumarsáide a úsáid chun litríocht 

a chur chun cinn agus chun an margadh a 

neartú.

Baineann Baile Átha Cliath, Oifi g Chathair 

Litríochta UNESCO, úsáid as meáin chumarsáide 

thraidisiúnta agus ar líne chun gníomhaíocht 

liteartha, bonneagar liteartha na cathrach, agus 

a gcuid scríbhneoirí a chur chun cinn. Dírítear na 

cumarsáidí sin go straitéiseach chun an pobal i 

gcoitinne a chur ar a n-eolas agus a gcuid spéise 

a chothú. Pléadh ainmniú na Cathrach Litríochta 

le haghaidh Bhaile Átha Cliath go forleathan sna 

meáin chumarsáide náisiúnta agus idirnáisiúnta in 

Iúil 2010, idir na meáin thraidisiúnta agus ar líne. 

Ón am sin, tá an clúdach sna meáin chumarsáide 

thar a bheith dearfach agus báúil agus an 

t-ainmniú fógartha ag go leor iriseoirí Éireannacha 

mar dhea-scéal a chuirtear fáilte roimhe. Seo a 

leanas a roinnt samplaí a thugann le fi os an chineál 

cumhdaigh a fuarthas:

• I Meán Fómhair 2010, rinne The Irish 

Times forlíonadh speisialta dar teideal ‘City 

of Words’ inar taispeánadh scríbhneoirí 

comhaimseartha agus clasaiceacha na 

cathrach. San fhorlíonadh freisin bhí 

scríbhneoirí comhaimseartha as Baile Átha 

Cliath a chuir a gcuid smaointe pearsanta 

in iúl maidir le Baile Átha Cliath mar chathair 

liteartha agus na scríbhneoirí a tháinig as.

• I bhfoilseachán mhí na Nollag/mhí Eanáir 

d’irisleabhar eitilte Aer Lingus Cara, bhí alt 

mionsonrach faoi Bhaile Átha Cliath mar 

cheann scríbe liteartha.

• Luadh stádas Chathair Litríochta Bhaile Átha 

Cliath in go leor eolaithe taistil bliantúla freisin 

amhail Time Out Dublin (2011), The Sunday 

Times’ Travel Supplement agus in Your 

Pocket Guide (2011).

• Mar chuid dá sraith ‘Future Cities’ rinne 

CNN ceithre chlár a scannánú ar Bhaile Átha 

Cliath. Leis an téama foriomlán d’ainmniú 

UNESCO, bhí clár amháin tiomanta don 

chathair liteartha.

Ó fógraíodh an t-ainmniú thaisteal líon suntasach 

iriseoirí chuig Baile Átha Cliath chun béim a leagan 

ar an gcathair mar cheann scríbe tarraingteach 

cultúrtha agus liteartha le haghaidh a lucht sprice 

ina dtíortha féin. Tá tús áite tugtha do Bhaile Átha 

Cliath mar cheann scríbe cultúrtha ag na meáin 

taistil, idir na meáin thraidisiúnta agus ar líne, in 

Éirinn, sa Danmhairg, in Dubai, sa Ghearmáin, san 

Fhrainc, san Astráil, sa Ríocht Aontaithe, sa Bheilg, 

sa tSualainn, san Ollainn, sa Chóiré Theas, sa tSín, 

sa Mhalaeisia agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá 

agus iad éascaithe ag Turasóireacht Bhaile Átha 

Cliath, Fáilte Éireann agus Turasóireacht Éireann.

Sa Tuarascáil Bhliantúil seo tugtar cuntas ar an 

réimse mór gníomhaíochtaí ar thug Baile Átha 

Cliath: Oifi g Chathair Litríochta UNESCO, faoi 

le 16 mhí anuas mar thacaíocht do na tairbhí 

cultúrtha, sóisialta agus eacnamaíochta atá le 

baint as ainmniú chathair Bhaile Átha Cliath mar 

Chathair Litríochta UNESCO agus é mar aidhm 

na tairbhí sin a mhéadú. Le linn na tréimhse sin ba 

thráth ceiliúrtha, faisnéise, rannpháirtíochta agus 

comhpháirtíochtaí sa bhaile agus thar lear a bhí 

ann - agus cruthaíodh ardán tábhachtach ar féidir 

an smaointeoireacht agus an phleanáil riachtanach 

le haghaidh na mblianta romhainn a dhíriú air - 

agus níl i gceist leis sin ach tús scéal Baile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO. 

H. Baile Átha Cliath: One City One Book – na ceoltóirí Philip King, Sinéad O’Connor, an t-údar Joseph O’Connor agus 

Glen Hansard

I. Scríbhneoirí ag fógairt an ainmnithe H

I
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Cad é Gréasán na gCathair Cruthaitheach?

Is é atá ann ná gréasán de chathair 

chruthaitheacha, atá ag obair as lámh a chéile i 

dtreo misin choitianta um éagsúlacht chultúrtha 

agus forbairt uirbeach inbhuanaithe.

Aithnítear ballchathracha mar:

• “Moil chruthaitheacha” a dhéanann forbairt 

shoceacnamaíoch agus forbairt chultúrtha a 

chur chun cinn trí thionscail chruthaitheacha 

sa domhan forbartha agus sa domhan 

forbraíochta. 

• “Braislí soch-chultúrtha” a cheanglaíonn 

pobail atá éagsúil go soch-chultúrtha chun 

timpeallacht uirbeach fholláin a chruthú.

• Tá sé mar aidhm ag an nGréasán 

comhar idirnáisiúnta a fhorbairt i measc 

cathracha agus iad a spreagadh chun 

comhpháirtíochtaí comhfhorbartha a stiúradh 

de réir thosaíochtaí domhanda UNESCO 

mar atá “cultúr agus forbairt” agus “forbairt 

inbhuanaithe”.

• Nuair a cheaptar cathair don Ghréasán, 

féadann sí a taithí a roinnt agus deiseanna 

nua a chruthú in éineacht le cathracha 

eile ar ardán domhanda, le haghaidh 

gníomhaíochtaí atá bunaithe ar choincheapa 

an gheilleagair chruthaithigh agus na 

heacnamaíochta cruthaithí ach go háirithe.

Cathracha Litríochta UNESCO – Critéir agus 
Tréithe.

• Cáilíocht, cainníocht agus éagsúlacht na 

dtionscnamh eagarthóireachta agus na 

dtithe foilsitheoireachta.

• Cáilíocht agus cainníocht na gclár 

oideachasúil a dhíríonn ar litríocht 

bhaile nó eachtrach i mbunscoileanna 

agus i meánscoileanna chomh maith le 

hollscoileanna.

• Timpeallacht uirbeach ina bhfuil ról lárnach 

ag an litríocht, an drámaíocht agus/nó an 

bhfi líocht.

• Taithí ar imeachtaí agus fhéilte liteartha 

a óstáil atá dírithe ar litríocht bhaile agus 

eachtrach a chur chun cinn.

• Leabharlanna, siopaí leabhar agus ionaid 

chultúrtha phoiblí nó phríobháideacha atá 

tiomanta chun litríocht bhaile agus eachtrach 

a chaomhnú, a chur chun cinn agus a 

scaipeadh.

• Iarracht ghníomhach ag an earnáil 

foilsitheoireachta chun saothair liteartha a 

aistriú ó theangacha náisiúnta éagsúla agus 

ó litríocht eachtrach.

• Rannpháirtíocht ghníomhach na meán, lena 

n-áirítear meáin nua, sa litríocht a chur chun 

cinn agus an margadh le haghaidh táirgí 

liteartha a neartú.

J. Na húdair Colette Caddle agus Patricia Scanlan ag freastal ar fhógairt Ainmniú Bhaile Átha Cliath, Cathair Litríochta 

UNESCO, Iúil 2010

J
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Aguisín 1

Comhaltaí an Ghrúpa Bainistíochta

• Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair 

Bhaile Átha Cliath. Cathaoirleach, Baile Átha 

Cliath, Cathair Litríochta UNESCO 

• Jane Alger, Stiúrthóir, Baile Átha Cliath, 

Cathair Litríochta UNESCO

• Sarah Bannan/Liz Powell, Ceann Litríochta, 

an Chomhairle Ealaíon (Sarah Bannan ar 

saoire máithreachais ó Dheireadh Fómhair 

2011)

• Chris Flynn, Príomhoifi geach, an Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (an 

Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt a bhí 

inti roimhe sin)

• Alan Hayes, Foilsitheoir (iar-Uachtarán ar 

Fhoilsiú Éireann)

• Fiona Ross, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta 

na hÉireann

• Joe Woods, Stiúrthóir Éigse Éireann 

Baill Foirne Oifi g Chathair Litríochta UNESCO 

Baile Átha Cliath

• Elizabeth Cuddy

• Catherine Duffy

Comhaltaí an Ghrúpa Stiúrtha

• Amharclann na Mainistreach 

• Booksellers’ Association of Ireland

• Leabhair Pháistí Éireann

• Clár na Leabhar Gaeilge

• Cultúr Éireann 

• Oifi g Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath

• Turasóireacht Bhaile Átha Cliath

• Fáilte Éireann

• Foras na Gaeilge

• Idirmhalartán Litríochta Éireann

• Gradaim Leabhar na hÉireann

• Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú 

Cóipchirt

• PEN na hÉireann

• The Irish Times

• Ionad Scríbhneoirí na hÉireann

• Foilsiú Éireann

• RTÉ

• The Stinging Fly

• Sunday Independent

• Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

• Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath

• Éilis Ní Dhuibhne (Scríbhneoir)

• Colm Tóibín (Scríbhneoir)

Aguisíní
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Tionscadail agus Gníomhaíochtaí 2010/2011

Tá sé mar bheartas ag Oifi g Chathair Litríochta 

UNESCO, Baile Átha Cliath oibriú le réimse leathan 

comhpháirtithe. Seo thíos liosta de na tionscadail, 

na himeachtaí agus na comhpháirtithe a bhí i gceist 

ó Mheán Fómhair 2010-Nollaig 2011

• Across the Boundaries – Talking about 

Thomas Kilroy - léiriú poiblí saor in aisce de 

Blake. 

Ionad Oscar Wilde, Coláiste na Tríonóide 

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Forbairt Údar trí Theicneolaíocht Ar 

Líne – tacaíocht ar líne a chruthú le haghaidh 

scríbhneoirí nua. Dhá thionscadal ar tugadh 

tacaíocht dóibh

Ionad Scríbhneoirí na hÉireann

Writing.ie

• Celebrity MasterChef de chuid an BBC – 

ghlac cúigear scríbhneoirí Éireannacha agus 

Stiúrthóir Bhaile Átha Cliath, Cathair Litríochta 

páirt i gclár a bhí tiomanta do Bhaile Átha 

Cliath - an chathair liteartha. 

Ba é Oifi g na Cathrach Litríochta agus 

Fáilte Éireann a d’eagair rannpháirtíocht na 

scríbhneoirí agus rinneadh an scannánú i 

Farmleigh. 

• Bloom 2011 – Gairdín taispeántais le téama 

Chathair Litríochta UNESCO. A rinne Rannóg 

Páirceanna Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath dearadh agus bainistíocht tionscadail 

air.

Bord Bia

Rannóg Páirceanna & Tírdhreacha Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath 

• Bringing It All Back Home – sraith de 

chónaitheachtaí agus cuairteanna aon-uaire 

ag scríbhneoirí i bpobail agus in áiteanna a bhí 

tábhachtach dóibh ina saolta.

Éigse Éireann

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Brandáil Foirgneamh – plaiceanna a 

chur suas a bhfuil lógó Chathair Litríochta 

UNESCO orthu lasmuigh d’fhoirgnimh atá 

spéisiúil ó thaobh na litríochta de nó a mbíonn 

gníomhaíocht liteartha ar siúl iontu.

Leabharlanna Poiblí Chathair Bhaile Átha 

Cliath

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Connecting Writers with Communities 

– cúig shraith sa tionscadal seo. 

D’idirghníomhaigh údar agus maisitheoir 

leabhar le máithreacha déagóra; d’oibrigh 

Laureate na nÓg le leanaí lagamhairc; 

reáchtáladh tionscadal i mBaile Átha Cliath 

thiar theas, inar cuireadh leabhair i láthair 

tuismitheoirí agus leanaí agus na leanaí fós 

óg; baineadh úsáid as scríbhneoireacht 

chruthaitheach agus coimeád dialann 

chun rannpháirtíocht chruthaitheach leanaí 

bunscoile a spreagadh; d’oibrigh úrscéalaí 

grafach le leanaí a bhfuil disléicse orthu.

Leabhair Pháistí Éireann

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Dublin: A Renaissance City of Literature? 

Comhdháil – tacaíocht le haghaidh 

chomhdháil dhá lae saor in aisce a bhí 

oscailte don phobal agus a reáchtáladh i 

Leabharlann Marsh.

Scoil an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide Baile 

Átha Cliath

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath – Tugadh 

‘Dublin, its place in poetry’ ar imeacht arna 

urrú ag an gCathair Litríochta a raibh seachtar 

fi lí as Baile Átha Cliath rannpháirteach ann.

Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath

• Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath – 

tacaíocht le haghaidh trí himeacht a raibh an 

téama Cathair Litríochta UNESCO i gceist 

leo, inar leagadh béim ar chomhchathracha 

litríochta Bhaile Átha Cliath – Dún Éideann, 

Melbourne agus Iowa. Reáchtáladh 

ceardlanna mar chuid di sin freisin agus 

díríodh ar scríbhneoirí ina ndéagóirí chomh 

maith le scríbhneoirí nua nach bhfuil oiliúint 

fhoirmiúil á cur orthu agus mic léinn iarchéime 

ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus 

ó Choláiste na Tríonóide. 

Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath

Oifi g Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile Átha 

Cliath

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Comhaltacht san Aistriúchán Liteartha 

– d’iarr an comhalta cuairte san aistriúchán 

liteartha aighneachtaí uathu siúd a raibh spéis 

acu i ranganna san aistriúchán liteartha. Mar 

chuid den tseachtain Rúiseach reáchtáladh 

léacht phoiblí saor in aisce i Mol an tSeomra 

Fhada, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath.

Fondúireacht na Tríonóide, Coláiste an 

Tríonóide

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Flann 100 - Deireadh Seachtaine 

Chomóradh Céad Bliain Flann O’Brien – 

Imeachtaí saor in aisce inar ceiliúradh gnéithe 

de shaothair Flann O’ Brien.

Scoil an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide Baile 

Átha Cliath

• Great Writing - Great Places – sraith 

d’ocht n-imeacht a reáchtáladh san 

fhómhar a thug scríbhneoirí chuig áiteanna 

a bhí neamhghnách ach ábhartha dá 

gcuid scríbhneoireachta m.sh. scríbhneoirí 

coirscéalta sna Ceithre Chúirt.

Writing.ie

• Múinteoirí as an Íoslainn – eagraíodh 

gníomhaíochtaí liteartha le haghaidh grúpa 

de 30 múinteoir as Réicvíc, Comhchathair 

Litríochta.

An tIonad Cuairteoirí i gColáiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath

Ionad James Joyce

Ionad Scríbhneoirí na hÉireann

Scoil Shráid Rutland

An tAonad Forbartha Curaclaim 

• Suíomh Gréasáin Gaeilge na Cathrach 

Litríochta

Foras na Gaeilge (páirtmhaoinithe)

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Literature Night– ceiliúradh ar litríocht na 

hEorpa a reáchtáladh ar an oíche chéanna i 

bpríomhchathracha ar fud na hEorpa. Ghlac 

Baile Átha Cliath páirt inti den chéad uair 

i mBealtaine 2011 agus ba é an téama ná 

scríbhneoireacht coirscéalta.

Alliance Française 

British Council

Ionaid Sheiceacha

Ambasáid Phoblacht na Seice

Institiúid Chultúrtha na hIodáile

• Meitheal – Roinn an Chathair Litríochta 

agus Idirmhalartán Litríocht Éireann seastán 

ag imeacht turasóireachta roimh Meitheal i 

dTeach an Ard-Mhéara ar fhreastail os cionn 

300 oibreoir turais idirnáisiúnta uirthi.

Turasóireacht Bhaile Átha Cliath

Fáilte Éireann

Idirmhalartán Litríochta Éireann

• Penguin RTÉ Guide – Comórtas 

Gearrscéalta.

RTÉ Guide

Penguin Books

• Féile Phádraig - Reáchtáladh 

DublinSwell – ceiliúradh ar scríbhneoirí agus 

scríbhneoireacht Bhaile Átha Cliath san Ionad 

Comhdhála i Márta.

Féile Phádraig

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

(páirtmhaoinithe)

• Rian Liteartha Teaghlaigh – cruthaithe ag 

foireann na Cathrach Litríochta mar chuid 

d’Fhéile Phádraig.

Féile Phádraig

• Brilliant – bhí gearrscéal le Roddy Doyle a 

coimisiúnaíodh go speisialta mar théama do 

Pharáid Lá Fhéile Pádraig. Scaipeadh 18,000 

cóip chuig leabharlanna i mórcheantar Bhaile 

Átha Cliath agus seoladh trí ríomhphost iad 

chuig gach bunscoil i mórcheantar Bhaile 

Átha Cliath.

Féile Phádraig

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

Aguisín 2:
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• Poemsong and Ballads - ceol ó Ulysses 

agus Finnegans Wake – imeachtaí poiblí 

Bloomsday saor in aisce i bhFaiche Stiabhna.

Ionad James Joyce

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Taispeántas Phil Lynott – ina léirítear slí 

bheatha an amhránaí, an scríbhneora amhrán, 

an fhile agus an cheoltóra.

Irisleabhar Hot Press

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Léitheoir Cónaitheach – le haghaidh leanaí 

bunscoile i 16 scoil lárchathrach agus ceithre 

leabharlann i gcathair Bhaile Átha Cliath. Trí 

chonradh naoi mí cuireadh ar chumas an 

Léitheora oibriú le leanaí agus lena gcuid 

tuismitheoirí chun grá don léitheoireacht a 

chothú iontu.

Sarah Purcell, Léitheoir Cónaitheach

Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath

Comhordaitheoirí Teagmhála Baile is Scoile

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Scoil Shamhraidh Samuel Beckett – 

tacaíocht tugtha d’imeacht poiblí scoile 

samhraidh a reáchtáladh den chéad uair.

Scoil an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide Baile 

Átha Cliath

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Story Lab – sraith ceardlann a dearadh chun 

spéis leanaí i scéalta a chothú san oiread 

bealaí agus ab fhéidir – scríobh, líníocht, 

taifeadadh, léamh agus éisteacht. Tugadh na 

scéalta do Chnuasach Bhaile Átha Cliath agus 

na hÉireann i Leabharlanna Chathair Bhaile 

Átha Cliath agus cruthaíodh an teicneolaíocht 

le haghaidh shaotharlann scéalta soghluaiste 

a cheadófar é a úsáid in ionaid éagsúla ar fud 

na cathrach.

Leabhair Pháistí Éireann

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Grúpaí Léitheoireachta Ulysses – 

tacaíocht tugtha do na cláir Ulysses for 

Christmas agus Ulysses Evenings.

Cógaslann Sweny

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

• Taithí Oibre – chaith mac léinn a bhí i mbun 

taithí oibre le linn a bliana deireanaí den chéim 

trí mhí ag bunú meán sóisialta don Chathair 

Litríochta.

Tanya Brennan (Mac Léinn ar Thaithí Oibre)

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir

• Fóram Rannpháirtíochta na Scríbhneoirí 

– reáchtáladh dhá himeacht ar stíl an World 

Café sa Leabharlann Náisiúnta le haghaidh 

scríbhneoirí ar gach leibhéal. Deiseanna an 

ainmnithe pléite.

Karan Thompson Consulting Ltd

An Roinn Turasóireachta, Cultúir & Spóirt 

(páirtmhaoinithe)

K. Ón X Factor Annual 2011. Pedigree Books, 2010.K

Grúpa Bainistíochta Bhaile Átha Cliath, Cathair Litríochta UNESCO 

Margaret Hayes

Cathaoirleach, Baile Átha Cliath, 

Cathair Litríochta UNESCO 

agus Leabharlannaí Chathair 

Bhaile Átha Cliath

Chris Flynn

Príomhoifi geach, an 

Roinn Turasóireachta, 

Cultúir & Spóirt

Jane Alger

Stiúrthóir, Baile Átha Cliath, 

Cathair Litríochta UNESCO

Alan Hayes

Foilsitheoir agus 

Cláraitheoir Ealaíon

Joe Woods

Stiúrthóir, Éigse Éireann

Sarah Bannan

Ceann Litríochta, 

an Chomhairle Ealaíon

Fiona Ross

Stiúrthóir, Leabharlann 

Náisiúnta na hÉireann
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REYKJAVIK

DUBLIN
EDINBURGH

NORWICH
IOWA CITY

MELBOURNE

Sante Fé

Montreal

Popayan

Bogotá

Aswan

Sydney

Schenzhen

Chengdu
Shanghai

Kanazawa

NagoyaKobe

Seoul
Icheon

Östersund

Glasgow
Bradford

Berlin
Ghent

Graz
BolognaSaint-ÉtienneLyon

Buenos Aires

Seville

UNESCO City of Literature

UNESCO City of Design

UNESCO City of Crafts & Folk Art

UNESCO City of Music

UNESCO City of Gastronomy

UNESCO City of Media Arts

UNESCO City of Film



Cathair Litríochta

BAILE ÁTHA CLIATH




