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An t-aisteoir agus údar leabhar do pháistí Chris O’Dowd leis an údar Nick V. Murphy ag imeacht do pháistí i Halla na Saoirse chun  

Moone Boy 2 – The Fish Detective a chur chun cinn.
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CATHAOIRLEACH

i gcomhpháirtíocht le cuid de na heagraíochtaí 

comhpháirtíochta agus na hinstitiúidí a dhéanann 

an oiread sin le héiteas litearthachta Bhaile Átha 

Cliath a chruthú agus a chaomhnú.

Ba mhian liom an deis seo a thapú le tréaslú 

leis an Stiúrthóir Jane Alger agus lena foireann 

as a gcuid oibre dúthrachtaí le linn na bliana. 

Aithnítear chomh maith ról tábhachtach na nGrúpaí 

Bainistíochta agus Stiúrtha a thug le chéile an 

uile ghné de shaothrú litríochta na cathrach. Tá 

buíochas le gabháil fosta leis an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta a gcuireann a cuid 

tacaíochta, comhairle agus urraíochta go mór lenár 

gcuid oibre - mar a chuireann na comhpháirtithe 

agus rannpháirtithe eile a leanann de thacaíocht 

a thabhairt don ainmniú - is gné riachtanach é a 

dtiomantas le go n-éireoidh lenár gcuid iarrachtaí 

lánacmhainneacht a bhaint as ainmniú Bhaile Átha 

Cliath mar Chathair Litríochta de chuid UNESCO.

Mar Chathaoirleach ar an nGrúpa Bainistíochta, 

tréaslaím leo siúd uile a rinne bliain ar leith de 

2015 – ar gcomhpháirtithe, ár scríbhneoirí, ár lucht 

féachana agus na daoine faoi leith a thug a gcuid 

ama agus tallaine – tá mé ag dúil go mór agus go 

muiníneach le tuilleadh ratha as seo amach.

Margaret Hayes 

Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath 

Cathaoirleach, Grúpa Bainistíochta Bhaile Átha 

Cliath: Cathair Litríochta UNESCO

Tugann méadú agus forbairt leanúnach Ghréasán 

na gCathracha Cruthaitheacha, agus go háirithe 

anois go bhfuil Cathracha sainithe Litríochta curtha 

leis, deis do Bhaile Átha Cliath a shainordú a 

leathnú agus naisc nua chultúrtha a dhéanamh le 

pobail ar fud na cruinne atá ar an meon céanna.

Agus an próiseas seo ar intinn agam, tá áthas orm 

an dul chun cinn suntasach atá déanta i bplean 

straitéiseach nua Bhaile Átha Cliath: Cathair 

Litríochta UNESCO a scrúdú, plean a chuirfidh i 

bhfeidhm creatlach a ligfidh do Bhaile Átha Cliath 

a uaillmhianta mar Chathair Litríochta de chuid 

UNESCO a chomhlíonadh thar an tréimhse 2016 

–2018. Léireoidh an plean, atá le foilsiú in Eanáir na 

bliana seo chugainn, straitéis na cathrach de réir sé 

théama lena n-áirítear Féiniúlacht, Abhcóideacht 

agus Cur Chun Cinn; An A-Z den scríbhneoireacht, 

léitheoireacht agus scéalaíocht; Caidrimh agus 

Gréasáin a thógáil; StoryHouse – áiteanna nua 

a chruthú le haghaidh cultúir; Ceannaireacht 

– Struchtúir agus Acmhainní; Taighde agus 

Measúnacht. 

Is léir gur mó i bhfad an líon de mhuintir Bhaile Átha 

Cliath atá ag tabhairt cuairte ar leabharlanna ná 

riamh – le léamh, le scíste a ghlacadh, le staidéar 

agus taighde a dhéanamh agus le páirt a ghlacadh 

i gcláir chultúrtha agus foghlama – agus tá áthas 

orm a chur in iúl go bhfuil an obair ar Leabharlann 

nua na Cathrach ag dul ar aghaidh faoi lán seoil, 

leabharlann atá ceaptha le bheith mar chroílár ag

Ceathrú Chultúrtha Chearnóg Parnell agus a 

chaithfidh solas an 21ú haois ar dhomhan an eolais 

agus an chultúir le haghaidh phobal 1.2 milliún 

na cathrach– áit tionóil le haghaidh daoine agus 

smaointe araon.

Tá láithreán Gréasáin nua DUCoL á chur le chéile 

faoi láthair agus tá sé le bheith beo sa bhliain 2016.

Tá Oifig Bhaile Átha Cliath: Cathair Litríochta 

UNESCO (DUCoL), le tacaíocht acmhainní sheirbhís 

leabharlanna poiblí Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath agus a Coiste Polasaí Straitéiseach 

i gcomhair Ealaíon, Cultúir, Fóillíochta agus 

Pobail, ag leanúint de naisc áitiúla, náisiúnta agus 

idirnáisiúnta a chruthú – le cois cláir nuálaíocha 

agus shamhlaíocha a chruthú, mar chuid de 

sheirbhís rialta leabharlanna na cathrach, agus 
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Cathair Litríochta – Tuarascáil Bhliantúil 2015

Is cúram de chuid Oifig Bhaile Átha Cliath: Cathair 

Litríochta UNESCO (DUCoL) iad bainistíocht agus 

cur chun cinn an ainm “Baile Átha Cliath: Cathair 

Litríochta UNESCO”, ag obair faoi choimirce 

sheirbhís leabharlainne poiblí Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath. Tuairiscíonn Stiúrthóir 

na hoifige le grúpa bainistíochta ar a bhfuil seisear 

agus iad faoi chathaoirleacht Leabharlannaí 

Chathair Bhaile Átha Cliath. Cuirtear bonn eolais 

níos leithne faoi obair an ghrúpa bainistíochta 

trí ghrúpa stiúrtha, a dhéanann ionadaíocht 

thar ceann rialtas áitiúil agus náisiúnta, páirtithe 

leasmhara turasóireachta, grúpaí foilsitheoirí agus 

scríbhneoirí, eagraíochtaí na meán, na n-ealaíon 

agus an chultúir agus na n-ollscoileanna. Tá na 

heagrais seo uile freagrach as an ainmniú ina 

réimsí féin. Féach liosta na mball in Aguisín 1.

Cuirtear béim sa tuarascáil seo ar thiomantas 

leanúnach DUCoL, in éineacht leis na grúpaí 

bainistíochta agus stiúrtha, d’fheasacht ar 

chultúr sainiúil litearthachta na príomhchathrach 

a fhorbairt a thuilleadh, in Éirinn agus thar 

lear – agus a chinntiú gur fócas lárnach iad na 

scríbhneoirí agus an scríbhneoireacht i réimsí na 

nuála agus na cruthaitheachta – a aithnítear anois 

mar chroíghnéithe de thodhchaí eacnamaíochta 

Bhaile Átha Cliath.

B: Balla nua na Scríbhneoirí ag Leabharlann i Ráth Eanaigh

C: Lá Scríbhneoirí Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath ag Féile na Leabhar Bhaile Átha Cliath

B

C
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Naisc a dhéanamh

Féile Bram Stoker

Le linn Fhéile bhliantúil Bram Stoker rinneadh 

ceiliúradh cathrach a mhair ceithre lá ar ‘Living 

Stories and Deadly Adventures’, féile a spreagadh 

mar gheall ar Stoker, údar Dracula arbh as 

Baile Átha Cliath dó, agus tharla sé seo thar 

dheireadh seachtaine Saoire Bainc Dheireadh 

Fómhair. Rinneadh an fhéile seo a athbhrandáil 

i mbliana agus i measc na n-imeachtaí a bhí ann 

bhí taispeántán ag ealaíontóir Maser i Margadh 

na Feirme, paráid sráide de chuid Macnas agus 

Stokerland i gCearnóg Wolfe Tone, a bhí oiriúnach 

do theaghlaigh. Tharla imeachtaí eile, agus téamaí 

litearthachta faoi leith leo in Ard-Eaglais Phádraig, 

i Leabharlann Marsh agus i Halla na Máisiúna. Ní 

gá a rá go raibh starrfhiacla agus vaimpírí fud fad 

na háite agus bhí dath na fola deirge ar go leor de 

na foirgnimh le linn na féile.  

 

Tá Stiúrthóir DUCoL, Jane Alger, ar choiste 

stiúrtha na féile atá á urrú ag Comhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath agus ag Fáilte Ireland. Tá an 

ghné litearthachta á maoiniú ag an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta.

Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath

Bhí rud ann do gach duine i bhFéile Leabhar 

Bhaile Átha Cliath, uatha siúd a bhfuil grá ar 

leabhair acu go scríbhneoirí gairmiúla, foilsitheoirí 

agus díoltóirí leabhar, agus tugadh ardán 

d’fhoilsitheoirí agus scríbhneoirí na hÉireann 

i dtimpleallacht atá saor, taitneamhach agus 

so-aimsithe do gach aoisghrúpa. Bhí 55 imeacht 

ann le haghaidh daoina fásta agus leanaí le linn 

Fhéile 2015 a bhí maoinithe ag an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta agus ag Comhairle 

Ealaíon Thuaisceart Éireann. Ba í féile na bliana 

seo an ceann ba rathúla riamh agus gach ticéad 

curtha in áirithe do gach mórimeacht agus freastal 

maith déanta ar an gcuid ba mhó acu. Ar an 

iomlán, tá ráth agus bláth ag teacht ar an bhFéile 

agus an lucht freastail ag dul in airde gach bliain. 

Cuireadh breis agus 3,000 ticéad in áirithe agus 

rinne cuid mhór daoine freastal ar imeachtaí nach 

raibh ticéid de dhíth faoina gcoinne le linn 4 lá na 

féile. 4,500 a mheastar a bhí sa lucht féachana 

ar an iomlán. DUCoL a riarann Féile Leabhar 

Bhaile Átha Cliath agus is í Leabharlannaí Chathair 

Bhaile Átha Cliath agus cathaoirleach Ghrúpa 

Bainistíochta DUCoL Margaret Hayes atá ina 

cathaoirleach ar an bhFéile.
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D: Cathair Amháin, Leabhar Amháin 2015 – The Barry Town Trilogy le Roddy Doyle

E: An tÚdar Catherine Dunne i mbun comhrá le Roddy Doyle le haghaidh Féile Bhaile Átha Cliath:  

Cathair Amháin Leabhar Amháin

E
D

Baile Átha Cliath: Cathair  

Amháin Leabhar Amháin

Ba é 2015 10ú bliain den Fhéile Bhaile Átha 

Cliath: Cathair Amháin, Leabhar Amháin agus 

i mí Aibreáin rinneadh ceiliúradh iomlán ar 

The Barrytown Trilogy le Roddy Doyle (The 

Commitments, The Snapper agus The Van).  

I measc breis agus 60 imeacht a bhí ann, bhí 

léamha, cainteanna, imeachtaí ceoil, ruaig leabhar, 

agallaimh le húdair agus taispeántais. Ba í an 

bhuaicphointe ná ceiliúradh litearthachta agus 

ceolmhar i Sráid an Bhiocaire ar an leabhar agus 

na carachtair ar ar tugadh ‘Barrytown Meets 

MusicTown’. Rinneadh é seo i gcomhpháirtíocht 

le Féile MusicTown DCC, agus tugadh le chéile 

aisteoirí agus ceoltóirí mór le rá ar nós Damien 

Dempsey, Aidan Gillen, Glen Hansard, Imelda 

May, Colm Meaney agus Ger Ryan – gné a léirigh 

carachtar faoi leith Barrytown agus is oíche 

iontach ceoil agus focal a bhí ann

Sa Staid Aviva ar an 16 Aibreán cuimhníodh 

ar eachtraí na hÉireann in Italia ‘90, a bhí mar 

chuid de The Van, agus chuir Bill O’Herlihy ó 

RTÉ agallamh ar aíonna speisialta agus laochra 

na peile, Eamon Dunphy, John Giles agus Paul 

McGrath.

Bhí Féile Lingo i mbun coimeádaíochta ar ócáid 

cheoil agus focail labhartha sa Workingman’s 

Club agus i measc na n-aíonna bhí Roddy Doyle, 

Brownbread Mixtape agus John Cummins.

Chuir an t-údar Catherine Dunne agallamh ar 

Roddy Doyle agus teach lán i láthair san RDS. 

D’oibrigh an bheirt acu le chéile mar oidí i Scoil 

an Ghleanntáin Ghlais sna 1980í agus bhí oíche 

iontach de chomhrá agus de léargas litearthachta 

ag an lucht féachana. 

Agus téama ceolmhar The Commitments á léiriú, 

d’eagraigh irisleabhar Hot Press oíche de phlé 

agus de chuimhní ceolmhara ag an Church  

Bar leis na painéalaithe Dave Fanning, Eamon  

Carr agus na ceoltóirí Leslie Dowdall agus  

Gerard Whelan. 

Chuir cúlbhrat de chlúdaigh Hot Press ón tréimhse 

leis an ataimsféar.

D’óstáil Teach an Ard-Mhéara cainteanna ar úsáid 

teanga agus ar an ealaíon a bhain le saothar 

Roddy Doyle a aistriú. Mar a tharla in 2014, tháinig 

na húdaráis eile áitiúla Bhaile Átha Cliath ar bord 

arís, gur óstáil siad cuid mhór imeachtaí eile ar 

spreag The Barrytown Trilogy iad.

Chuir Iarnród Éireann an nasc láidir le fíor-Chill 

Bharróg i dTríológ Barrytown i láthair trí bhrat an-

fheiceálach a léiriú sa stáisiún áitiúil traenach agus 

“Welcome to Barrytown” scríofa air – fógra iontach 

le haghaidh na féile.

Mar cheiliúradh ar an bhFéile Cathair Amháin, 

Leabhar Amháin Bhaile Átha Cliath, reáchtáil 

Féile Naomh Pádraig léiriú speisialta de The 

Snapper ar an 14 Márta sa Pillar Room d’Ospidéal 

Máithreachais an Rotunda (a bhí mar shuíomh 

sa scannán). Ghlac Colm Meaney, a ghlac páirt 

cháiliúil Dessie Rabbite, páirt i bplé ceisteanna 

agus freagraí leis an gcraoltóir de chuid RTÉ  

John Kelly.

D’eagraigh an iris Hot Press comórtas náisiúnta 

scríbhneoireachta a bhain le téama Barrytown 

‘Write here Write Now’ le haghaidh mic léinn.

Fuarthas beagnach 4,000 iontráil agus bhronn 

Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Christy Burke,  

na duaiseanna. 
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Dámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha  

IMPAC Bhaile Átha Cliath

D’aimnigh leabharlanna ó chathracha i 39 tír teidil 

do dhámhachtain na bliana seo agus d’fhógair 

Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath agus pátrún na 

dámhachtana, Christy Burke, Dé Céadaoin, an 17 

Meitheamh, go raibh an duais buaite ag an úrscéal 

Harvest leis an údar Jim Crace as an Ríocht 

Aontaithe. Translatlantic, leis an údar as Baile Átha 

Cliath Colum McCann, an tÉireannach ar bhí ar 

ghearrliosta láidir. An oíche ina dhiaidh sin, léigh 

Jim as a leabhar agus chuir Niall MacMonagle faoi 

agallamh é roimh lucht féachana a bhí lán de bhaill 

chlub leabhar Chathair Bhaile Átha Cliath i seomra 

comhdhála Leabharlann agus Cartlann Chathair 

Bhaile Átha Cliath, Sráid an Phiarsaigh. 

Féile ISLA

Bhí an ceathrú Féile Litríochta bhliantúil ISLA, 

(Éireannach, Spáinneach agus Meiriceánach 

Laidineach) ina ndéantar ceiliúradh ar an 

scríbhneoireacht Spáinnise, ar siúl ón Aoine, 

2 Deireadh Fómhair go dtí an Domhnach, 4 

Deireadh Fómhair. Ghlac scríbhneoirí Éireannach 

Ruth Byrne, Gerard Dawe, Diarmuid Ferriter, Dave 

Hendrik, Audrey Magee, John Minihan agus Lia 

Mills páirt ann, agus bhí urraíocht ag triúr acu ó 

DUCoL. Bhí scríbhneoirí ann ó Chúba, ón tSile, 

ón Airgintín, ó Mheicisceo agus ón Spáinn a 

ghlac páirt san fhéile atá eagraithe ag Instituto 

Cervantes.

Féile Lingo 

Bhí an 2ú Féile Focail Labhartha Lingo ann ón 16 

go dtí an 18 Deireadh Fómhair i sé áit i lár chathair 

Bhaile Átha Cliath. San Fhéile seo ar a bhfuil 

fás mór tagtha bhí roinnt ealaíontóirí an fhocail 

labhartha as Éirinn agus as tíortha eile a ghlac 

páirt in imeachtaí lena n-áirítear bróinse filíochta, 

tóraíocht taisce filíochta agus biongó filíochta. Bhí 

ball foirne ó oifig DUCoL mar dhuine de na moltóirí 

don ollchomórtas filíochta agus rinne DUCoL 

urraíocht ar phíosa nua focail labhartha, Citysong, 

le Dylan Coburn in éineacht le ceardlanna óige.

Lá Scríbhneoirí Penguin/RTÉ Guide/DUCoL

Tharla an 6 Lá Scríbhneoirí Penguin/RTÉ Guide, 

i gcomhar leDUCoL, Dé hAoine an 11 Meán 

Fómhair. Tugadh cuireadh do 55 scríbhneoir 

uaillmhianacha, lena n-áirítear an 10 n-iarrthóir 

gearrliostaithe sa chomórtas gearrscéalaíochta 

a d’eagraigh an RTÉ Guide i rith an tsamhraidh 

2015, freastal ar cheardlann foilsitheoireachta 

saor in aisce i Leabharlann Shráid an Phiarsaigh. 

D’eagraigh Penguin Ireland é seo, agus fuair na 

daoine seo a d’fhreastail comhairle luachmhar ó 

eagarthóirí, ó ghníomhaithe litearthachta agus 

ó údair faoin dóigh le hobair a fháil foilsithe. 

Foilsíodh scéal an bhuaiteora san RTÉ Guide.

F: Focail ar na Sráideanna - Oíche Litríochta na hEorpa

G: Alan Breen, Preasoifigeach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath; Jane Alger, Stiúrthóir Bhaile Átha Cliath: Cathair 

Litríochta UNESCO; Jim Crace, Buaiteoir 2015; Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Christy Burke; Cathy McKenna, 

Riarthóir ar Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath; Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí na 

Cathrach agus Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath nuair a fógraíodh buaiteoir Dhámhachtain 

Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath i dTeach an Ard-Mhéara.

G
F
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dá thír déag a ghlac páirt ón Eoraip ná an Ostair, 

Poblacht na Seice, an Danmhairg, an Fhrainc, an 

Ghearmáin, an Iodáil, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, 

an Rómáin, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe.

Yeats 2015 

Chuir DUCoL Yeats 2015 le ceiliúradh 2015 Years 

tríd an gcéad léiriú domhan de An Cat agus an 

Ghealach a urrú. Aistriúchán go Gaeilge le Gabriel 

Rosenstock ba ea seo ar ghearrdhráma de chuid 

Yeats The Cat and The Moon, a bhí mar chuid 

de chlár thrí dhráma de chuid Yeats, Saints and 

Sinners, a chuir Complacht Amharclainne Mouth 

on Fire i láthair san Amharclann Nua i Meitheamh. 

Bhí The Pot of Broth and Purgatory mar chuid 

den chlár freisin. Rinne DUCoL urraíocht freisin 

ar Once Upon a Picture, taispeántas agus 

ceardlanna, a bhain le scéalta béaloidis Yeats  

in The Ark. I ndiaidh do DUCoL é a iarraidh, bhí 

sraith faoi leith sa chlár do scoileanna DEIS i lár  

na cathrach. 

Lá na Léitheoirí

Reáchtálann Leabharlanna Chathair Bhaile Átha 

Cliath Lá na Léitheoirí gach bliain. Bhí an lá seo ar 

siúl den 13ú huair déag i mbliana agus is i Scabhat 

Smock a bhí sé Dé Sathairn, 14 Samhain, mar 

chuid d’Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath. Thaitin 

seisiúin a raibh Dave Kenny mar chathaoirleach 

orthu le scríbhneoirí ar nós Róisín Ingle, Naomi 

Linehan, Kari Rosvall, Claire Tomlin agus Marty 

Whelan leis an lucht féachana, a bhí lán go doras, 

go háirithe baill de chlub leabhar Leabharlanna 

Chathair Bhaile Átha Cliath.

Focail ar na Sráideanna–  

Oíche Litríochta na hEorpa 

Oíche Litríochta na hEorpa Dé Céadaoin 20 

Bealtaine bhí an 5 ócáid bhliantúil de Focail ar na 

Sráideanna i gceantar Chearnóg Parnell/Sráid 

Sheoirse Mhór Thuaidh. Léigh 11 Éireannach mór 

le rá, chomh maith leis an údar sárdhíola Albanach 

Alexander McCall Smith, sliochtanna de litríocht 

chomhaimseartha na hEorpa a aistríodh go Béarla. 

I measc na ndaoine ghlac páirt ann, bhí Mary 

Kennedy, Mary McEvoy, Rick O’Shea agus Peter 

Sheridan ag léamh in ionaid ar nós Ghailéaraí 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, The Hugh Lane, 

Club na Múinteoirí, Teach Belvedere agus Ionad 

James Joyce. Léigh Alexander McCall Smith 

as a shaothar féin in Eaglais Phreisbitíreach na 

Mainistreach agus i Músaem Scríbhneoirí Bhaile 

Átha Cliath agus léigh Síle Seoige sliocht as an 

Damhairgis a bhí aistrithe go Gaeilge. Rinneadh 

gach léamh, a mhair 10 mbomaite an ceann, 

rinneadh iad a athléamh gach 30 bomaite agus 

mar gheall air seo bhí lucht féacha de bhreis agus 

2,000 in ann dul ó léamh go léamh, gan stró, agus 

leabhrán ócáid faoi leith á stiúradh. Ba iad an 

H

“...is gníomh aonarach í an scríbhneoireacht agus teastaíonn pobal tacaíochta ón scríbhneoir – ach is 
gníomh aonarach, den chuid is mó, freisin é an toradh deiridh a bhíonn ar an scríbhneoireacht – an 
léitheoireacht. Is é an rud iontach faoi Dhámhachtain IMPAC ná go dtugann sé an dá aonarán sin le 
chéile agus is é an fáth a gcaithfidh an ceiliúradh seo ar leabhair leanúint ar aghaidh ná gur mó luach a 
chuireann sé ar leabharlanna agus ar léitheoirí ná aon duais eile”

Jim Crace, buaiteoir Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 2015

H:  An t-údar agus fear grinn David O’Doherty in éineacht le Dainséareolaithe Kim agus Lucy ag seoladh Danger is 

Everywhere, an Feachtas Léitheoireachta ar fud na Cathrach do Pháistí. 

II: An t-aisteoir Stephen Jones ag léamh d’Ambasáid na hOstaire sa Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath 

ag Focail ar na Sráideanna – Oíche Litríochta na hEorpa

I
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Cláir Oideachais 

Léitheoireacht ar fud na Cathrach do Pháistí 

Danger is Everywhere le David O’Doherty a bhí 

mar rogha teidil don Fheachtas Léitheoireachta 

ar fud na Cathrach do Pháistí, a chuireann 

léitheoireacht só chun tosaigh. Ó Eanáir go 

Márta bhí páistí i mBaile Átha Cliath gnóitheach i 

mbun leabhair a léamh, chomh maith le freastal 

a dhéanamh ar ócáid i leabharlanna agus i 

scoileanna. Tháinig breis agus 400 páiste, lena 

n-áirítear scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta 

orthu ó Scoil Ioséf i bhFionnradharc, chuig ócáid 

aonuaire i Halla na Saoirse, mar ar chuir an t-údar 

David O’Doherty agus an maisitheoir Chris Judge 

an lucht féachana faoi dhraíocht le hamaidí an 

Dainséareolaí, Dr. Noel Zone. Chuir an scéalaí 

Paul Timoney beocht sa leabhar le ceardlanna i 

leabharlanna.

Chruthaigh siopa leabhar Hodges Figgis 

taispeántas suntasach fuinneoige le linn an 

fheachtais agus d’eagraigh Gailéaraí Bhaile Átha 

Cliath, The Hugh Lane agus Waterways Ireland 

ócáidí rathúla Danger is Everywhere. Tharla an 

ócáid dheiridh den fheachtas Dé Domhanigh 15 

Márta mar chuid de Big Day Out na Féile 

Pádraig. Bhí seónna beo ann i rith an lae le David 

O’Doherty agus Chris Judge, chomh maith le 

ceardlanna Build Your Own Danger Device i 

gCearnóg Mhuirfean.

D’eagraigh David fosta imeacht dainséareolaíochta 

i Scoil Speisialta Scoil Chiaráin i nGlas Naíon  

agus thaitin sé go mór leis na scoláirí, a chuir 

leabhar dó, leabhar a chruthaigh siad féin in 

Fighting Words.

Ghlac seacht rang ó scoileanna i lár na cathrach 

páirt sa chlár tríd an obair leis an Léitheoir 

Cónaithe, Julianna Mooney D’fhreastail ceathar 

de na scoláirí ó na scoileanna seo ar an ócáid 

le David O’Doherty i Leabharlann Shráid an 

Phiarsaigh.

Lean Leabharlann na Cabraí lena compháirtíocht 

le scoileanna áitiúla i gcomhar leis na hOidí 

Teagmhála Pobail agus Baile a d’eagraigh 

comórtas maisithe bunaithe ar Danger is 

Everywhere. Cuireadh na iontrálacha a bhuaigh ar 

taispeántas sa leabharlann. D’eagraigh siad ócáid 

oscailte le David agus Chris ar an 20 Eanáir le 

haghaidh 100 páistí.

Léitheoir Cónaithe 

Leanadh de Chlár an Léitheora Cónaithe, a 

eagraíodh i gcomhar le hOidí Teagmhála Pobail 

agus Baile, in 2015. Agus í ag obair le páistí i 

scoileanna i lár na cathrach, spreag Julianne 

Mooney léitheoireacht le haghaidh só trí leabhair 

a roghnaigh sí go speisialta a úsáid, Danger is 

Everywhere san áireamh. D’oibrigh an léitheoir 

cónaithe le 34 rang ó 7 scoil le 675 páiste agus 

5 leabharlann. Bhí 2 sheisiún leabharlainne ar a 

mhéad ag gach rang, agus bhí gach seisiún ag 

cuid de na ranganna sa leabharlann áitiúil sa 

chás ina raibh an scoil faoi fhad siúil ghairid ón 

leabharlann. 

“Thaitin sé liom 
teacht go dtí an 
leabharlann le 
Julianne mar go 
mbíodh an oiread 
sin spraoi againn. Ní 
thagainn go dtí an 
leabharlann riamh 
ach anois is féidir 
liom leabhair a 
thógáil amach mar 
go bhfuil mo chárta 
leabharlainne féin 
agam agus is maith 
liom leabhair nua a 
fhoghlaim.”

Mac Léinn as 
Clár an Léitheora 
Cónaithe

J: An Léitheoir Cónaithe Julianne Mooney agus cuid de na scoláirí a ghlac páirt i gClár an Léitheora Chonaithe 

K: An tIriseoir Madeleine Keane ag cur agallaimh ar an scríbhneoirí Seiceach Petra Hulova agus an scríbhneoir Louise 

O’Neill i dTeach an Ard-Mhéara mar chuid de ‘Prague Days in Dublin’

K

J
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Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta Ghréasán na 
gCathracha Cruthaitheacha UNESCO

TBhí cruinniú bliantúil Ghréasán na gCathracha 

Cruthaitheacha UNESCO (UCCN) ann i Kanazawa, 

(Cathair na gCeard agus Ealaíon na nDaoine) sa 

tSeapáin i mBealtaine. Bhí ionadaíocht ag 61 de 

na 69 ballchathair ag an gcruinniú inar ndearnadh 

plé ag comhtháthú bhaill úra an Ghréasáin a bhí 

ainmnithe i Nollaig 2014; inar neartaíodh rialú an 

Ghréasáin; inar sainíodh tosaíochtaí an Ghréasáin 

don bhliain a bhí ag teacht agus inar ndearnadh 

machnamh ar fhorbairt agus ar straitéisí 

cuspóireacha Gréasáin atá ag fás agus atá 

cothrom ó thaobh na tíreolaíochta de. Rinneadh 

plé freisin ar nósanna nua imeachta maidir le 

hiarratais agus sainiú chomh maith le measúnacht 

ceithre bliana ar úsáid an tsainithe le cathracha 

agus ceisteanna eile maidir le nósanna imeachta. 

I ndiaidh dianphróiseas iarratais ó Iúil go Meán 

Fómhair, rinneadh Cathracha na Litríochta 

measúnacht ar iarratais ó 12 cathair fud 

fad an domhain le haghaidh sainithe mar 

Chathair Litríochta. Mar chuid de na nósanna 

athbhreithnithe iarratais ar aontaíodh orthu in 

Kanazawa, mheas cathracha i ngach de na 

7 sainiú measúnacht ar iarratais ina réimse 

chruthaitheach. B’ionann na marcanna a sainíodh 

agus 50% den scóráil fhoriomlán i ngach cathair 

a chuir iarratas isteach. D’fhógair UNESCO na 

torthaí i Nollaig. 

 

Sainíodh 9 gCathair úra Litríochta - Barcelona, an 

Spáinn; Bagdad, an Iaráic; Ljubljana, an tSlóivéin; 

Lviv, an Úcráin; Montevideo, Uragua; Nottingham, 

RA; Óbidos, an Phortaingéil; Tartu, an Eastóin; 

Ulyanovsk, an Rúis.

Barcelona – thug triúr den fhoireann tairisceana 

cuairt ar Bhaile Átha Cliath in Eanáir le blaiseadh 

a fháil ar an gcathair litearthachta, le plé a 

dhéanamh ar chomhoibriú as seo amach agus 

ar thairiscint Barcelona le bheith mar chathair 

litríochta. Le linn na cuairte, a d’eagraigh DUCoL, 

bhí turas príobháideach ar Leabhar Ceanannais 

agus cruinniú le hambasadóir na Spáinne agus le 

Stiúrthóir an Instituto Cervantes.

Barcelona – in Aibreán thug an t-údar as Baile 

Átha Cliath John Banville Forógra Traidisiúnta Lá 

Fhéile Seoirse. Léirigh an ócáid seo, a bhí dírithe 

ar léitheoirí, tús Lá Fhéile Seoirse agus an Lá 

Domhanda um Leabhair, ócáid chathartha a bhfuil 

tábhacht ollmhór ag baint leis in Barcelona

Dunedin – léiríodh dánta le triúr filí as Baile Átha 

Cliath, Pat Boran, Eugene Watters agus Enda 

Wyley go hálainn in Dunedin, an Nua-Shéalainn, 

mar chuid de thaispeántas filíochta ó gach Cathair 

Litríochta de chuid UNESCO.
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Dún Éideann – rinneadh comóradh 10 mbliana 

ar shainiú na cathrach mar Chathair Litríochta 

de chuid UNESCO le fáiltiú a ndearna am tArd-

Phropast óstáil air agus bhí bróisiúir, dearbháin 

agus ábhar éagsúla ó Chathracha eile Litríochta, 

lena n-áirítear Baile Átha Cliath, ar fáil.

Granada – le ceiliúradh a dhéanamha ar shainiú 

na cathrach in 2014 mar Chathair Litríochta de 

chuid UNESCO bhí seastán speisialta ann ag 

Aonach Leabhar Granada in Aibreán ag a raibh 

samplaí ar fáil de ghníomhaíochtaí litearthachta i 

ngach Cathair Litríochta, lena n-áirítear Baile  

Átha Cliath.

Heidelberg – thug an Chathair Litríochta 

UNESCO nua-shainithe cuireadh d’ionadaithe ó 

gach Cacthair Litríochta go Heidelberg le linn a 

fhéile litearthachta i Meitheamh. Eagraíodh roinnt 

cruinnithe, ina ndearnadh plé ar cheisteanna 

eagraíochtúla UNESCO agus ina ndearnadh 

pleananna ar chomhthograí. Bunaíodh naisc le 

heagraíochtaí áitiúla freisin – áiríodh leo siúd tograí 

aistriúcháin agus tograí a bhain le drámadaóirí óga 

a thiocfaidh chun blátha in 2016.

Iowa – léiríodh an nasc cóngarach idir Baile Átha 

Cliath agus Iowa: Cathair Litríochta UNESCO ag 

fáiltiú faoi leith in áras an Ambasadóra in Aibreán. 

Labhair Christopher Merril, Stiúrthóir Chlár 

Idirnáisiúnta Scríbhneoireachta Ollscoil Iowa, ag 

seoladh Town Stitched by River, duanaire de 

scríbhneoirí Éireannacha a bhfuil páirt glactha 

acu i gClár Idirnáisiúnta Scríbhneoireachta na 

hOllscoile. D’eagraigh Alan Hayes as Arlen House 

Publishing foilseachán an duanaire, duanaire  

atá ina eagrán teoranta. Tá Alan ina bhall de 

Ghrúpa Bainistíochta Bhaile Átha Cliath:  

Cathair Litríochta UNESCO.

Iowa – Labhair an scríbhneoir Meiriceánach 

Síneadh a bhfuil duaiseanna bainte aici, Yiyun 

Li, ag ócáid i siopa leabhar Hodges Figgis i 

Meitheamh, bhí eagraithe ag Stiúrthóir Chlár 

Scríbhneoireachta na hÉireann ag Ollscoil  

Iowa i gcomhar le DUCoL.

An Chóiré – Casadh Leas-Leabharlannaí 

Chathair Bhaile Átha Cliath, Brendan Teeling, 

ar ionadaí ó Institiúid Aistriúcháin Litríocht na 

Cóiré i mBealtaine. Phléigh siad cur chun cinn 

Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC 

Bhaile Átha Cliath sa Chóiré.

Kraków – Lean Kraków: Cathair Litríochta 

UNESCO lena cur chun cinn ar an bhfilíócht  

ó Chathracha Litríochta. Rinneadh dánta le  

Pat Boran, Katherine Duffy, Dave Lordan,  

Iggy McGovern agus W.B. Yeats a theilgean  

ar bhalla sa phríomhchearnóg in Kraków.

Melbourne – i measc na gcuaiteoirí ó Chathair 

Litríochta Melbourne ar cuireadh fáilte rompu go 

Baile Átha Cliath, bhí ionadaí ó Ionad Litríochta 

na nÓg agus duine a fuair ciste taistil Chathair 

Litríochta Melbourne. Bhí an plé bunaithe ar chlárú 

litearthachta i mBaile Átha Cliath.

Norwich – D’eagraigh Cathair Litríochta Norwich 

feachtas nuálach i mí na Nollag. Tugadh ‘Library 

Advent Calendar’, air agus rinneadh ceiliúradh 

san fheachtas ar an obair iontach a dhéantar i 

leabharlanna – trí ghrianghraif de leabharlanna 

ó fud fad an domhain a roinnt le linn thréimhse 

na hAidbhinte (1 – 24 Nollaig) ar a fídeanna sna 

meáin shóisialta. Rinneadh íomhánna ó gach 

Cathair Litríochta a mheascadh le cuid ó Norwich 

agus ón RA le ráiteas láidir a chruthú maidir le 

luach leabharlanna. Is éard a bhí mar íomhá ag 

Leabharlann Bhaile Formaid ná íomhá ghalánta 

a glacadh le linn chlár Ealaíona na bPáistí i 

Leabharlanna de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath inar léiríodh damhsóirí Lucia Kickham 

agus Neil Brown i mbun léirithe sa leabharlann in 

éineacht le ráiteas ó Stiúrthóir DUCoL. 

Prág – ‘Prague and Dublin - Cities of Literature’ 

a bhí mar theideal don phlé idir an scríbhneoir 

Seiceach Petre Hulova agus an scríbhneoir 

Éireannach Louise O’Neill a bhí sa Seomra Darach 

i dTeach an Ard-Mhéara. Agus stiúir á coinneáil ag 

Madeline Keane air, mheall sé uas-mhéid de lucht 

féachana agus spreag sé comhrá bríomhar. Bhí an 

ócáid mar chuid de ‘Prague Days in Dublin’ a chuir 

Comhairle Cathrach Práig chun cinn i gcomhar le 

hambasáid Phoblacht na Seice.

Prág – Bhí dán le Jessica Traynor, Neary’s on a 

June Evening ar na póstaeir ar fud na cathrach 

agus iarracht a dhéanamh feasacht a thógáil ar a 

sainiú reatha.
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Shenzhen – cuireadh dhá thogra a bhain le Baile 

Átha Cliath isteach sa Duais Shenzen le haghaidh 

Tallann Óg tharlaíonn go leathbhliantúil agus atá 

eagraithe ag Shenzhen: Cathair Deartha UNESCO. 

Tá an comórtas seo oscailte do dhearthóirí óga i 

ngach ballchathair UCCN. Bhain dearthóir as Baile 

Átha Cliath duais an mhic léinn in 2013, ach ar 

an drochuair níor éirigh le ceachtar d’iontrálacha 

Bhaile Átha Cliath an uair seo. Tá rannpháirtíocht 

Bhaile Átha Cliath i gcomhar le Rannóg Ailtírí 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.St. 

St. Petersburg - thug toscaireacht ó St. 

Petersburg cuairt ar Bhaile Átha Cliath i nDeireadh 

Fómhair leis na naisc ghnó agus chultúrtha idir an 

dá chathair a fhorbairt. Bhí naisc litearthachta idir 

an dá chathair agus an sainiú UNESCO mar chuid 

de phlé faoi chultúr agus turasóireacht.

Tartu – thug grúpa de 10 Leabharlannaí cuairt 

ar Bhaile Átha Cliath go mall in Iúil toisc go raibh 

Tartu ag iarraidh bheith ina Cathair Litríochta 

de chuid UNESCO. D’eagraigh DUCoL turas 

treoraithe agus fáilitú fíona i Leabharlann Marsh 

agus turas ar thaispeántas Leabhar Ceanannais. 

An Háig – tháinig toscaireacht mhór ón Háig 

go Baile Átha Cliath agus í i mbun taighde ar na 

féidearthachtaí iarratas a chur isteach ar shainiú 

Chathair Litríochta. 

Wonju – tháinig toscaireacht ó Wonju sa Chóiré 

Theas go Baile Átha Cliath agus í i mbun taighde 

ar na féidearthachtaí iarratas a chur isteach ar 

shainiú Chathair Litríochta. 

Cathracha Litríochta UNESCO – chuir 

na cathracha litríochta liosta léitheoireachta 

samhraidh le chéile ar a raibh údar ó gach cathair. 

Roghnaíodh a gcuid leabhar toisc go raibh siad 

spéisiúil, siamsúil agus gur aistríodh go forleathan 

iad, agus dá bhrí sin bhí siad ar fáil do lucht 

léitheoireachta idirnáisiúnta. Cuireadh an liosta 

chun tosaigh ar gach láithreán Gréasáin  

na gCathracha Litríochta. Ba í rogha Bhaile  

Átha Cliath ná Let the Great World Spin le Colum 

McCann as Baile Átha Cliath.

Turasóireacht

Tá ceithre phríomhthéama forbartha ag Fáilte 

Ireland le haghaidh a pholasaí margaíochta do 

Bhaile Átha Cliath. City of Words a chuireann 

an chathair litearthachta chun tosaigh; Living 

Bay; Dublin Stories, Hidden and Untold; agus 

Extraordinary Days & Happening Nights. Is í an 

aidhm atá leis seo ná suíomh faoi leith a thabhairt 

do Bhaile Átha Cliath trí eispéireas a thabhairt do 

chuairteoirí a mhairfidh sa chuimhne. 

Chuir Fáilte Ireland físeáin amach leis an gcathair 

litearthachta a chur chun cinn, agus baintear  

úsáid as friotal Oscar Wilde san fhíseán ‘Go  

Wilde in Dublin’. 

Chuir an fhoireann Destination Dublin in Fáilte 

Ireland iriseán Dublin by the Book amach ina 

gcuirtear chun tosaigh an sainiú agus na féilte 

a bhaineann le litearthachtacht sa chathair. 

Rinneadh é seo a scaipeadh ar fud an domhain 

turasóireachta sa bhaile agus thar lear. Rinneadh 

é a scaipeadh freisin i measc bhall UCCN.

Baineadh úsáid as ‘Dublin by the Book’ mar 

chliblíne ar an láithreán Visit Dublin le cuairteoirí a 

spreagadh teacht go Baile Átha Cliath san Earrach 

– Why not start your next chapter in Dublin as the 

UNESCO City of Literature celebrates its literary 

legacy with a litany of book festivals and events?.

Bhí stádas Bhaile Átha Cliath mar Chathair 

Litríochta i bhfeachtas fógraíochta ag Ethopian 

Airlines in Addis Ababa le hoscailt naisc úir  

idir an chathair agus Baile Átha Cliath a chur  

chun tosaigh. 

Luadh an sainiú in alt sa bhlag i Siopa Páirceála an 

Aerphoirt mar ar luadh Baile Átha Cliath i measc 

na saoire litearthachta i fearr sa domhan. 

“Little wonder it’s a UNESCO City of Literature” an 

tuairim a bhí in alt dar teideal Dublin by the Book 

in iris eitleáin Singapore Airlines in Eanáir 2015.

Is minic a dhéantar eolas a dháileadh faoi shainiú 

UNESCO, faoi fhéilte litearthachta agus faoi 

Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha Bhaile Átha 

Cliath chuig ambasáidí na hÉireann ar fud an 

domhain go leictreonach agus mar chóipeanna 

crua tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála. 
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Rannpháirtíocht Eile 2015

Rinne Cathaoirleach DUCoL, Margaret Hayes; an 

Stiúrthóir, Jane Alger agus baill foirne ionadaíocht 

ar Bhaile Átha Cliath: Cathair Litríochta UNESCO 

ag roinnt ócáidí agus comhdhálacha in 2015,  

lena n-áirítear: 

•	 Mar chuid de chomóradh 750 bliain ó 

rugadh Dante, a d’eagraigh Institiúid 

Chultúrtha na hIodáile i mBaile Átha Cliath, 

léigh Cathaoirleach DUCoL, Margaret Hayes, 

sliocht as an Inferno sa Ghailéaraí Náisiúnta 

ar an 28 Samhain.

•	 Ghlac Stiúrthóir DUCoL páirt in athbhreithniú 

cuimsitheach ar fhéile Bloomsday a 

tionscnaíodh ag Ionad James Joyce agus ag 

Fáilte Ireland.

•	 Chuir DUCoL aighneacht isteach chuig an 

Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

le haghaidh an doiciméid pholasaí Culture 

2025.

•	 D’fhreastail Stiúrthóir DUCoL ar an gcéad 

ócáid le haghaidh an City of Film Award 

a d’eagraigh Gaillimh: Cathair Scannán 

UNESCO. Bronnadh an duais ar an 

Uachtarán Micheál D. Ó hUiginn ar an 30 

Samhain.

•	 Rinne Stiúrthóir DUCoL taispeántas do 

ghrúpa de mhic léinn tuarasóireachta ó 

Institiúid Teicneolaíochta Átha Luain faoin 

dóigh leis an gcathair litearthachtachta 

a mhargú agus faoi na féidearthachtaí 

turasóireachta atá ann.

•	 D’eagraigh DUCoL go mbuailfeadh mic 

léinn teanga ón Danmhairg leis an aisteoir 

Phelim Drew le plé a dhéanamh ar éabhlóid 

chanúint Bhaile Átha Cliath.

•	 Bhí Stiúrthóir DUCoL mar mholtóir d’Aonach 

Úrscéalta Áras Scríbhneoirí na hÉireann i mí 

Feabhra.

•	 D’fhreastail grúpa de 15 múinteoir as an 

Eoraip ar chúrsa inseirbhíse le Coláiste na 

Tríonóide go mall in Iúil agus mar chuid den 

obair chúrsa a bhí acu bhí cur i láthair ar 

an litearthacht i mBaile Átha Cliath. Bhuail 

na múinteoirí le foireann DUCoL le plé a 

dhéanamh ar Bhaile Átha Cliath: Cathair 

Amháin, Leabhar Amháin agus Feachtas 

Léitheoireachta Cathrach na bPáistí 

•	 Labhair foireann DUCoL le mic léinn 

turasóireachta ón Iodáil a bhí i mBaile Átha 

Cliath ar thuras staidéir. 

•	 Cuireadh Stiúrthóir DUCoL faoi agallamh le 

haghaidh The Quill, iris na mac léinn i Roinn 

an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide.

•	 In Aibreán, sheol Stiúrthóir DUCoL an 

Hennessy Book of Irish Fiction 2005 – 2015 

a d’fhoilsigh New Island agus a ndearna 

Dermot Bolger agus Ciaran Carty 

eagarthóireacht air. 

 

CAFE CAIRO, 
TRINITY CITY HOTEL 
by Gary Singh

“Cafe Cairo, your 
liquid temple of 
secondhand books 
and glass, laptop 
jammed with secret 
evening soirees and 
mysteries to guide 
you down the hall 
where the poet’s 
masterpiece will hail 
those Dublin taxis 
and their scared 
fares.”

Sliocht as dán a 

cumadh i ndiaidh 

cuairt ar Bhaile Átha 

Cliath ag an iriseoir ó 

San José.
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Tograí/ Comhpháirtíochtaí 2015

Tá sé mar pholasaí ag Oifig Bhaile Átha Cliath: 

Cathair Litríochta UNESCO bheith ag obair le 

réimse leathan comhpháirtithe. Thíos faoi tá na 

tograí agus na comhpháirtíochtaí le linn 2015 i 

dteannta leo siúd atá liostaithe in áiteanna eile:

•	 I ndiaidh don Acadamh Nuálaíochta ag 

an O’Brien Centre for Science i gColáiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath teacht chuig 

DUCoL, chuidigh DUCoL le grúpa de 

mhic léinn iarchéime a d’oibrigh ar phlean 

cumarsáide le haghaidh na Cathrach 

Litríochta a cuireadh i láthair i Nollaig.  

An tAcadamh Nuálaíochta, an Coláiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath

•	 Chuir an t-údar mórdhíola a bhfuil 

duaiseanna bainte aige, Colm McCann, 

chuir sé uasmhéid lucht éisteachta de 400 

faoi dhraíocht in Amharclann Edmund Burke 

i gColáiste na Tríonóide ar an 8 Deireadh 

Fómhair. Scoil an Bhéarla, Coláiste na 

Tríonóide agus Foilsitheoirí Bloomsbury

•	 Labhair an t-údar mórdhíola ón RA 

Elizabeth Gilbert le huasmhéid de lucht 

éisteachta ag ócáid i Halla na Saoirse ar an 

26 Samhain. Foilsitheoirí Bloomsbury

•	  Chuir an t-aisteoir agus údar leabhar do 

pháistí Chris O’Dowd,in éineacht leis 

an údar Nick V. Murphy, 450 páiste faoi 

dhraíocht i Halla na Saoirse le ceiliúradh 

a dhéanamh ar Moone Boy 2 – The Fish 

Detective ar an 14 Deireadh Fómhair. 

Leabhair Pháistí Macmillan

•	 Rinne DUCoL comhpháirtíocht arís le CBI 

agus clinicí leabhar a chur ar fáil ar fud 

na cathrach. Thug na Clinicí Leabhar 

eispéireas idirghníomhach litríochta do 

pháistí agus ábhar ardchaighdeán cló 

chun tábhacht leabhar agus scéalta a chur 

chun cinn ina saolta. I mbliana eagraíodh 

seacht gclinic leabhar i dtrí shuíomh: Féile 

Idirnáisiúnta na Litríochta, Baile Átha 

Cliath, Bloom i bPáirc an Fhionnuisce – an 

fhéile is mó gairdín in Éirinn agus Oíche 

Chultúir. D’aimsigh na clinicí 840 páiste agus 

neartaigh sé misean DUCoL arís chun páistí 

a spreagadh le léitheoireacht só a dhéanamh.  

Leabhair Pháistí Éireann (CBI)

•	  Dóbair gur éirigh le Foireann na hÉireann, 

urraithe ag DUCoL, áit a fháil i mbabhtaí 

ceathrú ceannais den Brave New Voices 

bliantúil, slam-fhéile idirnáisiúnta fhilíocht na 

n-óg in Atlanta. Inspireland

•	 Bhí DUCoL ina chomhpháirtí gníomhach 

i mBaile Átha Cliath 2020, tairiscint na 

cathrach le bheith mar Phríomhchathair 

Chultúir na hEorpa in 2020.  

Oifig Ealaíon Chomhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath

•	 D’oibrigh DUCoL le Rannóg Imeachtaí 

Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le 

Conair Ghrá Liteartha a chruthú ar fud na 

cathrach ar Lá Fhéile Vailintín.  

Rannóg Imeachtaí Chomhairle Cathrach 

Bhaile Átha Cliath 

•	 Thacaigh DUCoL arís le Once Upon a 

Picture a spreag Yeats 2015, a d’eagraigh 

agus a léirigh The Ark Children’s Cultural 

Centre. Mheall sé 2,300 páiste suas le  

12 bliana d’aois i rith mhí Aibreáin.  

Ionad Cultúrtha Páistí The Ark 

•	 Thacaigh DUCoL leis an gcomórtas 

gearrscéalaíochta grinn, an Lacomic  

Cup, ar láithreán Gréasáin HeadStuff. 

HeadStuff.org

•	 Thacaigh DUCoL le Togra Léitheoireachta 

agus Taifeadta Aistrithe Ulysses agus 

le sraith Idirnáisiúnta Léitheoireachta i 

gCógaslann Sweny. Cógaslann Sweny

•	 Thacaigh DUCoL le Clár nua 

Scríbhneoireachta The New Theatre, a 

dhéanann meantóireacht ar dhrámadóirí 

le seisiúin mhíosúla léitheoireachta agus 

seachtain de léirithe gach Samhain.  

The New Theatre

•	 Thacaigh DUCoL le Togra Ógtheagmhála 

Bhaile Formáida sholáthraíonn acmhainní 

agus tacaíocht do dhrámadóirí óga.  

The New Theatre

•	 Thacaigh DUCoL le sraith de shalónta 

litearthachta in Ionad James Joyce le linn 

Aibreáin, Mheithimh agus Iúil. Ba é ba chúis 

leis na salónta seo ná grúpa daoine a bhailiú 

le chéile le heolas agus le smaointe a roinnt, 

ar bhealach atá níos inrochtana ná léamha 

traidisiúnta údar nó plé painéal.  

Ionad James Joyce
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• Aguisín 1
Ballraíocht an Ghrúpa Bainistíochta

•	 Cathaoirleach – Margaret Hayes, 

Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath

•	 Stiúrthóir – Jane Alger

•	 Valerie Bistany, Stiúrthóir, Ionad na 

Scríbhneoirí Éireannacha (tháinig ar bord 

Nollaig 2015)

•	 Sandra Collins, Stiúrthóir, Leabharlann 

Náisiúnta na hÉireann (in áit Catherine Fahy, 

Stiúrthóir Gníomhach, ó Nollaig 2015)

•	 Thérèse O’Connor, Leas-Phríomhoifigeach, 

an Roinn Ealaíon, Oidhreachta 

agus Gaeltachta (in áit Chris Flynn, 

Príomhoifigeach, ó Lúnasa 2015)

•	 Alan Hayes, Foilsitheoir/Cláraitheoir Ealaíon

•	 Maureen Kennelly, Stiúrthóir Éigse Éireann 

Foireann Oifig Bhaile Átha Cliath:  

Cathair Litríochta UNESCO

•	 Jackie Lynam

•	 Elizabeth Cuddy

 Ballraíocht an Ghrúpa Stiúrtha

•	 Amharclann na Mainistreach

•	 Cumann Díoltóirí Leabhar na hÉireann

•	 Leabhair Pháistí Éireann

•	 Clár na Leabhar Gaeilge

•	 Cultúr Éireann

•	 Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath

•	 Fáilte Ireland

•	 Foras na Gaelige

•	 Malartán Litríochta Éireann

•	 Irish Book Awards

•	 Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú 

Cóipchirt 

•	 Irish Pen 

•	 The Irish Times

•	 Áras Scríbhneoirí na hÉireann

•	 Foilsiú Éireann

•	 RTÉ

•	  The Stinging Fly

•	 Sunday Independent

•	 Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

•	 An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath

•	 Éilis Ní Dhuibhne (Scríbhneoir)

•	 Colm Tóibín (Scríbhneoir)
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Aguisín 2

Cumarsáid

•	 Ballyfermot Echo

•	 Blanch Gazette

•	 The Clare Champion

•	 Clondalkin Echo

•	 Dublin City Gazette

•	 Dundalk Democrat

•	 Dún Laoghaire Gazette

•	 The Herald

•	 Hot Press Magazine

•	 Irish Daily Star

•	 Irish Daily Mail

•	 Irish Daily Mirror

•	 Irish Examiner

•	 Irish Independent

•	 The Irish Sun

•	 The Irish Times

•	 Limerick Leader

•	  Lucan Echo

•	 Northside People

•	 The Pheonix

•	 RTÉ Guide

•	 Senior Times

•	 Southside People

•	 Sunday Business Post

•	 Sunday Independent

•	 The Sunday Times

•	 Sunday World

•	 Totally Dublin

•	 Westmeath Examiner

Is suntasach an cumhdach clóite, craolta agus meáin shóisialta a fuair Baile Átha 

Cliath: Cathair Litríochta UNESCO in 2015. Tá na foilseacháin chlóite Éireannacha a 

chumhaigh féilte agus imeachtaí a d’eagraigh oifig DUCoL liostaithe thíos.
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Féach www.dublincityofliterature.ie r-phost cityofliterature@dublincity.ie                                 dublincityofliterature                   @dublincityoflit

Cathracha Litríochta UNESCO

Ó Nollaig 2015 tá anois 20 cathair inár ngréasán

Baghdad, an Iaráic 

Barcelona, an Spáinn 

Baile Átha Cliath, Éire 

Dunedin, an Nua-Shéalainn 

Dún Éideann, Albain 

Granada, an Spáinn 

Heidelberg, an Ghearmáin Cathair

 Iowa, SAM 

Kraków, an Pholainn 

Ljubljana, an tSlóivéin 

Lviv, an Úcráin

 Melbourne, an Astráil 

Montevideo, Uruagua 

Norwich, Sasana 

Nottingham, Sasana 

Óbidus, an Phortaingéil 

Prág, Poblacht na Seice 

Reykjavic, an Íoslainn 

Tartu, an Eastóin

Ulyanovsk, an Rúis


