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Sa tuarascáil bhliantúil seo, an dara ceann ó Oifig 

Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO, 

tá sonraí faoi imeachtaí leanúnach na hOifige 

a neartaíonn agus a chuireann le tábhacht an 

ainmniú ag UNESCO do thodhchaí chultúrtha agus 

eacnamaíoch na Cathrach.

Anuraidh, 2012, cuireadh a dhá oiread fuinnimh 

i n-iarrachtaí na leasa is mó a thagann as 

ainmniú Cathair Litríochta UNESCO a chur i 

ngníomh. Do b’é an éifeacht a bhí aige seo ná na 

comhpháirtiochtaí, idir sean agus nua-bhunaithe, 

a neartú. Mar thoradh, bheidís in ann an cúnamh a 

thugann Baile Átha Cliath do Gréasán na gCathrach 

Cruthaitheach, agus forbairt na gcuspóirí liteartha 

atá ag an chathair í féin, a chur chun cinn. Is obair 

ríthábhachtach pleanála agus eagrúcháin í seo.

Leanann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 

ag cabhrú le hobair na hoifige trí foireann oibre, 

riarachán, tacaíocht airgeadais agus ceannasaíocht 

a sholáthair. Is í an tseirbhís leabharlainne poiblí 

agus an Coiste Polasaí Stráitéiseach do na 

hEalaíona, don Chultúr, don Fhóillíocht, agus don 

Phobal a chuireann an chabhair seo ar fáil.

Táimid buíoch don Roinn Ealaíon, Oidhreachta 

agus Gaeltachta a leanann orthu ag tabhairt 

comhairle éifeachtach, tacaíocht, agus urraíocht a 

chabhraíonn ar gach uile leibhéal.

Chuir Cistí na hÉireann airgead ar fail le haghaidh an 

clár a fhorbairt agus, de bharr síntiús ó Fhoras na 

Gaeilge, tharla tuilleadh forbairt ar an suíomh idirlín 

atá ag an Chathair Litríochta maidir le scríbhneoirí i 

nGaeilge agus a gcuid oibre.

Aithnítear go croíúil an tacaíocht a thugann 

urraitheoirí agus ranníocóirí eile agus ba mhaith 

liom an deis seo a thapú chun glaoch arís orthu 

san a bhfuil baint acu – nó a bhfuil suim acu – i 

bhforbairt an clú liteartha atá ag ár bpríomhchathair, 

leanúint orthu leis an sár obair atá ag tarraingt aird 

Cathaoirleach

an domhain, in aghaidh an lae, ar Bhaile Átha Cliath 

mar chathair fíor chruthaitheach, áit inar féidir dul 

i dteagmháil i gcomhair cúrsaí gnó nó i gcomhair 

pléisiúir.

Tréaslaím leis an Stiúrthóir agus lena foireann 

mar gheall ar an obair rathúil agus shamhlaíoch 

a rinneadar le linn 2012 agus aithním le buíochas 

an ranníocaíocht chomhoibríoch idir na Grúpaí 

Bainistíochta agus Stiúrtha a chabhraigh le cuspóirí 

an ainmnithe ag UNESCO a bhaint amach.

Tá sé tráthúil i mbliana, 2013, meoin a dhíriú ar an 

bpróiseas den bhaint tábhachtach oibre atá idir na 

hinstitiúidí liteartha agus chultúrtha, idir scríbhneoirí 

agus léitheoirí, foilsitheoirí, amharclanna, 

leabharlanna agus díoltóirí leabhar a chothú. 

D’fhéadfaí a rá go bhfuil siad seo, le chéile, amhail 

croí Bhaile Átha Cliath mar Chathair Litríochta 

suntasach, mar cuid de theaghach na gcathrach 

cruthaitheach UNESCO ar fud na cruinne.

Margaret Hayes 

Leabharlannaí Chathair Bhaile Átha Cliath 

Cathaoirleach Bhaile Átha Cliath Cathair  

Litríochta UNESCO 

Grúpa Bainistíochta

A.  Baill an Grúpa Bainistíochta

B. Margaret Hayes, Leabharlannaí Cathair Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach an Grúpa Bainistíochta ar  

Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO

A
B





5

Ba
ile

 Á
th

a 
Cl

ia
th

 C
at

ha
ir 

Li
tr

ío
ch

ta
 U

N
ES

CO
 -

 T
ua

ra
sc

ái
l B

hl
ia

nt
úi

l 2
01

2

An Chathair Litríochta, Tuarascáil Bhliantúil – 2012

Glacann Oifig Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta 

UNESCO an fhreagracht uirthi féin do bhainistiú 

agus cur chun cinn an ainmniú “Baile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO”. Tá an t-ainmniú suite 

go daingean anois mar tionscnóir tábhachtach 

i saol cultúrtha, sóisialta, agus eacnamaíoch 

na príomhcathrach. Tá an t-ainmniú bunaithe 

go domhain i seirbhís leabharlainne poiblí na 

cathrach. Threoraigh an tseirbhís an próiseas 

aighneachta ar éirigh leis sa bhliain 2010, 

agus i bPlean Forbartha na seirbhíse tá an 

t-eochairchuspóir ann “Baile Átha Cliath a chur 

chun cinn mar Chathair Litríochta”. Tuariscíonn 

Stiúrthóir na hOifige chuig an Grúpa Bainistíochta, 

ar a bhfuil seisear, faoi cathaoirleacht 

Leabharlannaí na Cathrach (féach ar Aguisín 1 

le haghaidh liosta na mbaill). Tá obair an Grúpa 

Bainistíochta bunaithe ar an t-eolas a thagann ón 

nGrúpa Stiúrtha. Tá ionadaithe ó rialtas áitiúil agus 

náisiúnta, ón turasóireacht, ó grúpaí foilsitheoirí 

agus scríbhneoirí, ó na meáin, ó eagraíochtaí 

ealaíona agus cultúrtha agus ó na hOllscoileanna 

ar an Grúpa Stiúrtha. Tógann na baill an 

fhreagracht orthu féin an t-ainmniú a chur chun 

cinn sna ceantair éagsúla ina bhfuil tionchar acu 

(féach ar Aguisín 1 le haghaidh liosta na mbaill).

I ndiaidh na héachtanna a cláraíodh sa chéad 

Tuarascáil Bhliantúil ó Oifig Bhaile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO (2011), leagtar béim sa 

tuarascáil seo ar gealltanas leanúnach na hOifige, 

i ndáil le na Grúpaí Bainistíochta agus Stiúrtha, 

cultúr liteartha uathúil na príomhcathrach a chur 

ar shúile níos mó duine de réir a chéile, sa bhaile 

agus thar lear araon. Leagtar béim chomh maith 

ar gealltanas na hOifige a chinntiú go gcoinneoidh 

scríbhneoirí agus scríbhneoireacht suíomh 

lárnach mar ceannairí ar an nuálaíocht agus ar an 

chruthaitheacht liteartha atá aitheanta anois mar 

nithe ríthábhachtacha do gheilleagar na cathrach.

D’éirigh go hiontach 

le ainmniú Cathair 

Litríochta UNESCO

Comhaontas  
Cruthaitheach Bhaile Átha 
Cliath – Treochlár le Baile 

Átha Cliath a bhrandáil

C.  Meirgí Sráide Bhaile Átha Cliath: Cathair Amháin Leabhar Amháin
C
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An Teachtaireacht a Chur in Iúl 

Ag obair go dlúth leis na Grúpaí Bainistíochta 

agus Stiúrtha, coinníonn Oifig na Cathrach 

Litríochta uirthi ag fanacht i dteagmháil rialta lena 

geallshealbhóirí uile trí na bealaí seo a leanas: an 

suíomh idirlín, cláracha na n-eachtraí, cruinnithe, 

nuachtlitreacha, agus na meáin sóisialta.

Meallann institiúidí liteartha i mBaile Átha Cliath 

1.5m cuairteoirí gach bliain agus is díol spéise 

éifeachtach iad na féilte liteartha chomh maith. 

Ón am ar ghlacadh leis an t-ainmniú, bíonn tréith 

liteartha ag gabháil lena lán eachtraí móra cosúil 

le Féile Naomh Pádraig, Féile na Long Ard, an 

Chathair Eolaíochta agus Bloom (an fhéile is mó in 

Éirinn faoin ngáirdín). Is gné tábhachtach de stráitéis 

na hOifige Cathrach Litríochta é an léitheoireacht 

agus gach ní liteartha a chur chun cinn.

Leanann an obair ríthábhachtach chun ainm Bhaile 

Átha Cliath mar Chathair Litríochta UNESCO a chur 

in airde. Mar sin cuireadh feachtas poiblíochta ar 

bun i mí Feabhra ag baint úsáid as suíomhanna 

móra le póstaeirí ag zfógairt an slogan “Fan go 

nDeirim leat – glacaigí páirt ann”. Bhí na póstaeirí i 

nGaeilge agus i mBéarla agus leagadar béim ar an 

iliomad féile liteartha a bhíonn ar siúl sa chathair.

Leantar de bheith ag cur suas plaiceanna DUCoL in 

áiteanna a bhfuil clú liteartha ag baint leo, sa chaoi 

is go mbeidh an t-ainmniú agus a bhuannacht níos 

mó ar shúile agus in aigne an phobail i gcoitinne.

Bhí an lógó le feiceáil ag eachtraí agus in áiteanna 

chomh éagsúil lena chéile, mar shampla: comhthionól 

George Bernard Shaw; Scoil Shamhraidh Samuel 

Beckett; Coláiste Oiliúna Marino; Scoil Bhéarla 

UCD; An Fhéile Liteartha Franco-Éireannach; Scoil 

Scríbhneoireacht Chruthaitheach le Drámaíocht agus 

Scannánaíocht i gColáiste na Tríonóide; Óstáin agus 

bialanna liteartha a thugann ardú céime don ainmniú, 

agus ar leathanaigh inphrionta de roinnt foilsitheoirí 

bunaithe i mBaile Átha Cliath, agus tá an uimhir díobh 

ag fás. Tá comhráití ar siúl le Roinn an Taoisigh faoin 

chaoi gur féidir leis an t-ainmniú agus DUCoL, a 

d’eagraigh féilte mar Baile Átha Cliath: One City One 

Book agus Words on the Street – Oíche Litríochta 

Eorpach, a bheith páirteach sa clár cultúrtha nuair a 

ghlacfaidh Éire uachtaránacht an AE i 2013.

Tá ainmniú UNESCO liostáilte mar eochair sócmhainn 

sa doiciméad Roadmap for Branding Dublin ag an 

Comhaontas Cruthaitheach do Bhaile Átha Cliath.

Leanann na meáin orthu ag tabhairt tacaíocht 

dhearfach agus luann iriseoirí an t- ainmniú go rialta ina 

gcuid airteagal ar raon ábhar faoin gcathair. Bíonn an 

t-ainmniú le feiceáil anois i bhformhór leabhráin eolais 

agus aipenna. Baineann Preas Oifig na Comhairle 

Cathrach úsáid as na meáin go minic, idir na meáin 

craolacháin agus na meáin clóite, chun gach gné den 

ainmniú a chur chun cinn. Tógann Fáilte Ireland, in 

éineacht le Tourism Ireland, iriseoirí idirnáisiúnta a bhfuil 

suim acu i ngnéithe den chathair liteartha chuig Baile 

Átha Cliath ar bhonn rialta. I 2012 cuireadh foireann 

DUCoL faoi agallamh ag iriseoirí ón gCríoch Lochlann, 

ón nGearmáin, ón Fhrainc, ón Astráil agus ón Ollainn a 

oibríonn i gcló, ar líne, ar an raidió agus ar an dteilifís.

Cuireann baill DUCoL/Fáilte Ireland, faoi scéim na 

n-Ambasadóir Liteartha d’óstáin agus bialanna, 

tairiscintí speisialta le téamaí liteartha ar fáil agus 

luann siad ainmniú UNESCO. Tá an lógó le feiceáil 

i dtithe tabhairne a bhfuil baint liteartha acu agus i 

siopaí leabhar sa chathair.

Talamh Seilge Sona don 

Litríocht – Déanann Baile 

Átha Cliath an Tíogar 

Ceilteach a Mhalartú don 

Léitheoir Craosach, Ath-

láinseáil na Cathrach mar 

Phríomhchathair Litríochta 

Wall St Journal
31ú Bealtaine 2012
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Tá lógó DUCoL le feiceáil ar ábhar poiblíochta 

na Stráitéise Chaidrimh Dhomhanda ag Coláiste 

na Tríonóide a seoladh le déanaí agus féachann 

Stiúrthóir na hoifige Chaidrimh Dhomhanda ar an 

t-ainmniú mar chabhair mhór don tionscnamh.

Cláracha Oideachais

Slánaíonn Páistí an Chathair – Léigh Gach Rud Faoi

Seoladh an chéad clár léitheoireachta do pháistí 

ar fud na cathrach go luath in Eanáir agus d’éirigh 

thar barr leis. Do b’é an scéal a léadh ná Arthur 

Quinn and the World Serpent, an chéad ceann ón 

scríbhneoir Éireannach Alan Early. Is guth úr, nua 

é Alan Early i measc scríbhneoirí in Éirinn agus 

tá Arthur Quinn and the World Serpent curtha i 

gcomparáid le “Harry Potter – i stíl Bhaile Átha 

Cliath, leabhar a chuirfidh sceitimíní ar pháistí 

faoin léitheoireacht!” Sa clár léitheoireachta, a lean 

ar feadh trí mhí, cuimsíodh cuairteanna ó údair, 

eachtraí i scoileanna agus leabharlanna a dhírigh ar 

na Lochlannaigh agus ranganna ealaíona ar téamaí 

éagsúla. San iomlán ghlac 41 bunscoil ón gcathair 

agus 22 leabharlann Átha Cliath páirt sa bhféile. 

Bhain scoileanna lasmuigh de cheantar Bhaile 

Átha Cliath úsáid as an leabhar agus socraíodh 

cuairteanna ó údair chomh maith.

Tharla an eachtra dheireanach sa chlár mar chuid 

de Fhéile Naomh Pádraig, in éineacht le Iarnród 

Éireann a chuir traein ceithre carráiste ar fáil ag 

Stáisiún Uí Chonghaíle a úsáideadh mar ionad do 

gníomhaíochtaí maidir leis an leabhar. Tháinig páistí 

as gach uile cearn den tír agus bhí an fhreagairt uathu 

don údar agus don leabhar fonnmhar agus croíúil.

Léitheoir Cónaithe

Cuireadh tús le scéim an Reader in Residence sa 

bhliain 2011, maoinithe ag an Roinn Turasóireachta, 

Cultúir, agus Spóirt mar a bhí ag an am. Is é 

an cuspóir a bhí aige páistí a spreagadh chun 

léitheoireacht le haghaidh taitneamh a bhaint as.

Lean an scéim shamhlaíoch seo ar feadh naoi 

mhí go dtí Meitheamh 2012 agus bhí ‘léitheoir’, 

Sarah Purcell, ceapaithe go speisialta don scéim. 

D’oibrigh sí i gcomhar le 4 leabharlann agus le 

Comhordaitheoirí Teagmhála Pobail idir an Baile 

agus an Scoil i 14 scoil i mBaile Átha Cliath.

San iomlán, ghlac 53 rang páirt – 923 páiste ar 

fad, maraon le 190 tuismitheoir.

Bhí an fhreagairt ó gach aon ceann díobh an-

dhearfach ar fad. D’oibrigh Sarah le páistí níos sine 

chomh maith, a ghlac páirt sa scéim léitheoireachta 

Children Save Dublin ar fud na cathrach.

I measc an iliomad freagairt don scéim ó 

mhúinteoirí, bhí na cinn seo a leanas:

• Bhí sé le soiléir láithreach go raibh méadú ag 

teacht ar suim na bpáistí sa léitheoireacht... 

(múinteoir sa 3ú rang)

• Tugadh faoi deara go raibh méadú tagtha 

ar uimhir na ndaltaí ag freastal ar an 

leabhbarlann lasmuigh de uaireanta na scoile 

mar d’iarr na páistí ar a dtuismitheoirí agus 

ar gaolta dul chuig an leabharlann leo... 

(múinteoir sa 5ú rang)

D.  An t-údar Alan Early ag seoladh Slánaíonn Páistí an Chathair – Léigh Gach Rud Faoi

E.  Sarah Purcell – Léitheoir Cónaithe

ED

Nuair a thosaigh mé ar 

an leabhar ní fhéadfainn 

stopadh, Bhí sé ar 

fheabhas agus thar cionn...

scríobh an t-údar an 

leabhar chomh maith sin 

Léitheoir 9 mbliana  
d’aois ón clár  

‘An Léitheoir Cónaithe’
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Ag Déanamh Naisc

Le linn 2012, ghlac iomlán de 58 údar aonarach 

páirt in imeachtaí a bhí bainteach leis an Chathair 

Litríocta. San áireamh bhí idir filí agus úrscéalaithe 

cáiliúla go scríbhneoirí neamh-fhicsean, genre 

agus iadsan atá ag teacht chun cinn. Rinne 

DUCoL urraíocht chomh maith ar an iarracht ar 

Curiarracht Dhomhanda Guinness a shárú. Léigh 

111 scríbhneoir in Ionad na Scríbhneoirí Éireannach 

agus bhí an rath leis an iarracht.

Bloom

I ndiaidh an pháirt rathúil a ghlac an Oifig ag 

Bloom 2011, an fhéile gáirdín is mó in Éirinn, 

tugadh cuireadh d’Oifig na Cathrach Litríochta gné 

liteartha a sholáthar don Fhéile i 2012. Léigh 5 file, 

in éineacht leis an aisteoir Barry McGovern, ag an 

ngáirdín Stream of Consciousness a ghnóthaigh 

duais ag an fhéile. In ainneoin na drochaimsire, bhí 

freagairt an-dhearfach ón bpobal agus cuireadh 

litríocht os comhair an 80,000 duine a bhí i láthair.

Bram Stoker

Chun comóradh céad bliain a dhéanamh ar 

bhás Bram Stoker, údar Dracula agus ceann de 

scríbhneoirí is mó cáil i mBaile Átha Cliath, tharla 

tráthnóna léitheoireachta leis na haisteoirí Laurence 

Foster agus Michael James Forde, chomh maith le 

ceol orgáin drámatúil idir amanna, i dtimpeallacht 

atmaisféarach Ard Eaglais Naomh Pádraig ar an 

4ú Iúil. D’fhreastail daoine ó mhuintir Stoker, a 

bhí i mBaile Átha Cliath mar chuid de comhdháil 

speisialta ar Stoker, ar an imeacht. Roimhe sin 

tharla turas siúil, treoraithe ag an staraí Pat Liddy, 

ar láithreacha a bhfuil baint acu leis an scríbhneoir. 

Chuaigh an c. 300 duine a ghlac páirt sa siúlóid 

i dteannta an lucht éisteachta mór a bhí san 

ardeaglais cheana féin, rud a chiallaigh go raibh an 

foirgneamh lán go doras. Taispeánadh codanna 

den imeacht ar nuacht an tráthnóna ar RTÉ.

Thionóil Ard-Mhéara na Cathrach, Andrew 

Montague, cruinniú de dhaoine a mbeadh suim acu 

inti, féile bhliantúil a eagrú chun Stoker a onórú. Ina 

dhiaidh sin tharla Féile Bram Stoker thar deireadh 

seachtaine an lá Saoire Bainc i mí Dheireadh 

Fómhair, (ón Aoine 26ú go dtí an Domhnach 28ú). 

Sa bhféile, cuimsíodh turasanna siúil, ceardlanna 

do scríbhneoirí uaillmhianacha sa genre gotach 

agus uafáis, drámaí bunaithe ar téamaí in úrscéalta 

Stoker, agus taispeántas taibhsiúil oiriúnach go leor 

ón compántas drámaíochta iomráiteach Spraoi – a 

cuireadh ar siúl i dtailte Chaisleáin Bhaile Átha Cliath, 

áit ar oibrigh Stoker uair mar stát seirbhíseach. 

Tharla an eachtra ba suaitheanta sa bhféile, 

agallamh leis an údar iomráiteach Meiriceánach 

Patricia Cornwell, faoi chathaoirleacht chuí Paiteolaí 

an Stáit, an Dochtúir Marie Cassidy, i gColáiste 

na Tríonóide, alma mater ag Stoker. Rinne DUCoL 

urraíocht chomh maith ar léacht Chuimhneacháin 

Bram Stoker tugtha ag an Ridire Christopher 

Frayling sa Ghailearaí Náisiúnta ar an 29ú Samhna 

do theach a bhí lán leis an lucht éisteachta.

Tóg Sos le Leabhar

Tionscanta sa bhliain 2011, is é an aidhm atá ag an 

tionscadal ‘Break with a book’ ná béim a leagan 

ar ainmniú na Cathrach Litríochta trí scríbhneoirí a 

thabhairt go dtí an ionad oibre. Labhair na húdair 

Diarmaid Ferriter agus Matt Cooper le foireann 

oibre i CitiBank. Thug na scríbhneoirí scéalta 

coiriúla, Declan Hughes agus Arlene Hunt cuairt 

ar phríomhoifig Fuinnimh Bord Gáis, bhuail Paul 

Howard (ainm cleite Ross O’Carroll Kelly) le slua 

fonnmhar i gCeanncheathrú Facebook, agus 

labhair Gavin Esler, láithreoir nuachta leis an 

BBC agus údar, le slua mór den foireann oibre i 

gCeanncheathrú Google. 

F.  Briathra ar an tSráid – Mapa Oíche Litríochta EorpachF

Fuaireamar aischothú  
iontach ón lucht éisteachta i 
rith an lae. Bhíodar ag rá cé 

chomh mór a thaitn an imeacht 
leo. Ní raibh aon amhras ach 
go raibh an t-atmaisféar thar 
cionn sa bhfoirgneamh inniu 
agus ardaíonn sé do chroí a 

leithéid d’aischothú a chloisint

Feidhmeannach 
comhlachta ilnáisiúnta  
ag caint faoi ‘Tóg Sos  

le Leabhar’
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Ag tógaint an uile ní ar ais ag Baile – Filíocht  

in Ospidéal an Choim 

Mar chuid den tionscadal ‘Bringing it all Back 

Home’, agus i gcomhar le Filíocht Éireann, 

d’eagraigh an file Enda Wyley Poetry in the Coombe 

Hospital a sheol an t-Uachtarán Mícheál D. Ó 

hUiginn ar Lá Idirnáisiúnta na mBan. Dheonaigh 

na filí Dermot Bolger, Katie Donovan, Paul Durcan, 

Nuala Ní Dhomhnaill, Enda Wyley, agus an 

scríbhneoir Colm Toibín dán nó scríbhinní eile le 

taispeáint in Ospidéal Máithreachais an Choim.

Baile Átha Cliath: Cathair Amháin Leabhar Amháin

Rognaíodh Dubliners, cnuasach gearrscéalta, an 

sárshaothar ó pheann James Joyce, mar leabhar 

Dublin: One City One Book, an fhéile bhliantúil faoi 

choimirce Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath a 

dhéanann ceiliúradh ar leabhar a bhfuil baint aige leis 

an gcathair. Sheol Andrew Montague, Ard-Mhéara 

na Cathrach, an fhéile ar an 28ú Márta. D’fhoilsigh an 

O’Brien Press eagrán nua den leabhar, le réamhrá ó 

John Boyne. D’éirigh thar barr leis an bhféile a lean ar 

feadh mí agus a d’eagraigh an oifig. Bhí níos mó ná 

60 imeachtaí – léamhanna de gach ceann de scéalta 

i Dubliners in áiteanna difriúla ar fud na cathrach san 

áireamh. Tharla buaicphointe na féile, Celebrating 

Dubliners, sa Cheoláras Náisiúnta ar an 13ú Aibreán 

ina raibh Peter Sheridan, Dermot Bolger, agus David 

McSavage páirteach, agus bhí ceol ó Noel O’Grady, 

an grúpa ceol tíre The Dubliners agus na Shannon 

Colleens sa bhreis. Bhí tuairisciú fairsing ar an bhféile ó 

na meáin maraon le suim láidir ó iriseoirí idirnáisiúnta a 

thóg Fáilte Ireland agus Tourism Ireland isteach sa tír le 

himeachtaí liteartha i mBaile Átha Cliath a bhlaiseadh.

Bronnadh eagrán crua speisialta de Dubliners ar 

grúpa bunaitheoirí tionscail mór le rá a bhí i mBaile 

Átha Cliath don Cruinniú Mullaigh ardcháil ar an 

nGréasán Domhanda i mí Dheireadh Fómhair 2012.

Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath

Bíonn comhoibriú agus plé i gceist sa coibhneas 

idir DUCoL agus Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha 

Cliath. Is páirtnéir cultúrtha é DUCoL don bhFéile 

agus i gclár na bliana 2012 ghlac beirt scríbhneoir 

páirt a bhí ina mbaill ar an bpainéal moltóireachta 

ar Dámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC 

Bhaile Átha Cliath chomh maith – Dubravka 

Ugresic agus Tim Parks.

Briathra ar an tSráid – Oíche Litríochta Eorpach

Tharla Words on the Street - European Literature 

Night ar an 16ú Bealtaine in aon ionad déag thart 

timpeall limistéar Teampall Chríost mar chuid 

de tionscnamh litríocht chomhaimseartha a 

chur chun cinn ar fud na hEorpa. Léigh 11 duine 

cáiliúil – Sharon Ní Bheoláin, Mary Kennedy, 

Bernad McLaverty, Brian Kennedy, Joe Duffy, 

Barry McGovern, Joe Dunthorne, Owen Roe, 

Breandán de Gallaí, Tom Hickey agus Ard Mhéara 

Bhaile Átha Cliath Andrew Montague – sliochta 

as saothair aistrithe, as 11 tír Eorpach. Lean gach 

léitheoireacht ar feadh 15 nóiméad agus léadh 

arís í gach 30 nóiméad thar 3 uaire cloig. I measc 

na hionaid neamhghnách bhí Amharclann Smock 

Alley, an Chapter House in Ardeaglais Teampall 

Chríost agus Eaglais Naomh Werburgh. Rinneadh 

os cionn 1,200 cuairt agus bhí an t-aiseolas ón 

bpobal thar a bheith dearfach ar fad. D’eagraíodh 

an imeacht seo i gcomhar leis an Alliance 

Francaise, Comhairle na Breataine, an Goethe 

Institut, an Instituto Cervantes, Institiúid Chultúir 

na hIodáile, Institiúid Chultúir na Rómáine agus 

ambasáideanna na hOstaire, na Beilge, Mhálta, na 

hOllaine, na Polainne agus na Rómáine. Chuir an 

t-údar Bernard McLaverty síos air mar ‘Imeacht 

neamhghnách a d’éirigh thar cionn leis’. 

D’eagraigh DUCoL cruinniú neamhfhoirmiúil, in 

éineacht le Oíche Litríochta na hEorpa, inar bhuail 

cúig scríbhneoir óg as Baile Átha Cliath leis na 

húdair óga seanbhunaithe, Nadja Spiegel agus Joe 

Dunthorne, lena gcuid iarrachtaí scríbhneoireachta 

a mhalartú. Is cailín naoi mbliana déag d’aois í 

Nadja ón Ostair atá ag scríobh go lánaimseartha 

ó bhí sí sé mbliana déag d’aois. Chabhraigh an 

scríbhneoir agus file Joe Dunthorne, ón mBreatain 

Bheag, le bunú ‘The Ministry of Stories’ – ionad 

liteartha do dhaoine óga in Oirthear Londain.
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Scríbhneoireacht den Scoth – Áiteanna den Scoth

Bhí scríbhneoirí suite in áiteanna neamhghnách 

agus suimiúil sa sraith de seacht tráthnóna 

liteartha a tharla sa bhFómhar, ar bhain nach mór 

700 duine taitneamh astu. Thosaigh an tsraith 

le himeacht City of Science nuair a rinne Evelyn 

Cusack, an mheitéareolaí, plé ar tionchar na 

heolaíochta ar an aimsir i gcaint dar teideal Where 

have all the Summers Gone? i Leabharlann Marsh. 

Chuireadh an imeacht seo ar siúl arís toisc an 

méid éilimh a bhí air. I dTeach Cúirte stairiúil ar 

Shráid Green, léigh Alex Barclay, Declan Burke 

agus Jane Casey as a gcuid saothar in imeacht 

dar teideal Writing Turns Criminal. Labhair siad 

ar scríbhneoireacht choiriúil faoi chathaoirleacht 

Conor Brady, údar agus iriseoir leis an Irish Times.

Lean an tsraith le caint i dTeach na Parlaiminte, 

mar a bhí uair, Banc na hÉireann anois, tugtha ag 

Myles Dungan dar teideal Parnell without the Split: 

what if history had been different? Ath-chruthaíodh 

atmasféar an salóin liteartha i Mhúsaem an Tí 

Sheoirsigh, uimhir 29 Sráid Mhic Liam le Chris 

Binchy, Cristine Dwyer Hickey, Claire Kilroy agus 

Nuala Ní Chonchúir. Tharla Sounds of Europe i 

seomra suí i dTeach an Ard-Mhéara le tráthnóna 

léitheoireachta agus ceoil i mion teangacha na 

Cróáite, na Fionlainne, na hUngáire, Latvia, Málta 

agus na Rómáine. Tharla maidin spraoi do pháistí 

leis an údar agus léiritheoir Don Conroy i Músaem 

Stair an Dúlra dar teideal Animal Magic in the Zoo. 

Tharla an imeacht dheiridh, A Literary Puzzle, 

in Halla na Máisiún ar Shráid Molesworth, áit ar 

phléigh Laurence O’Bryan, údar ar The Istanbul 

Puzzle, roinnt de na rúndiamhra is mó sa litríocht le 

Kevin Flanagan ó Independent.ie.

Penguin/RTÉ Guide Lá na Scríbhneoir

Tharla an 3ú Lá na Scríbhneoir bliantúil ag Penguin/

RTÉ Guide, i gcomhar le hOifig na Cathrach Litríochta, 

ar an 7ú Meán Fómhair. Ritheadh comórtas gearrscéal 

a scríobh faoi coimirce an RTÉ Guide i rith samhradh 

2012. Tugadh cuireadh don 40 iarrthóir ab fhearr sa 

comórtas freastail ar ceardlann saor in aisce faoin 

bhfoilsitheoireacht i Leabharlann Sráid an Phiarsaigh. 

Eagraithe ag Penguin Ireland, thug eagarthóirí, 

gníomhairí liteartha agus údair comhairle luachmhar ar 

na bealaí is fearr le saothar a fhoilsiú. Foilsíodh scéal an 

buaiteora ginearálta san RTÉ Guide.

Lá na Léitheoir

Tharla an 10ú Lá na Léitheoir, eagraithe ag DUCoL, 

ar an Satharn an 20ú Deireadh Fómhair in Atrium 

na n-Oifigí Cathartha i láthair Ard Mhéara Bhaile 

Átha Cliath, Naoise Ó Muirí. Tá an imeacht bliantúil 

seo, ar a bhfuil meas ollmhór, oscailte do bhaill na 

gclubleabhar atá comhcheangailte le Leabharlanna 

Poiblí Chathair Bhaile Átha Cliath agus dáiltear na 

ticéid sna leabharlanna. Éist 200 rannpháirtithe leis 

an Seanadóir David Norris, le John Banville, le Brian 

Keenan agus le Rosemary McLoughlin agus le 

díospóireacht ar ealaín an gearrscéil le na scríbhneoirí 

Kevin Barry, Mary Costello agus Mike McCormack.

G.  Ag Seoladh Baile Átha Cliath: Cathair Amháin Leabhar Amháin – an t-údar John Boyne, John Shevlin (James Joyce) 

agus na Shannon Colleens

H.  Fuaimeanna na hEorpa, Teach an Ard-mhéara – Scríbhneoireacht den Scoth – Áiteanna den Scoth

I.  Mapa ‘Tabhair Cuairt ar Bhaile Átha Cliath’

H I
G
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Gréasán na gCathrach Cruthaitheach 
UNESCO agus Teagmháil Idirnáisiúnta

Tháinig Gréasán na gCathrach Cruthaitheach 

UNESCO, a bhfuil Baile Átha Cliath ina bhall de, 

le chéile i Montreal i mí Bealtaine don cruinniú 

bliantúil. Bhí Margaret Hayes, Leabharlannaí 

Chathair Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach an 

Grúpa Bainistíochta ar Bhaile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO, ar ceann den 96 toscaire 

ag seasamh do 32 den 34 ball cathrach. Bhí 

sí páirteach i ndíospóireachtaí faoi struchtúir a 

cheadódh comhoibriú idir na cathracha agus a 

choinneodh Gréasán na gCathrach Cruthaitheach 

ar siúl.

Mar bhall de Gréasán na gCathrach Cruthaitheach 

UNESCO, cuidíonn Baile Átha Cliath le agus 

déanann sí maoirseacht ar Cathracha Litríochta 

eile atá ag iarraidh bheith ina mbaill agus oibríonn 

sí chun naisc liteartha a chothú le cathracha sa 

ngréasán.

Beijing – Meabhrán Tuisceana, sínithe mar chuid 

den comhaontú nasctha idir Beijing agus Baile 

Átha Cliath, maíonn sé go gcuirfidh an dá cathair 

a n-oidhreachtaí liteartha chun cinn ina gcuid 

leabharlanna agus institiúidí chultúrtha, agus tré 

malartú scríbhneoir agus páirt a ghlacadh i bhféilte 

liteartha.

Aonaigh Leabhar Bologna agus Frankfurt – Bhí 

branda DUCoL á thaispeáint ag scríbhneoirí agus 

foilsitheoirí, bunaithe i mBaile Átha Cliath, a bhí ag 

na haonaigh.

Canberra – tugadh cuireadh do stiúrthóir DUCoL 

dul ar Bord Eagarthóireachta Axon: Creative 

Explorations – irisleabhar idirnáisiúnta bunaithe 

i gCanberra ar a ndéanann a comhghleacaithe 

léirmheas ar an ábhar ann agus a dhíríonn ar 

tréithe na cruthaitheachta agus ar an bpróiseas 

cruthaitheach.

Colorado – Cuireadh Baile Átha Cliath chun cinn 

mar ionad turasóireachta liteartha ag an bhFéile 

Éireannach Rocky Mountain. Taispeánadh ábhar 

chun an Cathair Litríochta a chur ar aghaidh ag an 

bhféile.

Dún Éideann Cathair Litríochta UNESCO 

– I mí na Samhna ghlac an t-údar Éireannach 

Kevin Barry páirt i Storyhour: Stories at Teatime 

– ceiliúradh ar an ngearrscéal do Book Week 

Scotland in éineacht leis an t-údar Albanach 

Angela Jackson. Thacaigh DUCoL le cuairt Kevin.

Cathair Hamamatsu, an tSeapáin – a bhuíochas 

do DUCoL, bhronn Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath 

beathaisnéis an scríbhneora Éireannach Lafcadio 

Hearn, scríofa ag Paul Murray as Baile Átha Cliath, 

ar Méara Hamamatsu, an tUas. Yasutomo Suzuki.

D’eagraigh Cathair Litríochta Iowa agus DUCoL 

i dteannta a chéile cuairt ar Bhaile Átha Cliath ó 

thoscairí Cumann Lucht Tráchtála Iowa. Chuir an 

Ard-Mhéara fáilte rompu ag a Theach.
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Krakow – Thug stiúrthóir DUCoL toirbhirt uaithi 

do comhdháil na gCathrach Litríochta, maoinithe 

ag an AE, i gKrakow. D’fhreastail ionadaithe ó na 

cathracha litríochta reatha uilig, chomh maith le 

ionadaithe ó roinnt atá ag iarraidh bheith in mbaill, 

agus stiúrthóirí ar féilte liteartha ar fud na hEorpa.

D’eagraigh Cathair Litríochta Melbourne 

le cabhair ó Australian Poetry, an eagraíocht 

náisiúnta ar son filí agus na filíochta, cuairt ar 

Bhaile Átha Cliath ó Paul Hetherington agus Petra 

White, filí, a léigh ag féilte liteartha agus a rinne 

stiúradh ar ceardlanna i leabharlanna áirithe i 

mBaile Átha Cliath mar cuid de Féile Bealtaine.

Ainmníodh Norwich ina Cathair Litríochta 

UNESCO i mí Bealtaine – sheol Andrew Montague, 

Ard Mhéara Bhaile Áthe Cliath teachtaireacht 

chuig Norwich ag tréaslú leo ag rá “go bhfuil an 

t-ainmniú mar Cathair Litríochta UNESCO tógtha 

chun a croí ag Baile Átha Cliath. Sníonn an litríocht 

agus tionscail na scríbhneoireachta trí Bhaile Átha 

Cliath agus Norwich – tá móran comhchosúil 

eadrainn agus táimid ag tnúth le oibriú libh.”

Shanghai – Thug Cathaoirleach DUCoL 

bronntanas leabhair ag seasamh do scoth na 

litríochta Éireannach don Lárionad Cultúrtha 

Éireannach nua oscailte i Shanghai ag ócáid in 

Ionad Ché an Adhmaid i mBaile Átha Cliath.

J.  Baill de Chumann Lucht Tráchtála Cathair Iowa in éineacht leis an Ard-Mhéara Andrew Montague agus Jane Alger, 

Stiúrthóir DUCoL

K.  An amhránaí Brian Kennedy ag léamh sliocht de litríocht Iodálach ag Amharclann Smock Alley do Bhriathra ar an 

tSráid – Oíche Litríochta Eorpach

J K



SCRIBHNEOIREACHT DEN SCOTH – ÁITEANNA DEN SCOTH
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L.  Scribhneoireacht den Scoth – Áiteanna den Scoth

M.  Jane Alger, Stiúrthóir DUCoL, Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath Andrew Montague, Jon McGregor, buaiteoir na 

Dámhachtana Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 2012 agus Margaret Hayes, Leabharlannaí Cathair 

Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach an Grúpa Bainistíochta DUCoL

N.  Storymap – cabhair airgeadais ón gCiste Forbartha Liteartha Cathair na mBriathar

M N

Turasóireacht

Is ciste Fáilte Éireann é Ciste Forbairt na 

Turasóireachta Liteartha Cathair na mBriathar, riartha 

ag DUCoL agus Fáilte Éireann i bpáirtíocht lena chéile. 

Tá sé dírithe ar cabhrú le tionscadail liteartha a bhfuil 

cumas acu an turasóireacht a mhéadú. Ón am ar 

chuireadh an ciste ar bun i lár 2012 tá cabhair faighte 

ag trí thionscadal – Storymap, aip le scéalta a insint ar 

fón cliste; Poitigéir Sweny don clár gníomhaíochtaí ar 

Joyce a reáchtáiltear ann agus Words @ Werburgh, 

imeacht ceoil agus liteartha le téama bunaithe ar 

thraidisiún gotach Bhaile Átha Cliath.

Chuir Ard-Mhéara na Cathrach Baile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO ar aghaidh ag Comhdháil 

na Cónaidhme Turasóireacht Dhomhanda i mBeijing.

Tá lorg Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO 

le feiceáil i lár an mapa do thurasóirí ‘Tabhair 

Cuairt ar Bhaile Átha Cliath’, a bhfuil 2 milliún díobh 

priontáilte. Tá an cheathrú eagrán de mapa Chathair 

Litríochta UNESCO, ar a bhfuil áiteanna liteartha na 

cathrach ar díol spéise do thurasóirí iad, ar an saol 

anois agus tá meas chomh mór air go bhfuil athchló 

rialta cinnte.

L

Dámhachtain Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC 
Bhaile Átha Cliath 

D’fhógair Andrew Montague, Ard-Mhéara Bhaile 

Átha Cliath agus éarlamh na dámhachtana, Even 

the Dogs leis an údar ón Ríocht Aontaithe Jon 

McGregor mar bhuaiteoir an 16ú Dámhachtain 

Idirnáisiúnta Liteartha IMPAC Bhaile Átha Cliath 

ag an dinnéar ceiliúrtha bliantúil i dTeach an Ard-

Mhéara i mí Meitheamh – d’éirigh leis gearrliosta 

láidir de scríbhneoirí idirnáisiúnta iomráiteacha 

ficsean a shárú. Mheall léitheoireacht ón údar 

buacach lucht éisteachta de bhaill an 150+ 

clubleabhar ag Leabharlanna Cathair Bhaile Átha 

Cliath chomh maith le beirt bhaill a bhí ar an 

bpainéal moltóireachta agus a ghlac páirt i bhFéile 

Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath. Tá an dámhachtain 

ar ceann de na duaiseanna liteartha is mór le 

rá ar domhan. Tá branda DUCoL le feiceáil go 

suntasach leis; síneann an éifeacht leis amach ó 

Bhaile Átha Cliath go dtí os cionn 150 cathair i 47 

tír ar fud an domhain, agus faigheann sé tuairisciú 

fairsing ó na meáin idirnáisiúnta dá bharr. Tá 

Leabharlannaí na Cathrach ina cathaoirleach ar 

coiste na dámhachtana. 
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Ollscoil Melbourne – bhuail an stiúrthóir 

le hionadaí ón clár Foilsitheoireachta agus 

Cumarsáide san Ollscoil chun cúrsaí spéise 

comhalartach maidir le na cathracha liteartha a 

phlé.

Thug foireann DUCoL toirbhearta díobh seo a 

leanas:

Micléinn turasóireachta in Institiúid 

Teicneolaíochta Atha Luain – tábhacht ainmniú 

na Cathrach Litríochta do cathair Bhaile Átha 

Cliath.

Comhdháil faoin Léitheoireacht/Conference 

about Readership Meán Fómhair 2012 / 

September 2012 – léitheoireacht agus forbairt ar 

léitheoirí sa phobal a chur chun cinn.

Cúrsa ar forbairt proifisiúnta idirnáisiúnta 

do mhúinteoirí – cuireadh grúpa múinteoir ón 

Phortaingéil, ón Pholainn, ón Iodáil agus ón 

Fhrainc ar an eolas faoi obair DUCoL.

Grúpa Leabharlann na n-óg de Chumann 

Leabharlann na hÉireann – ar an tionscadal 

léitheoireachta ar fud na cathrach do pháistí.

Scoil Pháirc Mhucros – do mhicléinn na 

hidirbhliana faoi Bhaile Átha Cliath mar cathair 

litríochta.

An Roinn Leabharlainne Poiblí de Chumann 

Leabharlann na hÉireann – An Chathair Litríochta 

agus na leabharlanna.

Teagmhálacha Eile 2012

Bhí Cathaoirleach agus stiúrthóir DUCoL ina 

n-ionadaithe do Bhaile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO ag méid áirithe comhdháil i 

2012, ina measc:

Comhdháil CBI (Leabhair Pháistí Éireann), 

Bealtaine 2012 – chuir an stiúrthóir tús le seisiún ar 

Conas Ceangail idir an Scríbhneoir agus an Pobal 

a chruthú. 

Straitéis Chultúrtha Comhairle Cathrach Bhaile 

Átha Cliath – Ghlac Cathaoirleach agus Stiúrthóir 

Grúpa Bainistíochta DUCoL páirt i ndíospóireacht 

mar chuid den taighde don straitéis nua.

LAI/CILIP comhdháil bhliantúil comhpháirteach 

i mBéal Feirste i mí Aibreáin – Chuir an 

Cathaoirleach Margaret Hayes páipéar i láthair na 

comhdhála agus bhronn sí cóip de Dubliners ar an 

Aire Ealaíon do Thuaisceart Éireann.

An Coiste um Beartais Straitéiseacha – thug an 

stiúrthóir toirbhirt ar gníomhaíochtaí oifig DUCoL 

don Coiste um Beartais Straitéiseacha Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath i leith na hEalaíona, 

Cultúr, Fóillíocht agus Pobal.

Eaglais Naomh Áine – rinne an Stiúrthóir 

ionadaíocht ar son Cathrach na Litríochta trí léamh 

a dhéanamh ag an tSeirbhís Charúil Cathartha 

bliantúil.

Turasóireacht Éireann – d’fhreastail an stiúrthóir 

ar díospóireacht ar na bearta margaíochta do 

Bhaile Átha Cliath i 2013 san Ionad Comhdhála i 

bPáirc an Chrócaigh.

Coimisiún UK UNESCO – Phléigh an stiúrthóir an 

straitéis don todhchaí le Coimisiún UK UNESCO 

agus le baill UK de Gréasán na gCathrach 

Cruthaitheach UNESCO.
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Oifig Bhaile Átha Cliath UNESCO

Foireann na Cathrach Litríochta

• Jackie Lynam

• Elizabeth Cuddy

Baill an Grúpa Stiúrtha

• Amharclann na Mainistreach

• Comhaontas Díoltóirí Leabhar na hÉireann

• Leabhair Pháistí Éireann

• Clár na Leabhar Gaeilge

• Cultúr Éireann

• Oifig Ealaíne Cathair Bhaile Átha Cliath

• Fáilte Éireann

• Foras na Gaeilge

• Malartú Litríochta Éireann

• Duaiseanna Leabhar Éireannach

• Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú 

Cóipchirt

• Peann Éireannach

• The Irish Times

• Ionad na Scríbhneoirí Éireannach

• Foilsitheoireacht Éireann

• RTÉ

• The Stinging Fly (Irisleabhar)

• Sunday Independent

• Coláiste na Tríonóide B. Á. C.

• Coláiste na hOllscoile B. Á. C.

• Éilis Ní Dhuibhne (Scríbhneoir)

• Colm Tóibín (Scríbhneoir)

Baill an Grúpa Bainistíochta

• Margaret Hayes, Leabharlannaí Cathair 

Bhaile Átha Cliath. Cathaoirleach,  

Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO

• Jane Alger, Stiúrthóir, Baile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO

• Sarah Bannan/Liz Powell, Ceannaire 

Litríochta, An Chomhairle Ealaín  

(Sarah Bannan ar saoire máithreachais  

ó Dheireadh Fómhair 2011)

• Chris Flynn, Príomh Oifigeach, An Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 

• Alan Hayes, Foilsitheoir / Cláraitheoir Ealaíne

• Fiona Ross, Stiúrthóir na Leabharlainne 

Náisiúnta

• Joe Woods, Stiurthóir Filíocht Éireann

Aguisín 1 
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2012 Tionscadail/Páirtíochtanna

Is polasaí é ag Oifig Bhaile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO oibriú le réimse fairsing 

páirtithe. Laistíos tá liosta na dtionscadal, na 

n- imeachtaí agus na bpáirtithe i 2012.

Lá Filíochta Uile Éireann I measc na n-imeachtaí 

ar an lá bhí 6 imeacht urraithe ag DUCoL san 

áireamh ag ionaid mar Aerphort Bhaile Átha Cliath 

agus Ospidéal do Pháistí i gCromghlinn. Filíocht 

Éireann

An Cath i gcomhair Leabhair Ag an 20ú 

comhdháil bhliantúil de SHARP (Society for the 

History of Authorship, Reading and Publishing), 

a eagraíodh i gColáiste na Tríonóide B. Á. C. 

i mí Meitheamh, bhí Baile Átha Cliath: Cathair 

amháin Leabhar amháin suntasach ar an gclár, 

agus tugadh ábhar DUCoL do na toscairi, mapaí 

Cathair na mBriathar agus leabharmharcanna san 

áireamh. SHARP agus Coláiste na Tríonóide Baile 

Átha Cliath

Comhdháil Beckett agus Stáit na hÉireann – 

Beckett Country ag Eoin O’Reilly – taispeántas 

grianghrafadóireachta de Bhaile Átha Cliath le linn 

saol Beckett. Coláiste na hOllscoile Baile Átha 

Cliath

Clinicí Leabhar Eagraíodh clinicí le saineolaithe 

leabhar do pháistí in áiteanna éagsúla, Barra an 

Teampaill, Teach cathrach cúirt an Phaoraigh, 

Músaem Náisiúnta Cló agus Imaginosity san 

áireamh. Leabhair Pháistí Éireann

An Coinbhinsiún BookCrossing 2012 Tharla an 

Coinbhiniún ón 13ú go dtí an 15ú Aibreán in Óstán 

Cúirt Camden, Baile Átha Cliath. BookCrossing

Léacht Comóradh Céad Bliain Bram Stoker 

Thug an Ridire Christopher Frayling an léacht. Paul 

Murray agus Gailearaí Náisiúnta na hÉireann

Féile Bram Stoker Féile trí lá ag ceiliúradh Bram 

Stoker, Baile Átha Cliathach agus cruthaitheoir 

Dracula. Caisleán Bhaile Átha Cliath, Cathair 

Bhaile Átha Cliath BIDS, DCBA, Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, Fáilte Éireann. 

Maoiniú don snáithe liteartha ón Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta

Ag tógaint an uile ní ar ais ag Baile Is tionscadal 

é seo a thógann scríbhneoirí ar ais go háiteanna 

a bhí tábhachtach dóibh san am atá thart. Ar 

na háiteanna a rinne óstáil do scríbhneoirí bhí 

Ospidéal Máithreachais an Choim agus Coláiste 

Oiliúna Naomh Pádraig. Filíocht Éireann. Maoiniú 

ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Slánaíonn Páistí an Chathair – tionscadal 

léitheoireachta do pháistí ar fud na cathrach a 

lean ar feadh trí mhí. Preas Mercier, Múinteoirí 

Teagmhála Pobail idir an Baile agus an Scoil. 

Maoiniú ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gaeltachta

Ag Nascadh Scríbhneoirí le Pobail – Chun 

ainmniú buan Baile Átha Cliath mar Cathair 

Litríochta UNESCO a cheiliúradh, ghlac CBI orthu 

féin cúig tionscadal a nascfadh pobail difriúla – 

páistí, daoine óga agus teaghlaigh – le scríbhneoirí 

agus le maisitheoirí. Leabhair Pháistí Éireann 

(CBI)

Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath – Bhí branda 

DUCoL le feiceáil go suntasach ag imeachtaí, agus 

ag imeachtaí do pháistí urraithe ag DUCoL, ag 

an bhféile. Foilsitheoireacht Éireann agus Féile 

Leabhar Bhaile Átha Cliath

Baile Átha Cliath: Cathair Amháin Leabhar 

Amháin Dubliners le James Joyce. Preas 

O’Brien, & réimse fairsing páirtithe eile. Cabhair 

airgeadais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus 

Gaeltachta

Suíomh Idirlín DUCoL Déantar uasghrádú de 

shíor ar an Suíomh chun a bheith bord ar bhord 

le forbartha áitiúla agus idirnáisiúnta. Le cabhair 

airgeadais ó Fhoras na Gaeilge cuireadh ar ár 

gcumas fáisnéis sa bhreis ar scríbhneoirí sa 

teanga Ghaeilge a chur isteach. Foras na Gaeilge

Aguisín 2
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An sraith Scríbhneoireacht den Scoth Áiteanna 

den Scoth Writing.ie, ionaid. Cabhair airgeadais 

ó Cistí na hÉireann

Curiarracht Dhomhanda Guinness – 111 

scríbhneoir, 28 uaire, 1 ionad. 10 r.n. Meitheamh 

15ú – 2 i.n. Meitheamh 16ú. Le Bloomsday a 

mharcáil léigh níos mó ná 100 scríbhneoir, ceann 

i ndiaidh a chéile, ar feadh 28 n-uaire chun an 

churiarracht dhomhanda den méid údar is mó ag 

léamh as a gcuid saothar féin a shárú. Ionad na 

Scríbhneoir Éireannach

Féile Joyce An Amharclann Nua, Barra an 

Teampaill mar chuid den clár do Bloomsday. An 

Amharclann Nua

Teachtaireacht i mBuidéal Comórtas do pháistí 

Gearr Scéal a scríobh. Leabharlanna Cathair 

Bhaile Átha Cliath

Taispeántas buan de cónascanna liteartha 

Teampall Naomh Áine, Sráid Dhásain. Reachtaire 

agus Beistrí Leithliseach Teampaill Naomh Áine

Bhain Féile Ealaíne Raghnallach úsáid as ábhar 

bainteach le Dubliners a chur ar aghaidh agus as 

lógó Cathair Litríochta UNESCO. Coiste na Féile 

Ealaíne Raghnallach

Comórtas Gearr Scéal – Penguin Ireland agus 

an RTÉ Guide

Bhí an Eachtra Scéalta Dochreidte agus 

Mionscéalta san Áirc bunaithe timpeall ar 

taispeántas idirgníomhach a bhí mar aidhm 

aige páistí a thabhairt ar thuras ó litearthacht go 

litríocht – le clár litríochta, léitheoireachta agus 

ceardlanna léiriúcháin, ceardlanna le naíonáin 

agus seisiúin seanchais poiblí. An Áirc

Briathra ar an tSráid – Oíche Litríochta Eorpach 

ceiliúradh ar litríocht Eorpach chomhaimseartha. 

Alliance Francaise, Comhairle na Breataine, an 

Goethe Institut, an Instituto Cervantes, Institiúid 

Chultúir na hIodáile, Institiúid Chultúir na 

Rómáine, agus ambasáideanna na hOstaire, na 

Beilge, Mhálta, na hOllaine, na Polainne agus na 

Rómáine. Maoinithe ag páirtithe agus an Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

Scríbhneoir Cónaithe ag Ospidéal Thamhlacht 

– scéim e-léitheoireacht agus scríbhneoireacht 

chruthaitheach do na hothair. Ospidéal an 

Adelaide agus na Mí/Leabharlanna Comhairle 

Contae Baile Átha Cliath Theas
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