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CATHAOIRLEACH

a sholáthar. Tá an iomad imeachtaí de chuid an 
chláir seo bunaithe go daingean i bhféilire liteartha 
na cathrach.

Ba mhaith 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. Ní 
mór buíochas ar leith a ghabháil le Sarah Bannan 
as an gComhairle Ealaíon agus le Fiona Ross as 
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. D’fhág siad 
beirt an Grúpa Bainistíochta in 2014 agus cuirim 
fáilte roimh Catherine Fahy, Stiúrthóir Gníomhach na 
Leabharlainne Náisiúnta, mar bhall nua den ghrúpa.

Tá buíochas le gabháil fosta leis an Roinn Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta agus don iomad 
urraithe agus comhpháirtithe agus rannpháirtithe 
a leanann de thacú leis an 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 an Ghrúpa Bainistíochta, 
tréaslaím leo siúd uile a rinne bliain ar leith de 2014 
agus tá mé ag súil le muinín as an nua agus fás 
leanúnach san am atá le teacht.

Margaret Hayes 
Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha 
CliathCathaoirleach, Grúpa Bainistíochta Chathair 
Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath

Tá sainordú cultúrtha ag Gréasán Cathracha 
Cruthaitheacha UNESCO agus cuireadh 28 cathair 
nua - ainmnithe sna seacht réimse théamacha leis 
in 2014 - cathair na Gaillimhe in Éirinn mar Chathair 
Scannánaíochta ina measc. Tá lúcháir ar leith 
ar Bhaile Átha Cliath fáilte a chur roimh cheithre 
Chomh - Chathair nua Litríochta - Dunedin sa Nua 
- Shéalainn, Granada na Spáinne, Heidelberg sa 
Ghearmáin agus Prág i bPoblacht na Seice.

Is ábhar bróid é do Chathair Litríochta UNESCO 
Bhaile Átha Cliath (DUCoL) an tuarascáil bhliantúil 
seo a chur i láthair ina bhfuil breac - chuntas ar an 
dul chun cinn atá déanta i seachadadh shainordú 
Chathracha Cruthaitheacha UNESCO le bliain 
anuas. Mar chathaoirleach Ghrúpa Bainistíochta 
DUCoL, is cúis áthais dom tús le próiseas 
comhairliúcháin a fhógairt ar toradh dó plean nua 
straitéiseach ag DUCoL sna trí bliana atá romhainn.

B’ábhar spreagtha a shonrú go bhfuarthas amach 
trí shuirbhé Your Dublin Your Voice*, a rinneadh 
ar son Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 
go luath i Meitheamh, gurbh eol do 64% de na 
freagróirí gur Cathair Litríochta de chuid UNESCO é 
Baile Átha Cliath agus go raibh 71% ar an eolas faoi 
fhéile ‘Baile Átha Cliath: Cathair Amháin Leabhar 
Amháin’ - ceann de bhuaicphointí fhéilire liteartha 
na cathrach.

B’fhócas straitéiseach é de chuid 2014, i ngach 
catagóir cláir, an fhilíocht a cheiliúradh. Rinneamar 
ár gcaidreamh le hÉigse Éireann, le filí, foilsitheoirí 
agus leo siúd a bhfuil a gcroí istigh san fhilíocht a 
dhaingniú agus a fhorbairt.

Tá ríméad orm dul chun cinn suntasach a thuairisciú 
maidir le pleananna i gcomhair Leabharlann 
Chathrach nua - croíghné de chuid cheathrú 
chultúrtha Chearnóg Pharnell atá á beartú ag an 
gcathair - agus léiriú follasach ar thiomantas Bhaile 
Átha Cliath do naisc níos dlúithe arís a chruthú idir 
a chuid saoránach agus saol na leabhar agus na 
litríochta. www.parnellsquare.ie

Tá Oifig Chathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha 
Cliath (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 clár bliantúil liteartha 

“Is iomaí mothúchán a 
spreag ócáid Shéamuis 
Heaney. Ba shollúnta an 

ócáid í agus b’iontach 
an ceiliúradh í ar éirim 

an tsaoi seo.”  
 

Séamus Heaney á 
Cheiliúradh

23 Aibreán 2014

* Rinneadh an suirbhé go neamh 
- thráthrialta i measc 3,844 
duine atá os cionn 18 mbliana 
agus a chónaíonn, a oibríonn 
nó atá ag staidéar i réigiún 
Bhaile Átha Cliath.
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Tuarascáil Bhliantúil Chathair na Litríochta – 2014

Is cúram de chuid Oifig Chathair Litríochta 

UNESCO Bhaile Átha Cliath (DUCoL) iad 

bainistíocht agus cur chun cinn an ainm “Cathair 

Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath”, 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 liteartha 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.

A:  A. Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath Oisín Quinn agus daltaí as Bunscoil Naomh Clár, Cros Aralt ar sheoladh LÉIGH 

The Powers, Feachtas Cathrach Léitheoireachta do Pháistí 

B: An t-údar Íoslannach Vilborg Davídsdóttir ag caint le daltaí i Leabharlann Shráid an Phiarsaigh

B
A
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Naisc a Dhéanamh

Le linn 2014, ghlac líon iomlán de 47 scríbhneoir, 
ag gach céim dá ngairmréim agus as gach cuid 
den speictream liteartha, páirt in imeachtaí a bhain 
le DUCoL nó a chuir DUCoL chun cinn. 

Féile Bram Stoker 
Tionóladh an tríú Féile Bram Stoker bhliantúil. 
Údar úrscéal clasaiceach Gotach Dracula, as 
Baile Átha Cliath an spreagadh atá taobh thiar 
den fhéile a eagraíodh sa chathair thar dheireadh 
seachtaine shaoire Dheireadh Fómhair. Bhí go 
leor siamsaíochta san áireamh a raibh spreagadh 
Gotach léi agus téama láidir liteartha. Mealladh 
dhá oiread cuairteoirí as Éirinn agus as 20 tír eile 
ná riamh roimhe. Bonn níos forleithne a bhí leis na 
gníomhaíochtaí i mbliana - chomh fada le Cluain 
Tarbh mar ar cuireadh an ceoldráma Der Vampyr 
ar stáitse i bPáirc Naomh Áine. 

Bhí réimse d’imeachtaí i lár na cathrach in ionaid 
amhail Sráid Anraí, Cearnóg Wolfe Tone, Margadh 
na Feirme, Dánlann Náisiúnta na hEalaíne Nua - 
Aoisí, Sráid Grafton, Faiche Stiabhna, Coláiste na 
Tríonóide agus go leor suíomhanna agus ionaid idir 
eatarthu. Tá stiúrthóir DUCoL ina ball de ghrúpa 
stiúrtha na féile.

City2Cities 
Rinneadh sárthaispeántas de Bhaile Átha Cliath 
liteartha in Utrecht na hÍsiltíre le linn mhí Aibreáin 
nuair a tugadh cuireadh don chathair dul i bpáirt le 
Budaipeist mar aoi - chathracha i bhféile bhliantúil 
City2Cities. Chabhraigh DUCoL leis an gclár inar 
ghlac Edna O’Brien, Nuala Ní Dhomhnaill, Anne 
Enright agus John Banville páirt. Cuimsíodh 
léamha, cainteanna agus scannáin ar Joyce, 
Beckett agus Yeats fosta. I gcomhar le hAmbasáid 
na hÉireann sa Háig, chruthaigh Stephen James 
Smith, file taibhiúcháin as Baile Átha Cliath, ócáid 
speisialta a bhí dírithe ar If Ever You Go, rogha 
Bhaile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar 
Amháin 2014. Bhí Tourism Ireland agus Bord Bia 
páirteach chomh maith.

Gradam Gearrscéil Davy Byrne
Sara Baume a bhuaigh gradam 2014 as a scéal 
Solesearcher1. Bhronn an t-úrscéalaí Anne 
Enright, a bhí ar phainéal na moltóirí i gcuideachta 
Jon McGregor agus Yiyun Li, seic €15,000 uirthi. 
Stinging Fly i gcomhar le DUCoL a d’eagraigh an 
gradam agus thug Teach Davy Byrne tacaíocht dó.

Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath
Ar feadh ceithre lá i mí na Samhna. D’fhreastail 
4,400 duine ar 54 d’imeachtaí éagsúla le 78 
údar mar chuid d’Fhéile Leabhar Bhaile Átha 
Cliath. Áiríodh leis an bhFéile 12ú Lá Bliantúil na 
Léitheoirí ag Leabharlanna Chathair Bhaile Átha 
Cliath i suíomh stairiúil Amharclann Smock Alley. 
Dave Kenny a bhí ina chathaoirleach ar an ócáid 
sin agus bhí réimse de chainteoirí éagsúla san 
áireamh ar nós John Kelly, Niall Williams, Sinéad 
Crowley, Alice Taylor, Dermot Bannon agus Francis 
Brennan.  DUCoL a riarann Féile Leabhar Bhaile 
Átha Cliath, ina gcuirtear chun cinn leabhair 
agus scríbhneoirí a fhoilsítear in Éirinn, agus is í 
Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus 
cathaoirleach Ghrúpa Bainistíochta DUCoL atá ina 
cathaoirleach ar an bhFéile. Tá Stiúrthóir DUCoL 
ina ball den choiste eagrúcháin fosta.

C:  Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath Oisín Quinn agus na filí Paula Meehan, Brendan Kennelly agus Gerard Smyth ar 

sheoladh Bhaile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar Amháin 2014

D: Féile Bram Stoker 2014 ar shráideanna Bhaile Átha Cliath
D

C
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Baile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar 
Amháin 2014 
Bhí úire ar leith ag baint le rogha leabhair an 9ú 
Féile Baile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar 
Amháin. Leabhar filíochta If Ever You Go: A Map of 
Dublin in Poetry and Song arna chur in eagar ag 
Pat Boran agus Gerard Smyth agus arna fhoilsiú 
ag Dedalus Press a roghnaíodh. Beagnach 60 
imeacht a tionóladh sa chathair agus sa chontae le 
linn mhí Aibreáin chun an leabhar a chur chun cinn 
- agus den chéad uair riamh bhí ceithre sheirbhís 
údaráis áitiúla leabharlainne Bhaile Átha Cliath 
rannpháirteach. 

Cuireann If Ever You Go ar chumas an léitheora 
Baile Átha Cliath a thaiscéaladh sráid i ndiaidh 
sráide trí na dánta agus na hamhráin a spreag sé 
leis na céadta bliain anuas. Shroich sé uimhir 3 
sa liosta leabhair móréilimh agus tá sé anois ar na 
leabhair filíochta is mó díol in Éirinn riamh. 

Díoladh gach ticéad do bhunús na n - imeachtaí, 
ina measc ‘DART Along the Bay’ (seisiún filíochta 
agus ceoil ar thuras gan stad idir Stáisiún Uí 
Chonghaile agus stáisiún Bhré), chomh maith 
le ceadal filíochta agus ceoil, a mhairfidh sa 
chuimhne, leis na ceoltóirí John Sheahan agus 
Declan O’Rourke. I measc an réimse leathain de 
thacaíocht ó na meáin bhí RTÉ Ag Tacú leis na 
hEalaíona, a Poem a Day ar RTÉ Raidió 1 agus 
cumhdach ar líne agus i gcló - lena n-áirítear 
tuairisc iontach dearfach in Metro Active San 
José. Cuireadh béim ar leith ar na meáin shóisialta 
agus línte ó na dánta á dtvuíteáil go rialta. Bhí 
dánta agus póstaeir ar thraenacha agus bhusanna 
Iarnród Éireann agus Bhus Átha Cliath fosta. 
Spreagadh John Dorman, ailtire atá lonnaithe 
i mBaile Átha Cliath, sraith líníochtaí a chruthú 
bunaithe ar na dánta - rinneadh taispeántas díobh 
seo in áitribh Institiúid Ríoga Ailtirí na hÉireann 
agus ina lán leabharlann.

Chomh maith leis an leabhar a léamh, spreagadh 
daoine chun filíocht a bheith mar chuid den 
ghnáthshaol acu. Cruthaíodh bileog a thug 
leideanna ar dhánta a roghnú i gcomhair cruinnithe 
club leabhar agus dáileadh í ar gach leabharlann. 
Thaifead clár raidió RTÉ Arena ‘Dublin’s Fair City’, 
tráthnóna filíochta, ceoil agus plé i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath, ina raibh Pat Boran, Enda 
Wyley, Rick O’Shea, Lisa Hannigan, Phelim Drew 
agus eile páirteach.

Tháirg UCD Scholarcasts sraith de phodchraoltaí 
le gabháil le If Ever You Go a bhí ar fáil mar 
íoslódálacha saor in aisce. I ndiaidh trí bliana 
tá ag éirí go maith fós le cúrsa seachtrach an 
Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (COBÁC) 
Cathair Amháin, Leabhar Amháin: Baile Átha 
Cliath i gCló faoi stiúir Garrett Fagan. I mbliana, 
pléadh na leabhair a roghnaíodh ó cuireadh tús 
leis an bhféile, breathnaíodh ar ionad na litríochta i 
mBaile Átha Cliath agus mar atá sé ag athrú agus 
fiosraíodh na bealaí éagsúla ar léirigh scríbhneoirí 
an chathair. Clóbhuaileadh Poems of Dublin 8, 
dánta atá in If Ever You Go, ar mheaisín litirphreas 
an Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus 
cuireadh leo léirithe don tsúil a chruthaigh mic 
léinn an choláiste atá ag gabháil don dearadh.

B’iontach agus ba spreagúil an tráthnóna filíochta 
agus ceoil í príomhócáid na féile – ‘Séamus 
Heaney á Cheiliúradh’ – a tionóladh sa Cheoláras 
Náisiúnta i gcomhpháirt le hÉigse Éireann in ómós 
don Bhuaiteoir Nobel a chónaigh sa chathair ar 
feadh beagnach 40 bliain. D’fhreastail Uachtarán 
na hÉireann, Michael D. Higgins ar mholadh 
oifigiúil na cathrach don fhile le cois rogha ceoltóirí 
agus filí den scoth, Paul Simon, Lisa Hannigan, 
Liam O’Flynn, Paul Muldoon, Paula Meehan 
agus Theo Dorgan san áireamh - chomh maith 
le Ceolfhoireann Choirme RTÉ. Craoladh an 
cheolchoirm iomlán ar RTÉ Raidió 1 agus bhí go 
leor tagairtí di ar phríomhchláir nuachta teilifíse 
RTÉ 1. Cruthaíodh clár cóip chrua cuimhneacháin 
saindeartha agus díoladh é ar an ócáid.

Government Gazette 
Foilsíodh alt faoi Chathair Litríochta UNESCO 
Bhaile Átha Cliath a scríobh an Comhairleoir 
Mary Freehill, cathaoirleach Choiste Pholasaí 
Straitéiseach Ealaíon agus Cultúir Chomhairle 
Cathrach Bhaile Átha Cliath, i rannán an Fhócais 
Réigiúnaigh de Government Gazette i nDeireadh 
Fómhair. Is irisleabhar a bhfuil ardmheas uirthi 
Government Gazette, a fhoilsíonn an tIonad Léann 
Parlaiminteach agus a dháiltear ar gach foras 

poiblí san AE.
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E: Páistí ar Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath 2014 in Amharclann Smock Alley

F: Jane Alger, Stiúrthóir DUCoL; Owen Keegan, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ; 

Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach DUCoL; Cathy McKenna, Riarthóir 

Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath; Anne McLean, Aistritheoir; Juan Gabriel Vásquez, 

Buaiteoir 2014; Alan Breen, Preas-Oifigeach Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath; Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath 

Christy Burke; Brendan Teeling, Leas-Leabharlannaí na Cathrach agus baill de Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

ar fhógairt bhuaiteoir Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 

E

F

Scríbhneoir Íoslannach/Cath Chluain Tarbh
De thoradh ar nasc le Cathair Litríochta Réicivíce, 
tháinig Vilborg Davídsdóttir, scríbhneoir arb é 
leabhair do phaistí faoi Shágaí na hÍoslainne a 
speisialtacht, go Baile Átha Cliath go luath i mí 
na Bealtaine le cúig seachtaine a chaitheamh 
mar Scríbhneoir Cónaithe. Chuir sé faoi san 
Ionad Cónaithe Scríbhneoirí Idirnáisiúnta sna 
Stáblaí Dearga i bPáirc Naomh Áine, ghlac páirt 
i bhFéile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath, chuir 
seimineár i láthair in Institiúid Daonnachtaí COBÁC 
agus chuaigh i gceann imeachtaí do pháistí i sé 
bhrainse leabharlainne. Chuir sé béim i rith ama ar 
na naisc idir an Íoslainn, Cath Chluain Tarbh 1014 
agus na Lochlannaigh.

Dámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC 
Bhaile Átha Cliath 
I Meitheamh, fógraíodh an t-údar Colómach Juan 
Gabriel Vásquez mar bhuaiteoir Dhámhachtain 
Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 
2014 dá úrscéal The Sound of Things Falling. 
Bronnadh gradam €75,000 air agus fuair a 
aistritheoir Ceanadach, Anne McLean, €25,000. 
Léigh sé óna úrscéal le lucht féachana de bhaill 
chlub leabhar Leabharlanna Chathair Bhaile Átha 
Cliath a líon Leabharlann agus Cartlann Chathair 
Bhaile Átha Cliath, Sráid an Phiarsaigh go doras an 
lá i ndiaidh shearmanas na ngradam. Mar fhianaise 
ar nádúr idirnáisiúnta an ghradaim, d’ainmnigh 
150 leabharlann in 100 cathair in 39 tír ar fad 152 
teideal a foilsíodh in 17 dteanga bhunaidh. 

Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Cathrach 
Bhaile Átha Cliath a riarann an gradam agus tá 
stiúrthóir DUCoL ar an gcoiste eagrúcháin a bhfuil 
Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus 
Cathaoirleach Ghrúpa Bainistíochta DUCoL ina 
cathaoirleach air.

Féile ISLA
Tionóladh 3ú féile bhliantúil ISLA, a cheiliúrann 
litríocht na hÉireann, na Spáinne agus Mheiriceá 
Laidinigh, Aoine 17ú go Domhnach 19ú Deireadh 
Fómhair. Chomh maith le scríbhneoirí Spáinnise, 
ghlac scríbhneoirí Éireannacha Donal Ryan, Hugo 
Hamilton, Paul Lynch, John Banville agus John 
Kelly páirt, agus triúr acu sin faoi urraíocht DUCoL. 
Is í Institiúid Cervantes i gcomhar le hambasáidí 
na Spáinne, na Sile, na hAirgintíne, Chúba agus 
Mheicsiceo a chomhordaíonn an fhéile. Rinne 
gach ambasáid urraíocht ar rannpháirtíocht 
scríbhneoirí a gcuid tíortha féin. Tá stiúrthóir 
DUCoL ar an gcoiste eagrúcháin ar a bhfuil 
ionadaíocht fosta ó Literature Exchange agus ó 
Ollscoileanna na hÉireann.

Féile Lingo 
Rinne DUCoL urraíocht ar an gComórtas 
Filíochta ag Féile Lingo, an chéad fhéile focal 
labhartha riamh in Éirinn a bhí ar siúl an 17 - 19 
Deireadh Fómhair in Amharclann Smock Alley, 
sa Workman’s Club agus sna Liquor Rooms. 
Ghlac ealaíontóirí amhail John Cummins, Karl 
Parkinson, the Brownbread Mix, Temperamental 
Miscellaneous, Bee - Loud Glade agus The Hero 
Hour páirt, chomh maith leis an Seanadóir David 
Norris, Aengus Mac Grianna, Rick O’Shea agus 
Donal Ryan - labhair gach duine acu faoin dán 
is fearr leo. Rinne Lingo@Dublin Book Festival 
sárthaispeántas fosta d’fhilí focal labhartha na 

hÉireann le linn Fhéile Leabhar Bhaile Átha Cliath.
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tsraith sa Séipéal Ríoga álainn nuachóirithe nuair 
a labhair an scríbhneoir ficsean stairiúil, Morgan 
Llywelyn, faoi chuid de na daoine clúiteacha a bhí 
ina bpríosúnaigh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath leis 
na céadta bliain anuas. Rinne na húdair Martina 
Devlin agus Robert Curran agallamh le Dave 
Kenny inar phléigh siad an asarlaíocht in Éirinn 
agus d’fhiosraigh Andrew Lycett an bhaint a bhí ag 
Sir Arthur Conan Doyle le gadaíocht rísheodra na 
hÉireann ó Chaisleán Bhaile Átha Cliath in 1907.

B’oiriúnach an t-ionad é bálseomra álainn 
Chaisleán Bhaile Átha Cliath do ‘The Season at 
the Castle’ le Turtle Bunbury, údar agus staraí, a 
thug an cúlra stairiúil le ceann d’imeachtaí móra 
fhéilire sóisialta Bhaile Átha Cliath an ama atá 
caite - agus léigh an t-aisteoir Kathy Rose O’Brien 
sleachta as dialann péicealláin de chuid an 19ú 
haois agus tuairisc 1874 an Freeman’s Journal ar 
‘The Season’.

Cuireadh críoch leis an tsraith i Halla Naomh 
Seoirse le ‘Resonances’ - teaglaim de léamha 
agus ceol leis na haisteoirí Rose Henderson 
agus Bryan Murray agus le ceolfhoireann agus 
amhránaithe Acadamh Ríoga Ceoil na hÉireann.

Lá na Scríbhneoirí Penguin/RTÉ Guide/DUCoL 
Ghlac buaiteoirí chomórtas gearrscéalaíochta RTÉ 
Guide/Penguin Ireland/DUCoL páirt i gceardlann 
lae scríbhneoireachta le scríbhneoirí aitheanta, 
gníomhairí liteartha, eagarthóirí agus foilsitheoirí i 
Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha 
Cliath i Meán Fómhair - agus treisíodh polasaí 
DUCoL chun scríbhneoirí atá ag teacht chun cinn 
a chothú 

Focail ar an tSráid – Oíche Litríochta na hEorpa 
Tionóladh an ceathrú Focail ar an tSráid – 
Oíche Litríochta na hEorpa an 15 Bealtaine 
agus cuireadh chun cinn scríbhneoireacht 
chomhaimseartha ó 11 tír pháirteach de chuid na 
hEorpa - an Ostair, an Danmhairg, an Fhrainc, an 
Ghearmáin, an Iodáil, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, 
an Rómáin, an Spáinn and an Ríocht Aontaithe. Is 
thart ar cheantar Sr. Nassau /Sr. Dásain/Sr. Chill 
Dara a bhí na hionaid uile i mbliana agus bhain 
an lucht éisteachta sult as léamha i dTeach an 
Ard - Mhéara), Halla na Máisiún, Acadamh Ríoga 
na hÉireann, Uimh 5. Sr. Laighean Theas, Coláiste 
Ríoga na Lianna, Teach na hEorpa, Eaglais Naomh 
Áine, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Alliance 
Française, Óstán Buswells agus Siopa Leabhar 
Hodges Figgis. I measc na léitheoirí clúiteacha ar 
an oíche bhí Anne Doyle, Maria Doyle Kennedy, 
Phelim Drew, Joe Duffy, Áine Lawlor, Aengus 
Mac Grianna, Aoibhinn McGinnity, Jon McGregor, 
Bláthnaid Ní Chofaigh, Bryan Murray, agus Fiachna 
Ó Braonáin. Aistríodh gach léamh go Béarla agus 
aistríodh an léamh Iodáilise go Gaeilge agus léigh 
Bláthnaid Ní Chofaigh é i Halla na Máisiún. Bhí 
aistriúchán Béarla ar fáil. Bhí bileoga eolais agus 
cláir ar fáil sna seachtainí díreach roimh an ócáid 
agus cuimsíodh leis an gclár mapa a chuir ar 
chumas daoine a rogha bealach a shiúl ar an lá. 
Bhí an - chuid teagmháil meáin shóisialta i gceist 
ar Twitter agus Facebook agus tarraingíodh aird 
ar an ócáid sna meáin chlóite. Mealladh lucht 
éisteachta breis agus 2,500 duine.

Scríbhneoirí sa Chaisleán  
D’éirigh thar cionn le sraith cainteanna fómhair 
DUCoL i gcomhar le Caisleán Bhaile Átha Cliath. 
D’fhreastail 520 duine ar na cúig chaint agus bhí 
an teach lán ar gach caint. Cuireadh tús leis an 

G
G: Focail ar an tSráid – Oíche Litríochta na hEorpa 

H: An t-aisteoir Kathy Rose O’Brien ag ‘The Season in the Castle’ le linn shraith Scríbhneoirí sa Chaisleán

H
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Cláir Oideachais 

LÉIGH The Powers - Feachtas Cathrach 

Léitheoireachta do Pháistí 
Seo an tríú bliain den fheachtas a chuireann 
chun cinn an léitheoireacht i gcomhair pléisiúir 
i measc páistí a eagraíonn DUCoL i gcomhar 
le Leabharlanna Chathair Bhaile Átha Cliath, 
Múinteoirí Teagmhála Baile Scoile agus Little 
Island, foilsitheoir na bliana seo. Léigh páistí ar fud 
Bhaile Átha Cliath The Powers le Kevin Stevens, 
leabhar faoi theaghlach laochra nach ‘sárlaochra’ 
iad agus d’fhreastail breis agus 800 ar imeachtaí a 
eagraíodh in 17 mbrainse de chuid Leabharlanna 
Bhaile Átha Cliath. I measc na n-imeachtaí 
bhí léamha ón údar, ceardlanna líníochta le 
maisitheoir an leabhair Sheena Dempsey agus 
seisiúin scéalaíochta le Paul Timoney agus 
Dave Rudden. Spreag sainsuíomh gréasáin 
www.readthepowers.com páistí le breathnú 
ar na scéalta ar líne. Dáileadh póstaeir agus 
leabharmharcanna ar leabharlanna, scoileanna 
agus siopaí leabhar. D’eagraigh Gailearaí Hugh 
Lane Chathair Bhaile Átha Cliath, dhá cheardlann 
sárlaochra le linn sos lár téarma na scoileanna 
chun nasc a dhéanamh leis an leabhar.

Ghlac 8 rang ó scoileanna lár cathrach páirt sa 
chlár trí obair an Léitheora Chónaithe. Tionóladh 
ócáid deiridh an fheachtais mar chuid de Lá Mór 
Amuigh na Féile Pádraig i gCearnóg Mhuirfean 

mar ar tharla léamha údair, ceardlanna drámaíocht 
sárchumhachta agus ceardlanna stiallghreannáin 
i zón sonrach The Powers. Bhí both grianghraf 
agus éide ar fáil ina bhféadfadh daoine, idir óg 
agus aosta, gléasadh mar an sárlaoch is fearr leo 
agus grianghraf cuimhneacháin a fhail. Chruthaigh 
Siopa Leabhar Hodges Figgis ar Shráid Dásain 
taispeántas feiceálach fuinneoige a bhí i 
gcomhthráth le léamh ag an údar Kevin Stevens.

Sampla de rannpháirtíocht áitiúil gur ghlac 190 
páiste as 6 bhunscoil áitiúla ar an gCabrach páirt 
sa chlár i mbliana i gcomparáid le 4 scoil in 2012 
agus 2013. D’eagraigh Coiste Áitiúil Oideachais 
na Cabraí comórtas scoile fosta inar iarradh ar 
pháistí ‘Mapa Taisce a Tharraingt’. Cuireadh na 
hiontrálacha buacacha ar taispeáint sa leabharlann 
áitiúil.

Léitheoir Cónaithe
I gclár an Léitheora Cónaithe, a eagraítear i 
gcomhar le Múinteoirí Teagmhála Baile Scoile, 
spreagtar páistí le léamh i gcomhair pléisiúir 
trí úsáid cumarsáid agus teagmháil nuálach, 
shultmhar le leabhair a roghnaítear go cúramach. 
Thar thréimhse dhá bhliain an tionscadail, bhí 
na Léitheoirí Sarah Purcell agus, ina dhiaidh 
sin, Julianne Mooney i dteagmháil le 14 scoil lár 
cathrach, 63 rang, 4 leabharlann, 1,141 páiste, 300 

tuismitheoir agus 6 théarma thar dhá scoilbhliain. 

“Ba ghnách liom 
breathnú ar an teilifís i 
gcónaí ach anois léim 

leabhair”  
 

Dalta 7 mbliana d’aois 
ó chlár an Léitheora 

Cónaithe
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Teagmháil Idirnáisiúnta Ghréasán Cathracha 
Cruthaitheacha UNESCO (UCCN)

Mar chuid den phróiseas nua iarratais ar ainmniú 

mar Chathair Chruthaitheach a thug UNESCO 

isteach, fuair Baile Átha Cliath iarratais ar Litreacha 

Tacaíochta ó 14 chathair ar fud na cruinne. I 

ndiaidh do Ghrúpa Bainistíochta DUCoL iad 

a mheas, moladh don Ard-Mhéara tacaíocht 

fhoirmiúil a thabhairt do na cathracha seo a 

leanas: Dunedin (an Nua-Shéalainn); Granada (an 

Spáinn); Heidelberg (an Ghearmáin); Lillehammer 

(an Iorua); Lviv (an Úcráin); Prág (Poblacht na 

Seice); Salamanca (an Spáinn); agus Tromso (an 

Iorua).

I ndiaidh dianmheasúnú, d’fhógair UNESCO i 

mí na Nollag gur éirigh le hiarratais Dunedin, 

Granada, Heidelberg agus Phrág agus go 

bhfuil siad ainmnithe mar Chathracha Litríochta 

UNESCO. Ainmníodh Gaillimh mar Chathair 

Scannánaíochta UNESCO agus bhí sí i measc 

28 cathair san iomlán a ainmníodh laistigh de 

na seacht réimse théamacha - Ceardaíocht 

agus Daon-Ealaíona, Dearadh, Scannánaíocht, 

Gastranamaíocht, Litríocht, Ealaíona na Meán 

agus Ceol. Táthar ag coinneáil dlúth-theagmháil le 

foireann na Gaillimhe agus tá comh-chuir chuige 

fhéideartha le DUCoL á bplé. Chuir an tArd-

Mhéara litreacha comhghairdis go Gaillimh agus 

chuig gach Cathair Litríochta nua-ainmnithe.

Tionóladh cruinniú bliantúil Ghréasán Cathracha 

Cruthaitheacha UNESCO in Chengdu (Cathair 

na Gastranamaíochta) sa tSín i Meán Fómhair. 

Is ansin a fógraíodh go leanfaidh UNESCO den 

UCCN a riar agus a óstáil le cuidiú breise Grúpa 

Stiúrtha a tharraingeofar ó na ballchathracha. 

Beidh ionadaí ó gach ainmniú ar an nGrúpa 

Stiúrtha, le cois beirt bhall breise le haon 

éagothroime réigiúnach a chur san áireamh. Is é 

an teagmhálaí as Kraków ionadaí Chathracha na 

Litríochta.

In Chengdu dóibh, ghlac ionadaithe Chathracha na 

Litríochta páirt in ócáid phoiblí in The Bookworm 

- leabharlann agus siopa leabhar sraithe Béarla 

I: Léitheoir Cónaitheach Julianne Mooney agus daltaí ó Scoil Náisiúnta Ché na Cathrachl

J: ‘Neary’s, June Evening’ le Jessica Traynor teilgthe ar bhalla ar Shráid Bracka, Kraków mar chuid de Thionscadal 

Filíochta le Cathair Litríochta UNESCO Kraków

JI
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a bhfuil brainsí acu i mBéising, Shanghai agus 

Chengdu. Castar na daoine ar a chéile - is as Cill 

Mochuda i mBaile Átha Cliath an t-úinéir! Chuir 

DUCoL tabhartas leabhar faoi Bhaile Átha Cliath 

chuig leabharlann The Bookworm.

Bologna – D’fhonn sárthaispeántas den 
chomhoibriú idir an dá chathair, chuir Bologna, 
Cathair Cheoil, aoi-choimeádóirí ar fáil do 
bhlag Pivot Dublin i mí na Nollag. Is é Pivot 
Dublin tionscnamh cur chun cinn an deartha 
ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus 
rinneadh an teagmháil in Shenzhen (Cathair 
Deartha) sa tSín nuair a bhuaigh Lara Hanlon, 
dearthóir óg as Baile Átha Cliath, gradam an 
Réalta Nua ag Gradaim Deartha Shenzhen in 
2013.

Finnegans Wake – Tionscnamh de chuid Bhaile 
Átha Cliath, le 75ú foilsiú Finnegans Wake a 
chomóradh, gur iarradh ar gach Cathair Litríochta 
UNESCO reatha gearrscannán a tháirgeadh 
bunaithe ar úrscéal clasaiceach James Joyce. 
Taispeánadh na scannáin i mBaile Átha Cliath 

ag Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce mar 
chuid de chlár Phizzfest i mí na Bealtaine agus ar 
fhéilte éagsúla i ngach Cathair Litríochta. Is féidir 
na scannáin uile a bhreathnú ar chainéal YouTube 
DUCoL (ón suíomh gréasáin) - agus gach scannán 
as féin ar shuíomh gréasáin gach cathrach.

Heidelberg – An 21 Samhain 2014, mar chuid de 
Lá Léitheoireachta Náisiúnta na Gearmáine, chuir 
Heidelberg, a bhí san am sin ina Cathair Litríochta 
ionchais, i láthair scríbhneoireacht ó Chathracha 
Litríochta UNESCO eile - dóigh shimplí, 
éifeachtach do mhuintir Heidelberg eolas a chur 
ar litríocht cathracha eile - idir chlasaiceach agus 
chomhaimseartha. Thug DUCoL comhairle dóibh i 
dtaca le léamha scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath de. 

Iowa – Rinne scríbhneoirí Éireannacha Siobhán 
Campbell, Stephen James Smith, Drucilla Wall, 
Eamonn Wall, Joe Woods agus Paddy Woodworth 
ionadaíocht thar ceann DUCoL ar Fhéile Leabhar 
Chathair Iowa i nDeireadh Fómhair. Coinníonn 
Baile Átha Cliath dlúthnasc le Iowa agus is minic 
a chuirimid fáilte roimh chuairteoirí ónár gComh - 

Chathair Litríochta UNESCO. 

K: Margaret Hayes, Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach DUCoL, nuair a cuireadh scannáin 

Finnegans Wake ar scáileán ag Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce
K
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Glacadh le hainmní DUCoL, Martin Dyar, 
i gcomhair Chlár ardmheasa Idirnáisiúnta 
Scríbhneoireachta Ollscoil Iowa. D’éirigh chomh 
maith sin lena théarma gur iarradh air fanacht 
tamall eile ar an ollscoil.

Kraków – Bhí filí de chuid Bhaile Átha Cliath, John 
Francis O’Donnell, Pádraig Mac Piarais, Gerard 
Smyth, Jessica Traynor agus Enda Wyley, mar 
chuid de thionscadal teilgthe filíochta a cheiliúir 
filíocht as seacht gCathair Litríochta UNESCO 
a reáchtáil Cathair Litríochta Kraków. Teilgeadh 
dánta as gach Cathair Litríochta ar choirnéal 
Shráid Bracka i lár Kraków ar feadh seachtaine 
gach mí i mBéarla agus sa Pholainnis.

Kraków agus Bloomsday – Chuir Cathair 
Litríochta Kraków tráthnóna i leataobh do James 
Joyce ar Bloomsday 2014. Le cois léamh as 
Ulysses agus première dá scannán Finnegans 
Wake, cuimsíodh sa chlár agallamh leis an 
stiúrthóir, an scríbhneoir script scannáin agus 
aistritheoir an leabhair. Ina dhiaidh sin bhí plé 
painéil faoi aistriúchán shaothar Joyce agus faoi 
cheisteanna cóipchirt. 

Melbourne – I mí Feabhra, mar chuid de chéad 
Fhéile Scríbhneoirí Digiteacha Melbourne, ghlac 
ionadaithe as gach Cathair Litríochta UNESCO 
páirt i bplé domhanda trí Google Hangout ar an 
mbrí atá le Cathair Litríochta. Ba é ionadaí DUCoL 
an Stiúrthóir.

Réicivíc – Cuireadh gearrscéalta as gach 
Cathair Litríochta - gearr go leor le léamh ag 
sos caife nó ag am lóin - ar shuíomh gréasáin 
Chathair Litríochta Réicivíce i nDeireadh Fómhair. 
Gearrscéal le Billy O’Callaghan ‘Down By The 
River’ a rinne ionadaíocht thar ceann Bhaile Átha 
Cliath.

 
 
 
 
 
 

Turasóireacht

Thug Ciste Forbartha Turasóireachta Liteartha 
Chathair na bhFocal, arna mhaoiniú ag Fáilte 
Ireland, cúnamh airgeadais d’Áras Scríbhneoirí na 
hÉireann i gcomhair forbairt suíomh gréasáin agus 
d’Fhéile na hAthbhliana i leith na gné liteartha den 
fhéile.

Eisíodh i rith na bliana an 6ú leagan athbhreithnithe 
de mhapa móréilimh Ionaid Spéise Liteartha 
Chathair na bhFocal, a chruthaigh DUCoL. 
Dáileadh 30,000 cóip ar ionaid díolacháin 
turasóireachta agus eile sa chathair. Tá 
páirtmhaoiniú déanta ag Fáilte Ireland ar an mapa 
trí Chiste Forbartha Turasóireachta Liteartha 
Chathair na bhFocal.

I ndiaidh fhoilsiú na tuarascála ‘Destination 
Dublin’ agus chruthú na Comhghuaillíochta um 
Thurasóireacht Bhaile Átha Cliath a Fhorbairt, tá 
‘Cathair na bhFocal’ fógartha mar cheannteideal 
feachtais i straitéis Fáilte Ireland chun meallacacht 
Bhaile Átha Cliath do thurasóirí a fheabhsú.

Tá físeán do mhargadh na turasóireachta 
cruthaithe agus an chathair liteartha agus 
ainmniú UNESCO in úsáid mar spreagthach. 
Má chuardaítear YouTube trí úsáid na dtéarmaí 
cuardaigh Dublin City of Words, aimsítear 
scannáin an scríbhneora taistil Pól Ó Conghaile a 
chruthaigh Travel and Leisure agus ‘Phil Spencer 
in Dublin, the City of Words’ a chruthaigh Discover 
Ireland. Is scannán álainn é ‘Dublin in Words’ a 
chruthaigh Visit Dublin agus ar gné lárnach de 
dán Louis MacNeice Dublin, á aithris ag an bhfile 
Stephen James Smith.

Bhuail stiúrthóir DUCoL le hiriseoirí as an bhFrainc, 
an Ghearmáin, an RA agus SAM leis an gcathair 
liteartha a chur chun cinn. Bhí tagairt don ainmniú 
agus don chathair liteartha ina lán tuairiscí sna 
meáin le linn na bliana - ar thuairisc shonrach 
amháin bhí ‘Literary Dublin offers much more than 
Bloomsday’ a foilsíodh ar www.foxnews.com in 

Aibreán.
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Gníomhaíochtaí Eile 2014

Rinne Cathaoirleach DUCoL, Margaret Hayes, an 

Stiúrthóir, Jane Alger agus baill foirne ionadaíocht 

thar ceann Chathair Litríochta UNESCO Bhaile 

Átha Cliath ar roinnt imeachtaí agus comhdhálacha 

in 2014, lena n-áirítear:

• Thiomsaigh baill foirne DUCoL moltaí i 

gcomhair an tsainchúraim d’ailtirí ar ghné 

StoryHouse den Leabharlann Chathrach nua 

i gCeathrú Chultúrtha Chearnóg Parnell. 

• Bhuail Cathaoirleach agus Stiúrthóir DUCoL 

le hArd - Stiúrthóir UNESCO Irina Bokova 

agus í ar cuairt i mBaile Átha Cliath i Márta 

2014.

• Bhí Stiúrthóir DUCoL ar dhuine de  

mholtóirí ar chatagóir Ghearrscéal na Bliana 

Writing.ie ag Gradaim Bord Gáis Energy 

Leabhair na hÉireann 2014 a tionóladh ag 

deireadh mhí na Samhna. John Boyne a 

ghnóthaigh an duais as a scéal ‘Rest Day’.

• Labhair an Stiúrthóir le 30 rannpháirtí ar 

chlár Common Purpose Navigator do 

Cheannasaithe an Ama Atá le Teacht. ‘Fís’ an 

téama a bhí faoi chaibidil. 

• Ghlac scríbhneoirí as an gCóiré páirt i 

bhFéile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath i 

mbliana. Le linn cuairte a bhí bainteach 

leis seo, bhuail an Stiúrthóir le hionadaí as 

Institiúid Aistriúchán Litríochta na Cóiré agus 

pléadh rannpháirtíocht leabharlanna na Cóiré 

i bpróiseas ainmniúcháin Dhámhachtain 

Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha 

Cliath.

• Labhair ball foirne de chuid DUCoL le grúpa 

múinteoirí as Valencia na Spáinne faoi 

Bhaile Átha Cliath: Cathair Amháin, Leabhar 

Amháin. Bhí na múinteoirí ag glacadh páirte 

i gclár in-seirbhíse i gColáiste na Tríonóide 

agus rinne siad taighde ar ghnéithe de 

chultúr agus de shochaí na hÉireann mar 

chuid dá bhforbairt ghairmiúil. 

• Labhair Stiúrthóir DUCoL le grúpa de mhic 

léinn turasóireachta as IT Bhaile Átha Luain 

faoi mhargaíocht Chathair na Litríochta.

“Domsa, baineann an rud ar fad leis na hainmneacha; ainmneacha na scríbhneoirí ar bronnadh an 
gradam orthu romhamsa agus a bhfuil ardmheas agam ar a gcuid oibre: ach ainm James Joyce go 
háirithe. Is minic a dúirt mé go raibh dhá leabhar a thug orm bheith i mo scríbhneoir: One Hundred 
Years of Solitude a léigh mé nuair a bhí mé 16 agus Ulysses a léigh mé trí bliana níos déanaí. Mothaím 
i gcónaí sa bhaile i mBaile Átha Cliath agus i litríocht na hÉireann. Mar sin de, ar roinnt bealaí is geall le 
teacht abhaile í an duais seo.”

Juan Gabriel Vásquez, buaiteoir Dhámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 2014
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Tionscadail/Comhpháirtíochtaí 2014

Is é polasaí Oifig Chathair Litríochta UNESCO 

Bhaile Átha Cliath bheith ag obair le réimse 

leathan comhpháirtithe. Tá na tionscadail agus 

comhpháirtíochtaí ina raibh muid páirteach le linn 

2014 thíos chomh maith leo siúd atá liostaithe in 

áiteanna eile:

• Bhí DUCoL i gcomhpháirt le CBI chun clinicí 

leabhar a chur i láthair ina gcuirtear chun 

cinn páistí dul i ngleic le leabhair ar shiúl 

ón leabharlann nó ón seomra ranga agus, 

uaireanta, in áiteanna nach mbeifí ag súil 

leis. Tionóladh clinicí leabhar na bliana seo ar 

Lá Mór Amuigh na Féile Pádraig i gCearnóg 

Mhuirfean agus ar Fhéile Scríbhneoirí Bhaile 

Átha Cliath, Bloom i bPáirc an Fhionnuisce 

- an fhéile ghairdín is mó i mBaile Átha 

Cliath, ag Oíche Chultúir agus ag Féile 

Leabhar Bhaile Átha Cliath. Tionóladh 

clinic breise i mí na Nollag mar chuid den 

mhargadh nua Nollag i gceantar Fhaiche 

Stiabhna. Mar gheall air seo, bhíothas in ann 

sárthaispeántas a dhéanamh den ainmniú do 

theaghlaigh agus do chuairteoirí - agus páistí 

a spreagadh le bheith ag léamh i gcomhair 

pléisiúir. Leabhair Pháistí Éireann (CBI) 

• Scríobh Lauren Shannon Jones an dráma 

Brian Boru mar chuid de chlár New Writing 

an New Theatre, Barra an Teampaill. D’éirigh 

go maith le dhá shraith taispeántas den 

dráma san amharclann agus beidh sé ar 

camchuairt timpeall na tíre. Scríobhadh é le 

míle bliain de Chath Chluain Tarbh in 1014 a 

chomóradh. Thug DUCoL cúnamh deontais 

dó mar chuid den tacaíocht do scríbhneoirí 

atá ag teacht chun cinn. The New Theatre 

• Chuaigh DUCoL i bpáirt le Féile Scríbhneoirí 

Bhaile Átha Cliath ar ócáid in Eaglais Naomh 

Stiofán, (an ‘Peppercannister’) mar ar léigh 

Colm Tóibín, a chónaíonn i mBaile Átha 

Cliath, óna leabhar nuafhoilsithe Nora 

Webster. Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath

• Chabhraigh DUCoL le Tramp Press údair a 

raibh baint acu le leabhar Dubliners 100 a 

thabhairt chuig Féile Éireannach Learphoill. 

Bhí ábhar ar a raibh branda DUCoL ar 

taispeáint ag an bhféile, rud a chuireann le 

cuspóir DUCoL scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath 

a chur chun cinn. Tramp Press 

• Chuaigh DUCoL i bpáirt le NYF i snáithe na 

filíochta labhartha, ‘I Love Dublin’ d’Fhéile 

na hAthbhliana, comhpháirtíocht a rinne 

sárthaispeántas d’ainmniú Chathair na 

Litríochta do phobal leathan. NYF/Fáilte Ireland

• New Writing á eagrú ag an New Theatre, 

Barra an Teampaill; is clár meantóireachta 

bliana é do dhrámadóirí nua agus is é a 

bhuaicphointe sraith de léirithe poiblí i mí na 

Samhna. The New Theatre

• I gcomhar le hÉigse Éireann, mhaoinigh 

DUCoL dhá chónaitheacht do dhéagóirí i 

gColáiste Breisoideachais Inse Chór. Ba iad 

Temperamental Miscellaneous agus Nessa 

O’Mahony na filí cónaithe. Éigse Éireann

• I dtionscadal faoi stiúir Deirdre Rogers agus 

faoi spreagadh If Ever You Go: a map of 

Dublin in poetry and song, a ghnóthaigh 

gradam Cathair Amháin Leabhar Amháin 2014, 

tháinig páistí chuig The Ark, ionad cultúrtha 

páistí agus chruthaigh a gcuid leabhar féin. 

D’fhoghlaim na páistí blocphriontáil agus 

teicnící callagrafaíochta. D’éirigh a gcuid 

scéalta as Baile Átha Cliath beo le dathanna, 

spraoi agus samhlaíocht. The Ark, Ionad 

Cultúrtha na bPáistí 
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Aguisín 1

Baill an Ghrúpa Bainistíochta

• Cathaoirleach – Margaret Hayes, 

Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath

• Stiúrthóir – Jane Alger

• Sarah Bannan, Ceann na Litríochta, an 

Chomhairle Ealaíon (D’éirigh as an nGrúpa 

Bainistíochta Aibreán 2014)

• Chris Flynn, Príomh - Oifigeach, an Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

• Catherine Fahy, Stiúrthóir Gníomhach 

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (Tháinig in 

áit Fiona Ross, Stiúrthóir, ó Mhárta 2014) 

• Alan Hayes, Foilsitheoir, Cláraitheoir Ealaíne 

• Maureen Kennelly, Stiúrthóir Éigse Éireann

Foireann Oifig Chathair Litríochta  

UNESCO Bhaile Átha Cliath 

• Jackie Lynam 

• Elizabeth Cuddy

Baill an Ghrúpa Stiúrtha

• Amharclann na Mainistreach

• Cumann Díoltóirí Leabhar na hÉireann

• Leabhair Pháistí Éireann

• Clár na Leabhar Gaeilge

• Cultúr Éireann

• An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gaeltachta

• Oifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath

• Fáilte Ireland

• Foras na Gaeilge

• Malartán Litríochta Éireann

• Gradaim Leabhar na hÉireann

• Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú 

Cóipchirt

• 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
Is suntasach an cumhdach clóite, craolta agus 

meáin shóisialta a fuair Cathair Litríochta UNESCO 

Bhaile Átha Cliath in 2014. Tá na foilseacháin 

chlóite Éireannacha a chumhdaigh féilte agus 

imeachtaí a d’eagraigh oifig DUCoL liostaithe thíos.

• Blanch Gazette

• Discover Ireland

• Donegal News

• Donegal People’s Press

• Evening Echo

• Government Gazette

• The Herald 

• An t - irisleabhar Hot Press

• An t - irisleabhar InTallaght

• Ireland’s Own

• Irish Daily Mail

• Irish Daily Mirror

• Irish Daily Star

• Irish Examiner

• Irish Farmers Journal

• Irish Independent

• Irish Tatler

• The Irish Times

• The Irish World

• Metro - Herald

• RTÉ Guide

• Southside People

• Sunday Independent

• Tallaght Echo

• The Belfast Telegraph

• The Irish Mail on Sunday

• The Irish News

• The Irish Sun

• The Northern Standard

• The Phoenix

• Totally Dublin

• The Sunday Times
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GRÉASÁN CATHRACHA CRUTHAITHEACHA UNESCO 2014
69 cathair – 32 tír – 7 n-ainmniú

Ceardaíocht agus Daon-Ealaíona

• Aswan, an Éigipt

• Fabriano, an Iodáil

• Hangzhou, an tSín 

• Icheon, an Chóiré Theas

• Jacmel, Háítí

• Jingdezhen, an tSín

• Kanazawa, an tSeapáin

• Nassau, na Bahámaí

• Paducha, SAM

• Pekalongan, an Indinéis

• Santa Fe, SAM

• Suzhou, an tSín

Dearadh

• Béising, an tSín

• Beirlín, an Ghearmáin

• Bilbao, an Spáinn

• Buenos Aires, an Airgintín

• Curitiba, an Bhrasaíl

• Dún Deágh, Albain

• Graz, an Ostair

• Heilsincí, an Fhionlainn

• Kobe, an tSeapáin

• Montreal, Ceanada

• Nagoya, an tSeapáin

• Saint-Étienne, an Fhrainc

• Seoul, an Chóiré Theas

• Shanghai, an tSín

• Shenzhen, an tSín

• Torino, an Iodáil

Scannánaíocht

• Bradford, Sasana

• Busan, an Chóiré Theas

• Gaillimh, Éire

• Sóifia, an Bhulgáir

• Sydney, an Astráil

Gastranamaíocht

• Chengdu, an tSín

• Florianópolis, an Bhrasaíl

• Jeonju, an Chóiré Theas

• Östersund, an tSualainn

• Popayán, an Cholóim

• Shunde, an tSín

• Tsuruoka, an tSeapáin

• Zahlé, an Liobáin

Litríocht

• Baile Átha Cliath, Éire

• Dunedin, an Nua-Shéalainn

• Dún Éideann, Albain

• Granada, an Spáinn

• Heidelberg, an Ghearmáin

• Cathair Iowa, SAM

• Kraków, an Pholainn

• Melbourne, an Astráil

• Norwich, Sasana

• Prág, Poblacht na Seice

• Réicivíc, an Íoslainn

Ealaíona na Meán

• Dakar, an tSeineagáil

• Enghien - les - bains, an Fhrainc

• Gwanjgu, an Chóiré Theas

• Linz, an Ostair

• Lyon, an Fhrainc

• Sapporo, an tSeapáin

• Tel Aviv - Yafo, Iosrael

• York, Sasana

Ceol

• Bogotá, an Cholóim

• Bologna, an Iodáil

• Brazzaville, Congó

• Ghent, an Bheilg

• Glaschú, Albain

• Hamamatsu, an tSeapáin

• Hannover, an Ghearmáin

• Mannheim, an Ghearmáin

• Sevilla, an Spáinn

www.dublincityofliterature.ie


