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CATHAOIRLEACH

Aithním chomh maith an ról tábhachtach a imríonn 

na Grúpaí Bainistíochta agus Stiúrtha san iarracht a 

ghabhann leis an iliomad eachtra liteartha sa chathair a 

thabhairt le chéile.

Gabhaimid buíochas faoi seach leis an Roinn Ealaíon, 

Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta a chuireann 

cabhair fíorluachmhar ar fáil don obair atá ar siúl againn 

tríd an tacaíocht, an chomhairle, agus an urraíocht a 

thugann siad dúinn. Agus tá an chabhair chéanna ar 

fáil ón mórán urraitheoir agus ranníocóir a thacaíonn 

leis an ainm. De thoradh an dúthracht a thaispeánann 

na dreamanna seo do na cuspóirí atá againn bíonn 

an iarracht chun Baile Átha Cliath a dhaingniú mar 

príomhchathair cultúrtha agus liteartha níos éasca a 

fhíorú.

Mar Cathaoirleach an Grúpa Bainistíochta, molaim ó 

croí iadsan uilig a raibh baint acu le clár na n-imeachtaí 

i 2013 a d’éirigh chomh maith leis. Orthu san cuirim san 

áireamh na hinstitiúidí éagsúla atá i gcomhar linn, na 

scríbhneoirí, an lucht féachana, na grúpaí agus daoine 

aonaracha a thug dá gcuid am agus dá gcuid tallann 

– táim ag súil le dul chun cinn leanúnach ar bhonn 

náisiúnta agus idirnáisiúnta i 2014.

Margaret Hayes 

Leabharlannaí Cathrach Bhaile Átha Cliath 

Cathaoirleach Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta 

UNESCO 

An Grúpa Bainistíochta

Ón am a bhfuair Baile Átha Cliath stádas mar Cathair 

Litríochta UNESCO don chéad uair i 2010, tá fás 

mór tagtha ar gréasán idirnáisiúnta na gcathrach 

gaolmhar. Cuireann sé seo iallach ar Bhaile Átha Cliath 

féachaint lasmuigh den chathair féin chun aidhmeanna 

agus cuspóirí an ainm mar Cathair Litríochta 

UNESCO – agus iadsan de Gréasán na gCathracha 

Chruthaitheach ina n-iomlán – a chomhlíonadh.

Is é an smaoineamh atá ag croílár na n-aidhmeanna 

seo ná go bhfuil ról tábhachtach ag an cultúr agus an 

chruthaitheacht le chéile nuair atá athnuachan uirbeach 

á phleanáil, agus nuair atá an todhchaí eacnamaíoch 

eadrainn uilig faoi chaibidil. Tríd an ranníocaíocht 

a sholáthraíonn siad d’fhéiniúlacht chultúrtha 

agus shóisialta na cathrach, cuireann na tionscail 

cruthaitheacha feabhas ar mianach saoil na saoránach. 

Chomh maith leis sin, neartaíonn siad braistint pobail 

na saoránach agus ar an gcaoi sin cuirtear stáitse ar 

fáil do na saoránaigh lena bhféiniúlacht a roinnt leis an 

domhan.

De bharr an borradh atá tagtha ar an saol liteartha i 

mBaile Átha Cliath, tá deis ag an gcathair, ní hamháin 

an saibhreas seo a roinnt le cathracha eile, ach 

tionchar a imirt ar an bhforbairt cultúrtha iontu chomh 

maith – faoi láthair tá an chathair i dteagmháil le deich 

Cathair Litríochta eile atá ag iarraidh a bheith páirteach 

sa nGréasán. Ag an am céanna tugann ballraíocht 

i nGréasán na gCathracha Cruthaitheacha rochtain 

díreach do Bhaile Átha Cliath ar na cathracha sin 

atá geallta le comhoibriú ar an seacht ainmniúchán: 

Litríocht, Dearadh, Ceol, Scannánaíocht, Ealaíona na 

Meán, Gastranamaíocht agus Ealaíona Pobail. Is é an 

toradh air seo ná go mbíonn deiseanna líonmhara ann 

dintiúirí cruthaitheacha na Cathrach a thaispeáint ar 

bhonn idirnáisiúnta (tugtar sonraí orthu seo i gcroí na 

tuarascála seo).

Le tacaíocht agus amhainní ó seirbhís leabharlainne 

poiblí Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus ón 

gCoiste Polasaí Stráitéiseach do na hEalaíona, don 

Cultúr, don Fóillíocht agus don Pobal, leanann Oifig 

Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO uirthi ag 

cruthú agus ag forbairt clár samhlaíoch d’imeachtaí 

liteartha agus ba mhaith liom tréaslú leis an Stiúrthóir 

Jane Alger agus lena bhfoireann ar son an obair 

díograiseach a rinne siad i rith 2013.
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An Chathair Litríochta, Tuarascáil Bhliantúil – 2013

Is ar Oifig Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta 

UNESCO (DUCoL) a luíonn an fhreagracht do 

bhainistiú agus cur chun cinn an t-ainm “Baile Átha 

Cliath Cathair Litríochta UNESCO”. Oibríonn an 

Oifig faoi choimirce seirbhís leabharlainne poiblí 

na cathrach – tuariscíonn Stiúrthóir na hoifige 

do grúpa bainistíochta ar a bhfuil seisear faoi 

cheannaireacht Leabharlannaí Chathair Bhaile 

Átha Cliath. Bíonn ionchur sa bhreis ar obair an 

grúpa bainistíochta ag grúpa stiúrtha ar a bhfuil 

ionadaithe ó na heagraíochtaí seo a leanas: 

rialtas áitiúil agus náisiúnta, an turasóireacht, 

grúpaí foilsitheoirí agus scríbhneoirí, na meáin, 

eagraíochtaí ealaíon agus cultúir, agus na 

hollscoileanna. Bíonn a thionchar faoi leith ar an 

ainm ag gach eagraíocht díobh seo sna réimsí 

éagsúla a bhfuil siad freagrach astu. Féach Aguisín 

1 le haghaidh liosta na gcomhaltaí

Leagann an tuarascáil seo béim ar an ngealltanas 

leanúnach ag DUCoL, in éineacht leis na grúpaí 

bainistíochta agus stiúrtha, chun an cultúr liteartha 

sainiúil atá ag an Ard Chathair a chur os comhair 

súile an phobail, sa bhaile agus i gcéin – agus 

lena chinntiú go mbeidh áit lárnach ag scríbhneoirí 

agus scríbhneoireacht mar cheannairí ar an 

gcruthaitheacht liteartha nuálaíoch a aithnítear a 

bheith fíor thábhachtach do thodhchaí geilleagar 

Bhaile Átha Cliath.

“Ta clú agus cáil ar 
Bhaile Átha Cliath mar 

chathair iontach ó 
thaobh litríocht de agus 

tá sí compordach leis 
an cáil sin. Tá muinín 

ann go leanfaidh 
an scéal mar sin – 

tiocfaidh scríbhneoirí 
clúiteacha ón chathair 
agus gheobhaidh siad 

inspioráid aisti”

Mícheál D. Ó hUiginn 

Uachtarán na hÉireann

A: Seoladh Dublin: One City, One Book 2013 ar lá sneachtúil

B: An tAire Ealaíon, Oidhreachta, agus Gaeltachta Jimmy Deenihan i dteannta micléinn ó Choláiste Pháirc Mhucros ag 

seoladh an Chláir Náisiúnta don Scríbhneoir Úrnua

B
A
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Ag Cothú Cónaisc

Le linn 2013 ghlac 45 údar aonaracha páirt in imeachtaí 

a bhain leis an Chathair Litríochta. Chlúdaigh obair na 

n-údar gach cineál ábhar agus bhíodar ag céimeanna 

difriúil ina ngairm mar scríbhneoirí.

Bloomsday

Mar chuid de Readings and Songs From Ulysses, 

ceann de na himeachtaí ba mhó ag Féile Bloom i 

2013 – ceiliúradh bliantúil ar Joyce sa chathair – 

chuaigh Margaret Hayes, Leabharlannaí na Cathrach 

agus Cathaoirleach ar DUCoL, agus Jane Alger, 

Stiúrthóir DUCoL, in éineacht le haisteoirí, scoláirí agus 

pearsantachtaí ó na meáin agus léigh siad sliochtanna 

as Ulysses ag imeacht a tharla lasmuigh i gCearnóg 

Theach an Tionóil i mBarra an Teampaill. 

Bram Stoker Festival

Tharla an dara Bram Stoker Festival, a thugann ómós 

do cruthaitheoir Dracula, thar deireadh seachtaine 

an Lá Saoire Bainc i mí Mheán Fómhair. Bhí rudaí 

aisteacha le feiceáil i lár na cathrach dá bharr. Bhí na 

scríbhneoirí iomráiteacha John Boyne, Jane Casey 

agus Darren Shan páirteach sa mhír liteartha den 

chlár. Cuireadh imeachtaí ar siúl a bhí suimiúil do gach 

éinne agus do gach aois. Ina measc bhí scannáin 

scanrúla, féasta osnádúrtha san uaimh in Ardeaglais 

Theampaill Chríost, imeachtaí ceoil agus imeachtaí in 

amharclanna, insealbhuithe ealaíon agus cuardach do 

vaimpír ar na sráideanna!

Break with a Book

Mar cuid den scéim Break with a Book a thugann 

scríbhneoirí isteach san ionad oibre, léigh na húdair 

John Curran agus Sheila O’Flanagan don bhfoireann 

oibre i BMY Mellon agus labhair siad leo freisin. Chas 

Paul Howard agus Paul Kimmage leis an bhfoireann i 

Citibank chomh maith.

Dublin Book Festival i mBaile Átha Cliath

Tharla an Dublin Book Festival i mBaile Átha Cliath, 

a chuireann leabhair foilsithe in Éireann chun cinn, 

i Smock Alley ón 14ú – 17ú Samhain. Riaradh an 

Fhéile ag oifig DUCoL Leabharlanna Cathrach Bhaile 

Átha Cliath don chéad uair. Bhí 4,300 duine i láthair 

ag an 54 imeacht, an 12ú Readers’ Day bliantúil 

eagraithe ag Leabharlanna Cathrach Bhaile Átha 

Cliath san áireamh, imeacht a mbíonn tóir ag an pobal 

air i gcónaí. Ag an imeacht sin bhí na húdair Alison 

Jameson, Jennifer Johnston aggus Mary Morrissy 

chun tosaigh agus bhí imeachtaí ar siúl i leabharlanna 

na cathrach agus sna scoileanna chomh maith.

Dublin: One City One Book

Sheol Clare Byrne, an Leas Ard-Mhéara, an clár do 

Dublin: One City, One Book don bhliain 2013 i Halla 

na Saoirse ar an Mháirt, an 26ú Márta. B’é Strumpet 

City an saothar clasaiceach le James Plunkett faoin 

bhFrithdhúnadh Mór i 1913 an leabhar a roghnaíodh.

D’éirigh thar barr le clár na féile i mbliana le níos mó ná 

60 imeacht ag tarlú i rith mí Aibreáin. Bhí na ticéid ar 

fad curtha in áirithe do na himeachtaí go léir beagnach. 

Ghlac an pobal agus na meáin, RTÉ ag tacú leis na 

hEalaíona san áireamh, páirt an láidir sna himeachtaí 

idir cainteanna, turasanna ar cos, cuairteanna ar 

thionóntáin, agus léirithe drámatúla. I measc na 

hionaid a úsáideadh bhí Caisleán Bhaile Átha Cliath, 

An Músaem Náisiúnta Cló, na tithe tabhairne An Bailey 

agus An Church, an Amharclann Nua agus Ionad 

Cuartaíochta Uiscebhealaí Éireann. Ghlac leabharlanna 

Dhún Laoghaire-Rath an Dúin páirt sa bhféile chomh 

maith le hOifig na n-Oibreacha Poiblí i gCaisleán 

Rath Fearnáin. Tharla an imeacht ba suaithinsí sa 

bhféile, Bread and Roses: Strumpet City Revisited 

i Halla Naoimh Pádraig, ionad íocónach i gCaisleán 

C: Fógra faoin gCathair Litríochta ón DCBA 

D: Seoladh Bram Stoker Festival ag Caisleán Bhaile Átha CliathD
C



Ba
ile

 Á
th

a 
Cl

ia
th

 L
itr

ío
ch

ta
 U

N
ES

CO
 -

 T
ua

ra
sc

ái
l B

hl
ia

nt
úi

l 2
01

3

8

Bhaile Átha Cliath, agus déanadh taifeadadh air chun é a 

craoladh ar raidió RTÉ. Bhain an lucht féachana taitneamh 

as na sliochtanna a léigh Bryan Murray, a rinne páirt Fitz 

i Strumpet City, an tsraith theilifíse a raibh an-éileamh 

uirthi sna 1980í. Bhí sé tionlactha ag an gceol téama don 

tsraith, seinnte ag ceolfhoireann Ceol-Acadamh Ríoga 

na hÉireann faoi stiúir an cumadóra Proinsias Ó Duinn. 

Rinne an láithreoir Raidió Sean Rocks cathaoirleacht 

ar dhíospóireacht faoi Strumpet City in éineacht leis na 

húdair Christine Dwyer Hickey, Diarmuid Ferriter agus 

Peter Sheridan. D’fhreastail thar 5,000 duine ar imeachtaí 

na féile in Aibreán agus chomh maith le bheith ar bharr 

liosta na leabhar sárdhíola le níos mó ná 29,000 cóip 

díolta (idir  leabhair clóite agus e-leabhair), b’é Strumpet 

City an leabhar a tugadh amach ar iasacht níos mó ná aon 

ceann eile ó Leabharlanna Cathrach Bhaile Átha Cliath i 

2013.

Le bheith comhaimseartha le Strumpet City, rinne DUCoL 

urraíocht ar an James Plunkett Short Story Award. 

Ainmnithe i gcuimhne údar Strumpet City, d’eagraigh 

Aontas na Scríbhneoir Éireannach an duais i gcomhar 

le hIonad na Scríbhneoir Éireannach do scríbhneoirí nua 

agus dóibh san atá ag teacht chun cinn.

Tá smaointe ann faoi féile na bliana seo chugainn cheana 

féin agus fógraíodh teideal na féile i mí Mheán Fómhair. Is 

smaoineamh iomlán difriúil atá ann ach fós tá nasc le Baile 

Átha Cliath. Is bailiúchán de dhánta, bailéidí, agus amhráin 

é If Ever You Go: a map of Dublin in poetry and song, 

bailithe ó réimse leathan scríbhneoir a bhfuil baint acu leis 

an gcathair.

Is é tráthnóna omóis do Seamus Heaney, an Nobel 

Laureate a d’éag i mí Lúnasa, a bheidh mar phríomhléiriú 

sa bhféile.

Tugadh cuireadh do Cathaoirleach DUCoL Margaret 

Hayes, don Stiúrthóir Jane Alger, agus don Dochtúir Máire 

Kennedy teacht chuig Áras an Uachtaráin, teach cónaithe 

uachtaráin na hÉireann, le haghaidh cóisir sa ghairdín chun 

comóradh céad bliain ar an Frithdhúnadh Mór i 1913 a 

cheiliúradh. Bhronn Margaret cóip de A Capital in Confl ict: 

Dublin City and the 1913 Lockout ar an Uachtarán. Foilsíodh 

an leabhar mar chuid den clár cuimhneacháin a bhí ag 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Dublin Writers Festival

Is ceillúradh é an Dublin Writers Festival ar na scríbhneoirí 

is fearr, idir Éireannaigh agus scríbhneoirí idirnáisiúnta. 

Ar ceann d’imeachtaí na feile i 2013 bhí Christine Dwyer 

Hickey, scríbhneoir ó Bhaile Átha Cliath, in éineacht le 

Naomi Alderman, duine a bhfuil céim sa scríbhneoireacht 

chruthaitheah aici ó Ollscoil Anglia Thoir, ag plé an cineál 

cruth a d’fhéadfadh Féile Léitheoireachta a ghlacadh 

sa todhchaí. Tharla an imeacht seo, ina raibh an lucht 

féachana páirteach sa díospóireacht, i gcomhar le Norwich 

Cathair Litríochta UNESCO.

Uachtaránacht an AE

Bhí uachtaránacht an Aontais Eorpaigh ag Éire ó mí 

Eanáir go mí Meitheamh agus bhí ainm UNESCO le 

feiceáil go suntasach ag na himeachtaí uilig a raibh 

baint acu leis an uachtaránacht. Sheas an imeacht 

suaithinseach Dublin: One City One Book, a tharla i 

gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 3ú Aibreáin, amach 

ar an gclár cultúrtha, agus maram gcéanna leis an 

imeacht Words on the Street i mí Bealtaine.

Great Writing - Great Places

Úsáideadh cúig foirgneamh cáiliúil sa chathair mar 

ionaid don tsraith díospóireachtaí liteartha. Tharla 

an chéad ceann Blood on the Page ar an 24ú Meán 

Fómhair i gCartlann Ailtireachta na hÉireann, an 

foirgneamh Seoirseach dealraitheach ar Chearnóg 

Mhuirfean. Labhair John Curran, Andrew Hughes 

agus Michael Russell, triúr scríbhneoirí coiriúlachta, 

faoi thionchar na “Penny Dreadfuls” a bhí i réim in 

aois Victeoiria ar scríbhneoireacht coiriúlachta nua-

aoiseach.

Le comóradh a dhéanamh ar fhoilsiú Pride and 

Prejudice le Jane Austen cothrom an lae sin 200 bliain 

ó shin, ar an 8ú Deireadh Fómhair phlé an banbharún 

P.D. James an t-úrscéal leí Death Comes to Pemberley 

leis an údar Éireannach Declan Burke san Amharclann 

Phoiblí (Halla na Scrúduithe), ionad stairiúil i gColáiste 

na Tríonóide. Chuir sí aoibhneas ar an lucht éisteachta, 

os cionn 500 duine, lena raibh ar eolas aici faoi Jane 

Austen.
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E: Declan Burke ag comhrá leis an banbharún P.D. James ag Death Comes to Pemberley do Great Writing, Great 

Places

F: An Ard-Mhéara Naoise Ó Muiri, an t-údar Kevin Barry agus Margaret Hayes, Leabharlannaí Cathrach Bhaile Átha 

Cliath ag fógairt an buaiteora don International IMPAC Dublin Literary Award
E

F

Ar an 22ú Deireadh Fómhair, thug Jarlath Killeen 

(Coláiste na Tríonóide) caint uaidh faoi Oscar, Lady 

Wilde and Merrion Square sa seomra suite in Uimhir 

1 Cearnóg Mhuirfean, an áit inar chaith Oscar Wilde 

a óige. Labhair sé faoi na cruinnithe liteartha cáiliúla a 

bhíodh ag Lady Wilde sa seomra suite in Uimhir 1, agus 

faoin tragóid agus an scannal a bhain leis an teaghlach.

Dublin on a Plate, - ar an 4ú Samhain tharla tráthnóna 

díospóireachta maraon le béile breá a chaithead i 

mBialann Brasserie Le Pont ar Phlás Mhic Liam i 

gcomhluadar Rosanne Hewitt-Cromwell, Biddy White 

Lennon agus Gillian Nelis, scríbhneoirí a scríobhann 

faoi cúrsaí bia.

Tharla an imeacht deireanach sa tsraith, Looking at 

the Stars, ar an Mháirt 19ú Samhain sa Cumann Ríoga 

Ársaíochta na hÉireann ar Chearnóg Mhuirfean, in 

éineacht le réalta liteartha an todhchaí – Sarah Griffin, 

Elizabeth Reapy agus Stephen James Smith.

International IMPAC Dublin Literary Award

Ar an 9ú Aibreán d’fhógair an Ard-Mhéara, Naoise Ó 

Muirí, an gearrliosta don International IMPAC Dublin 

Literary Award 2013 i dTeach an Ard-Mhéara. Ar an 

liosta deich leabhar, molta ag leabharlanna ar fud 

an domhain, bhí ceann ón Fhrainc, ón Íoslainn, ón 

tSeapáin, ón Ísiltír, ón Iorua, ón Ríocht Aontaithe, ó na 

Stáit Aontaithe agus an teideal City of Bohane leis an 

údar Éireannach Kevin Barry san áireamh.

Fógraíodh City of Bohane mar buaiteoir na 

Dámhachtana ag searmanas foirmeálta i dTeach an 

Ard-Mhéara ar an 6ú Meitheamh. Ar an lá dár gcionn 

léigh an buaiteoir Kevin Barry sliocht as an leabhar i 

Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath. 

Tharraing an ócáid baill ó cumainn leabhar bunaithe ag 

Leabharlanna Cathrach Bhaile Átha Cliath agus bhí an 

lucht éisteachta lán go doras.

D’fhógair an Ard-Mhéara an liosta fada agus an painéal 

moltóireachta don dámhachtain i 2014 ar an 11ú 

Samhain. Tá 152 teideal molta ag 110 cathair as 39 

tír. Fógrófar an gearrliosta ar an 9ú Aibreán agus an 

buaiteoir ar an 12ú Meitheamh 2014.

ISLA Festival

Tharla an dara ISLA Literary Festival (Éire, an Spáinn 

agus Meiriceá Laidineach) ar an 18ú agus 19ú Deireadh 

Fómhair i gcomhluadar scríbhneoirí ón Airgintín, ón 

tSíle, ó Cúba, ó Éire, ó Meicsiceo agus ón Spáinn. 

Chuir DUCoL urraíocht ar fáil do na scríbhneoirí 

Éireannacha John Banville, Eileen Battersby agus 

John Boyne. Is ball den coiste eagraíochta í stiúrthóir 

DUCoL.
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conas teachtaireacht a chur i láthair na meáin, 

conas tú féin a chur i láthair go maith ar an dteilifís, 

conas smaointe a chur trasna ar an raidió, conas 

suim an lucht éisteachta a choinneáil ar ócáid 

léitheoireachta, agus conas úsáid a bhaint as na 

meáin sóisialta. “Go hiontach ar fad” agus “an lá is 

fearr oiliúna” a dúirt beirt a fhreastail ar an ócáid.

Mar cuid dá polasaí chun scríbhneoirí úrnua a 

ghríosadh, rinne DUCoL urraíocht ar an clár bliana 

le hoiliúint a chur ar drámadóirí úrnua ag New 

Theatre.

Lá na Scríbhneoirí Penguin/RTÉ Guide

Tharla an ceathrú Lá na Scríbhneoirí bliantúil 

Penguin/RTÉ Guide i gcomhar le hOifig na 

Cathrach Litríochta i mí Mheán Fómhair. I 

ndiaidh comórtas gearrscéil a reáchtáileadh 

i rith an tsamhraidh ag an RTÉ Guide, ghlac 

caoga de na hiarrthóirí ab fhearr páirt i lá faoin 

bhfoilsitheoireacht i Leabharlann Sráid an 

Phiarsaigh eagraithe ag Penguin Éireann. Bhí 

eagarthóir, gníomhaire liteartha, uimhir áirithe 

údar ag Penguin Éireann, bainisteoir ceannaithe 

ó sraith siopa leabhar agus bolscaire i láthair. 

Thugadar go léir léargas fíorluachmhar ar an eolas 

faoi foilsitheoireacht agus scríbhneoireacht a ba 

chóir a bheith ag éinne atá ag tnúth le bheith ina 

scríbhneoir.

Plaiceanna

Chuireadh plaiceanna Bhaile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO suas i gColáiste Beneavin, 

Fionnghlas in Aibreán in onóir Dermot Bolger, file, 

údar, foilsitheoir agus drámadóir a chuaigh ar scoil 

ann, agus i Sráid Synge CBS chomh maith in onóir 

an údar James Plunkett Kelly, iar dalta na scoile.

Stampa Poist

Sheol an t-Uachtarán Mícheál D. Ó hUiginn 

stampa nua, eisithe ag an Post, seirbhís poist na 

hÉireann, in onóir ainm Bhaile Átha Cliath mar 

Chathair Litríochta UNESCO. Tá gearrscéal de 

224 focal ar an stampa, scríofa ag Eoin Moore atá 

17 bliain d’aois agus ina mhacléinn ag Fighting 

Words. Is féidir an stampa a fháil sna príomh oifigí 

poist ar fud na tíre. Chuireadh paca speisialta ar 

An Clár Naisiúnta don Scríbhneoir Úrnua

Sheol Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta an Clár Náisiúnta 

don Scríbhneoir Úrnua i Leabharlann agus 

Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath i mí Eanáir. 

Is é cuspóir an cláir, atá le fáil mar DVD agus ar 

líne, ná scríbhneoireacht nua a spreagadh agus 

a fhorbairt trí comhairle saineolach a chur ar fáil 

ó triúr scríbhneoirí rathúla Éireannacha, Carlo 

Gébler, Declan Hughes agus Sinéad Moriarty 

dóibh san atá ag iarraidh a bheith ag scríobh. 

Is tionscadal é de cuid Baile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO agus forbraíodh é i gcomhar 

le writing.ie, suíomh atá mar acmhainn ag 

scríbhneoirí. Rinne an Roinn Ealaíon, Oidhreachta 

agus Gaeltachta maoiniú ar an tionscadal. Seoladh 

DVDanna agus póstaerí go dtí gach leabharlann 

poiblí in Éireann agus tharraing an clár tuairisciú 

leathan sna páipéir réigiúnacha. Sa bhliain 2013 

tógadh agus ath tógadh amach an DVD ar iasacht 

ó Leabharlanna Poiblí Bhaile Átha Cliath 524 uair 

san iomlán agus breathnaíodh air níos mó ná 

6,000 uair ar YouTube.

I mí Meitheamh, chuir DUCoL agus PEN Éireann 

i gcomhar leis an Clár Náisiúnta do Scríbhneoirí 

Úrnua imeacht aon lá ar siúl dóibh san a raibh 

saothar nua leo foilsithe le déanaí. Ní raibh aon 

costas ag baint leis an imeacht. Presenting to 

Sell – Making the Most of the Media ab ainm don 

imeacht a thug nodanna do na rannpháirtithe 

G
G: Na húdair Katherine Farmer, David Maybury, Oisin McGann agus Deirdre Sullivan le Charlie Downes agus Megan 

Punzet ag seoladh de Dublin’s READing the Nightmare Club 

H: Stampa poist eisithe ag an Post ag tabhairt onóir don ainm ag Baile Átha Cliath mar Chathair Litríochta UNESCO

H
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fáil don chéad lá maraon le faisnéis faoin ainm ag 

UNESCO agus faoin tionscadal scríbhneoireacht 

chruthaitheach do pháistí Fighting Words.

Falla Scríbhneoirí

Mar cuid den clár aige scríbhneoirí a chur chun 

cinn, shocraigh DUCoL go gcruthófaí Falla 

Scríbhneoirí i Leabharlann Poiblí Marino. Ag baint 

úsáid as taighde a rinne foireann na leabharlainne, 

tá scríbhneoirí go bhfuil nó go raibh baint acu leis 

an ceantar le feiceáil ar an bhfalla.

Suímh Gréasáin

Chuir maoiniú ó Foras na Gaeilge ar cumas 

Chathail Portéir bheith ina comhairleoir chun 

comhairle a thabhairt faoin nGaeilge ar an dá 

suíomh gréasáin, i mBéarla agus i nGaeilge, ag an 

Chathair Litríochta.

Words on the Street - European Literature 

Night

Dhírigh Words on the Street – European 

Literature Night ar an Céadaoin 15ú Bealtaine ar 

scríbhneoireacht chomhaimseartha as dódhéag tír 

Eorpach a ghlac páirt ann - an Ostair, an Bheilg, 

an Danmhairg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an 

Iodáil, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an Rómáin, an 

Spáinn agus an Ríocht Aontaithe. Léigh dódhéag 

pearsantachtaí Éireannach, a bhfuil cáil orthu, na 

sliochtanna. Orthu san bhí an Ard-Mhéara Naoise 

Ó Muirí, na haisteoirí Seána Kerslake, Rosaleen 

Linehan, Eamon Morrissey agus Bryan Murray; 

pearsantachtaí ón raidió agus an Teilifís Mark 

Cagney, Sinéad Desmond, Eileen Dunne, Ray 

Foley, Rick O’Shea agus an File Cúirte do Pháistí 

Niamh Sharkey. Léadh na sliochtanna i suímh 

áille mar Theach Uíbh Eachach, Teach Newman, 

Coláiste Ríoga na Máinlia agus Cumann na 

n-Éireannach ar Fhaiche Stiabhna san áireamh, 

iad uilig i ngaireacht siúil dá chéile thart ar Fhaiche 

Stiabhna. Aistríodh gach sliocht óna teanga 

dhúchais go Béarla, ach aistríodh an sliocht ó 

Málta go Gaeilge agus léigh Eileen Dunne é sa 

Seomra Bunreachta in Óstán an Shelbourne. 

Dáileadh clár na n-imeachtaí, a bhí saor le 

freastal orthu, go forleathan agus chuireadh video 

achoimre suas ar YouTube. Bhí tuairisciú sna 

meáin le míreanna ar an raidió agus altanna sna 

páipéir, chomh maith le rannpháirtíocht fairsing ar 

na meáin sóisialta Twitter agus Facebook. Bhog 

an lucht éisteachta go héasca ó léamh amháin 

go léamh eile. Bhí timpeall ar 2,500 cuairt san 

iomlán agus bhí 40% díobh sin ina gcuairteoirí 

go dtí an chathair. D’eagraigh Oifi g Bhaile Átha 

Cliath Cathair Litríochta UNESCO Words on 

the Street i gcomhar le hinstitiúidí chultúrtha 

agus ambasáideanna i mBaile Átha Claith a 

bhí páirteach san imeacht. Déanadh cuid den 

mhaoiniú don imeacht faoi scéim AE le tacaíocht 

“Bhí seo ar ceann 
de na himeachtaí is 
fearr a d’fhreastail 

mé air le fada. Bhí na 
hionaid, na scéalta 

agus na scéalaithe ar 
fheabhas.”

Duine den lucht 
éisteachta ag Briathra 

ar an tSráid
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ón gCoimisiún Eorpach le páirtithe i Brno, i 

mBúcairist, i Liospóin, i bPrág, i Vilnius agus i 

Wroclaw.

I gcomhar le scéim an AE Oíche Litríochta 

Eorpach, d’fhreastail an scríbhneoir agus 

foilsitheoir Mícheál O’Conghaile ar an Gothenburg 

Book Fair agus ghlac sé páirt i seiminéar ar 

thábhacht an aistriúcháin do theangacha 

mhionlaigh. Bhí baill ar an bpainéal ó Phoblacht 

na Seice, ón Liotuáin, ón bPolainn, ón Phortaingéil 

agus ón Rómáin.

Cláracha Oideachais

Dublin’s READing the Nightmare Club

Tharla an Tionscnamh Léitheoireachta do Pháistí 

ar fud na Cathrach, a spreagann páistí chun 

taitneamh a bhaint as an léitheoireacht ar a son 

féin, ó mhí Eanáir go mí Márta. Léigh na céadta 

páiste an tsraith leabhar an Nightmare Club 

i scoileanna agus leabharlanna ar fud Bhaile 

Átha Cliath agus i gcontae Fhine Gall. Ghlac na 

páistí páirt i réimse imeacht eile, mar shampla, 

d’fhreastail siad ar cuairteanna a thug údair chuig 

leabharlanna, ar ceardlanna scríbhneoireachta 

chruthaitheach le Sarah Purcell, ar insint scéalta 

ar Bhus an Taibhse le Bus Átha Cliath, agus ar 

comórtais a bhain leis an ngearrscéal agus ‘ceap 

leabhar mharc’. Chríochnaigh an feachtas ar 

an 18ú Márta le saordhréacht Nightmare Club 

in Amharclann Smock Alley mar cuid d’Fhéile 

Naoimh Pádraig. Ar an oíche chas páistí ar údair, 

d’éist siad le scéalaíocht agus ghlacadar páirt i 

gceardlanna ar tharraingeoireacht agus ar conas 

torathar a dhéanamh. Bhí suíomh idirlín ar leith 

ar fáil i rith an fheachtais ag soláthar faisnéis ar 

na leabhair, na húdair, na himeachtaí agus thug 

sé deis do na páistí leathanaigh gníomhaíochta 

a íoslódáil nó a scéal féin agus ealaín scanrúil 

a chruthú. Leag an t-aiseolas a bhailíodh béim 

amach is amach ar an spórt a bhain na páistí as 

bheith páirteach sa tionscnamh.

Léitheoir Cónaithe

Coinníodh an clár an Léitheoir Cónaithe ar bun 

don scoilbhliain 2013/2014. Is í aidhm an cláir 

páistí a spreagadh chun taitneamh a bhaint as an 

léitheoireacht ar a son féin. D’oibrigh an Léitheoir 

Sarah Purcell le ceithre brainse de Leabharlanna 

“Bhí an chuairt ón 
údar go hiontach 

agus tá mé ag 
iarraidh leabhair a 

léamh anois.”  
 

Léitheoir 9 mbliana 
d’aois ag an 

Nightmare Club

I: An aisteoir Seána Kerslake ag léamh i dTeach Uíbh Eachach do Words on the Street - European Literature Night

J: Megan Punzet, an t-údar Deirdre Sullivan agus an muc ghuine William Butler Yeats ag seoladh Dublin’s READing the 

Nightmare Club

JI
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Cathrach Bhaile Átha Cliath, le Comhordaitheoirí 

Teagmhála Pobail idir an Bhaile agus an Scoil agus 

le hocht scoil ó lár na cathrach. Bhí 10 rang le 

218 páiste agus a dtuismitheoirí páirteach sa 

clár.

Gréasán na gCathracha Chruthaitheacha 
UNESCO (CCN)
Teagmháil Idirnáisiúnta

Beijing – Tugadh cuireadh d’Ard-Mhéara Bhaile 

Átha Cliath bheith páirteach i gCruinniú Méaraí ag 

CCN UNESCO i mí Mheán Fómhair.  Tábhacht na 

cruthaitheachta do inbhuanaitheacht uirbeach i 

mBeijing a bhí faoi chaibidil. Toisc nach raibh ar 

cumas an Ard-Mhéara bheith ann, chuaigh an 

Comhairleoir Michael O’Sullivan mar ionadaí ina 

áit. Dhearbhaigh Cruinniú na Méara an tábhacht 

atá le héagsúlacht chultúrtha a chaomhnú 

agus a choinneáil ar bun. Tugadh cuireadh do 

Margaret Hayes, leabharlannaí na Cathrach 

agus Cathaoirleach DUCoL, páipéar a thabhairt 

uaithi ag Comhdháil Comóradh céad bliain na 

hArd Leabharlainne sa tSín i mBeijing i mí Mheán 

Fómhair chomh maith.

Bologna – Tháinig Gréasán na gCathracha 

Chruthaitheacha UNESCO le chéile don cruinniú 

bliantúil i mBologna na hIodáile, Cathair Cheoil 

UNESCO, i mí Mheán Fómhair. D’fhreastail 

an Stiúrthóir Jane Alger ar an gCruinniú agus 

ghlac sí páirt i ndíospóireachtaí faoi modhanna 

athbhreithnithe ar an ainmniúchán agus leis an 

CCN a chur ar bun mar aonad dlíthiúil.

Baile Átha Cliath – Bhuail Cathaoirleach DUCoL 

Margaret Hayes agus an Stiúrthóir Jane Alger 

leis an gCoimisiún Náisiúnta UNESCO in Éireann. 

Labhair siad leis an ambasadóir Éireannach do 

UNESCO faoin moladh go mbunófaí an CCN mar 

aonad dlíthiúil lena struchtúr riaracháin féin fad 

is go mbeadh sé fós faoi eagar ag UNESCO. Bhí 

ionadaithe ó eagraíochtaí Éireannacha eile a bhfuil 

baint acu le UNESCO i láthair  agus phléigh siad 

nithe a bhí comhchomaoineach eatarthu.

Heidelberg – Tá cathair Heidelberg ag iarraidh 

stádas mar Chathair Litríochta UNESCO a bhaint 

amach. D’eagraigh an Institiúid Meiriceánach na 

Gearmáine in Ollscoil Heidelberg, i gcomhar le 

DUCoL agus Turasóireacht Éireann, imeacht le 

meabhrú do dhaoine gur áit í Baile Átha Cliath 

ar féidir cuairt a thabhairt uirthi agus staidéar a 

dhéanamh inti. Tá gaol anois bunaithe idir an dá 

chathair agus cuirfear taispeántais ar scríbhneroirí 

Bhaile Átha Cliath curtha amach ag Leabharlanna 

Cathrach Baile Átha Cliath, chuig Heidelberg as 

seo amach.

Iowa – Ghlacadh le ainmnitheach DUCoL Martin 

Dyer ar an Clár Scríbhneoireachta Idirnáisiúnta 

gradamach agus cónaitheach ag Ollscoil Iowa a 

bhí ar siúl sa bhFómhar. Mar cuid dá clár cónaithe 

labhair Martin ag féilte éagsúla sna Stáit Aontaithe, 

an Fhéile Leabhar i gCathair Iowa san áireamh. 

Bhí branda DUCoL le feiceáil ag a cuid cainteanna 

uilig.

K. Cruinniú Bliantúil Gréasán na gCathracha Chruthaitheach UNESCO i mBologna, Meán Fómhair 2013K
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Krakow – Ainmníodh Krakow mar Chathair Litríochta 

UNESCO i mí Mheán Fómhair. Sheol Ard-Mhéara 

Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach DUCoL, 

Margaret Hayes, teachtaireachtaí comhghairdi dá 

macasamhla i gKrakow. Is aguisín tábhachtach é agus 

ceann a cuirtear an-fháilte roimhe Krakow a bheith 

mar bhall de Gréasán na gCathracha Chruthaitheacha 

UNESCO toisc an traidisiún liteartha cáiliúil atá aici, 

maraon leis an ghníomhaíocht láidir liteartha atá sa 

chathair faoi láthair.

Melbourne – Mar cuid den clár Léamha in Éirinn thar 

trí bliana ag Australian Poetry atá bunaithe i Melbourne, 

thug dhá file, Diane Fahey agus Ali Cobby Eckermann 

cuairt ar Bhaile Átha Cliath. Léigh siad in Ionad na 

Scríbhneoirí Éireannach, i mbrainsí de Leabharlanna 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, sa Leabharlann Náisiúnta 

agus i scoileanna i gceantar Bhaile Átha Cliath chomh 

maith.

Shenzhen – De bharr an t-ainm Cathair Litríochta 

UNESCO a bheith ag Baile Átha Cliath, tugtar ardán 

agus aitheantas do cleachtais cruthaitheacha eile 

sa cathair. Léiriú air seo is ea an cuireadh a fuair 

Baile Átha Cliath páirt a ghlacadh sa Duais Dearaidh 

eagraithe ag cathair Shenzhen sa tSín. D’eagraigh 

cathair Shenzhen é seo do bhallstáit an CCN mar cuid 

dá clár a bhaineann le Cathair Dearadh UNESCO. 

Mheall an comórtas iarratais d’ard caighdeáin ó 

dhaoine gairmiúla seanbhunaithe agus ó dhearthóirí 

ar fud an domhain a bhí cáilithe le gairid. B’í Lara 

Hanlon, céimí nua as Baile Átha Cliath, buaiteoir an 

“New Star Award”. Bhain an tionscadal aici, “Entomo”, 

le spreagadh daoine chun feithidí a ithe mar fhoinse 

próitéine.  

Bhí Baile Átha Cliath in ann páirt a ghlacadh a 

bhuíochas do DUCoL agus don tionscnamh ag 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, PIVOT, le 

dearadh a chur chun cinn. Bhí scoláirí dearaidh agus 

daoine gairmiúla bainteach leis an tionscnamh agus sa 

phróiseas moltóireachta. Beidh dintiúir dearaidh Bhaile 

Átha Cliath le feiceáil ag taispeántas speisialta mar cuid 

den searmanas toirbheartais i Shenzhen i mí Márta 

2014.

Turasóireacht

Fuair Sweny’s Chemist maoiniú do clár na n-imeachtaí 

a bhí ar siúl ann: Bloomsday Survival Kit - slí nua 

spraíúil le gach rud Joyceach a cheiliúradh; an 

tionscadal Rights of Passage ag Trailblazery, cuid 

den Dublin Fringe Festival agus (S)quark Bloomsday 

– tionscadal drámaíochta Joyceach do Lá Bloom i 

gcomhar le hIonad James Joyce. Chuireadh an dráma 

céanna ar stáitse ag Féile Gairdín na Saoithe sa Rúis i 

mí Iúil, áit a raibh branda DUCoL le feiceáil go fairsing.

Bhí Dublin Genius, le gné láidir liteartha ag baint leis, 

ina ghné thábhachtach de Fhéile NYE a tharla i rith 

ceithre lá timpeall Oíche Chinn Bliana agus atá urraithe 

ag Comhairle Cathrach Átha Cliath agus Fáilte Ireland. 

Spreagann an fhéile, ar siúl don dara bhliain anois, 

turasóiri chun teacht go Baile Átha Cliath leis an Bhliain 

Úr a cheiliúradh. Déanadh ceiliúradh ar an litríocht, an 

greann, agus caint gan stad de réir mar a ghlac filí agus 

scríbhneorí próis páirt in imeachtaí in ionaid ar fud na 

cathrach. Déanadh maoiniú ar na himeachtaí liteartha 

ag an gCiste Forbartha don Turasóireacht Liteartha 

i gCathair na mBriathar agus bhí branda DUCoL le 

feiceáil ag gach imeacht.

Eisíodh an cúigiú eagrán leasaithe de mapa DUCoL 

City of Words i 2013. Dáileadh 30,000 cóip den 

mapa, páirt maoinithe ag Fáilte Ireland tríd an gCiste 

Forbartha don Turasóireacht Liteartha, ar áiteanna 

turasóireachta agus eile sa chathair.

Chuireadh Áiteanna Suntasacha Liteartha Bhaile Átha 

Cliath chun cinn i bhfógraí in eolaithe idirnáisiúnta le 

Turasóireacht Éireann agus chuireadh amach iad ar 

mhargaí sa bhFrainc, sa Ghearmáin, san Iodáil, san 

Astráil agus i Meiriceá Thuaidh.

Rinne DUCoL comhairliú ar agus cabhrú le The 

Gathering Poem, tionscadal a smaoinigh Elaine 

Walsh air. Scríobh imircigh línte le haghaidh dán a 

chur le chéile faoin tír seo. Seoladh an dán in Áras an 

Uachtaráin, teach cónaithe Uachtarán na hÉireann.

Chuir DUCoL fáilte roimh dhá grúpa turasóirí ó na Stáit 

Aontaithe a mhealladh anseo toisc an clú liteartha 

atá ag Éire. Bhíodar go léir ina n-éisteoirí le stáisiún 

raidió i Chicago agus tháinig an smaoineamh do na 

turasanna ó láithreoir sa stáisiún. D’eagraigh DUCoL 

dhá imeacht, “buail leis an scríbhneoir”, i dtimpeallacht 

álainn Cartlann Ailtireachta na hEireann. Labhair 

Declan Highes, Michelle Forbes agus Sinéad Moriarty 

le na grúpaí faoin a gcuid saothar, atá go hiomlán ar 

fáil sna Stáit Aontaithe. Tugadh mapaí de na hÁiteanna 

Suntasacha Liteartha agus leabharmharcanna do na 

grúpaí.
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Imeacht i gcuimhne FR Higgins – d’fhreastail 

an Stiúrthóir ar imeacht in Áras an Uacharáin, 

eagraithe ag an bhfoilsitheoir Arlen House.

An Tascfhórsa Forbartha Bhaile Átha Cliath 

– ghlac an Stiúrthóir páirt in imeacht a chuir 

Tascfhórsa Forbartha Bhaile Átha Cliath ar siúl. Is 

í an aidhm a bhí leis ná straitéis a chruthú chun 

Baile Átha Cliath a chur ar an margadh mar ceann 

scríbe turasóireachta.

Féilte Liteartha – d’fhreastail an Stiúrthóir ar 

imeacht faoi féilte liteartha in Ionad na Scríbhneoirí 

Éireannacha. Is é an cuspóir a bhí leis an 

imeacht, eagraithe ag an Chomhairle Ealaíon, ná 

comhoibriú a spreagadh i measc féilte liteartha 

na tíre agus taighde a déanadh le déanaí i measc 

lucht éisteachta a roinnt.

Mol an tSeomra Fada Coláiste na Tríonóide 

– Bhuail an Cathaoirleach agus an Stiúrthóir 

le Stiúrthóir nua Moil an tSeomra Fada, chun 

coibhneas a fhorbairt idir an Mol, DUCoL agus 

Leabharlanna Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Leacht Cuimhneacháin Vaclav Havel – 

d’fhreastail Liz Cuddy, ball foirne DUCoL, ar ócáid 

inar nocht Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath binse i 

bpáirc Naoimh Pádraig tíolactha i gcuimhne an fi le 

agus iar uachtarán na Seice, Vaclav Havel.

Voces in Artes – thug an Stiúrthóir toirbheart 

ar DUCoL chuig Voces in Artes – comhdháil 

idirnáisiúnta ar Theangacha Mion Labhartha na 

hEorpa agus na hEalaíona, eagraithe ag Foras na 

Gaeilge

Duais an Gearrscéil Writing.ie – ba moltóir í an 

Stiúrthóir ar an Duais don gearrscéal as writing.ie 

Duaiseanna bronnta ag an Leabhar Éireannach.

Teagmhálacha Eile 2013

Rinne Cathaoirleach DUCoL, Margaret Hayes 

agus an Stiúrthóir Jane Alger ionadaíocht ar son 

Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO ag 

imeachtaí agus comhdhálacha i rith 2013, ina 

measc:

Taispeántas an Frithdhúnaidh Móir 1913 – 

Chuireadh an Stiúrthóir faoi agallamh faoi rogha 

Strumpet City do Baile Átha Cliath: One City 

One Book 2013 mar cuid de thaispeántas an 

Frithdhúnaidh Móir 1913 sa Leabharlann Náisiúnta.

Lá Filíochta Uile Éireann – Léigh an Stiúrthóir 

dhá dán ag Ionad na Scríbhneoirí Éireannacha 

mar cuid de lá  iomlán léitheoireachta de fi líocht 

Éireannach a craoladh ar an idirlín.

An Chomhairle Ealaíon – D’fhreastail an 

Stiúrthóir ar cruinniú sa Chomhairle Ealaíon 

a dhírigh ar athbhreithniú a dhéanamh ar 

eagraíochtaí liteartha.

Eagraíocht an Cuspóra Comónta – Labhair an 

Stiúrthóir le 30 rannpháirtithe i gclár na gCeannairí 

Úrnua ag an Eagraíocht. Labhair sí faoi coincheap 

an fhís agus an tionchar atá aige ar a gcuid oibre.

Coiste Polasaí Stráitéiseach na n-Ealaíon, 

Cultúir, Fóillíochta agus Pobail Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath – thug an Stiúrthóir 

toirbheart don gCoiste faoi na himeachtaí a bhíonn 

ar siúl ag oifi g DUCoL.

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

– labhair an Stiúrthóir le micléinn tríú leibhéal 

a bhí ag déanamh tionscadail agus tráchtais 

máistreachta ar Bhaile Átha Cliath mar Chathair 

Litríochta a chur chun cinn.

Dublin Writers Festival - bhí an Stiúrthóir 

páirteach in imeacht le Word Café sa Dublin 

Writers Festival sa Cheoláras Náisiúnta mar cuid 

de phróiseas comhairleach na féile.
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Aguisín 1 

Foireann Oifig Bhaile Átha Cliath Cathair 

Litríochta UNESCO

• 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 Ireland

• Foras na Gaeilge

• Malartú Litríochta Éireann

• Duaiseanna Leabhar Éireannach

• Gníomhaireacht na hÉireann um Cheadúnú 

Cóipchirt

• PEN Éireannach

• The Irish Times

• Ionad na Scríbhneoirí Éireannacha

• Foilsitheoireacht Éireann

• RTÉ

• The Stinging Fly 

• 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 Cathrach 

Bhaile Átha Cliath agus Cathaoirleach, Baile 

Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO

• Jane Alger, Stiúrthóir, Baile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO

• Sarah Bannan, Ceannaire Litríochta, an 

Chomhairle Ealaíon

• Chris Flynn, Príomh Oifigeach, an Roinn 

Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

• Alan Hayes, Foilsitheoir/Cláraitheoir Ealaíne

• Fona Ross, Stiúrthóir na Leabharlainne 

Náisiúnta

• Joe Woods, Stiúrthóir Filíocht Éireann (Éirithe 

as mar Stiúrthóir Filíocht Éireann, Meán 

Fómhair 2013)
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Aguisín 2

• James Plunkett Short Story Award – 

comórtas do scríbhneoirí nua agus úrnua

Ionad na Scríbhneoirí Éireannacha agus 

Cumann na Scríbhneoirí Éireannacha

• Tírdhreacha i nGéarchéim – imeacht 

grianghrafadóireachta agus liteartha.

Institiúid na nDaonnachtaí Coláiste na 

hOllscoile Baile Átha Cliath

• Moshin Hamid – labhair údar an leabhair 

sárdhíola The Reluctant Fundamentalist le 

lucht éisteachta lan go doras in ionad Ché an 

Adhmaid ar 2ú Aibreáin.

An Foilsitheoir Hamish Hamilton

• Scríbhneoireacht Nua – clár bliana le 

hoiliúint a chur ar drámadóirí úrnua ag 

teacht chun buaice i sraith léirithe poiblí thar 

seachtaine.

An New Theatre

• Crann Filíochta – a thug deis do pháistí 

teagmháil a dhéanamh le fi líocht sean agus 

nua, agus an áthas atá le fáil as léitheoireacht 

de shaghas nua

An Áirc, Ionad Cultúir do Pháistí

• Stinging Fly Literary Journal – eagrán 

speisialta faoin aistriúchán.

Stinging Fly

Tionscadail/Páirtíochtanna 2013

Is polasaí é ag Oifi g Bhaile Átha Cliath 

Cathair Litríochta UNESCO oibriú le réimse 

fairsing páirtithe. Seo a leanas liosta 

na dtionscadal, na n-imeachtaí agus na 

bpáirtithe i dteannta cinn luaite in áiteanna 

eile:

• Lá Filíochta Uile Éireann – léamha ag an 

fi le Michael O’Loughlin ag Aerfort Bhaile Átha 

Cliath.

Fílíocht Éireann

• Clinicí Leabhar – bhí clinicí ar siúl thart 

timpeall na cathrach le saineolaithe ar 

leabhair do pháistí

Leabair Pháistí Éireann

• Dán The Gathering – inar scríobh imircigh 

línte d’fhonn dán faoi Éire a chruthú

Elaine Walsh agus Rannóg nan-Imeachtaí, 

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

• Comhdháil Dhomhanda Cónaidhm 

Idirnáisiúnta Iriseoir – chuireadh an 

chathair lteartha agus an t-ainm ós comhair 

350 ionadaí ag Comhdháil Dhomhanda 

Cónaidhm Idirnáisiúnta Iriseoir i gCaisleán 

Bhaile Átha Cliath i mí Meitheamh. Tugadh 

cóip de Strumpet City do gach ionadaí 

maraon le leabharmharc de Chathair 

Litríochta UNESCO agus cóip de mapa na 

n-Áiteanna Suntasacha Liteartha i gCathair 

na mBriathar.

Ceardchumann Náisiúnta na n-Iriseoirí
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L: Fógra do Bhaile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO in eolaithe idirnáisiúnta le Turasóireacht Éireann

L

• Kildare Xtra

• Lifetimes South West

• Lucan Echo

• Meath Xtra

• Metro-Herald

• Mid Louth Independent

• North County News

• North Side People East

• North Side People West

• RTÉ Guide

• South Side People

• The Sunday Business Post

• The Sunday Independent

• The Sunday Times

• Tallaght Echo

Teagmhálacha

Fuair Baile Átha Cliath Cathair Litríochta 

UNESCO tuairisciú substaintiúil sna meáin 

chlóite agus sóisialta in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta i 2013. Seo a leanas na 

foilseacháin Éireannach i gcló a rinne 

tuairisciú ar an bhféile agus ar na himeachtaí 

a chuir oifig DUCoL ar siúl.

• City Wide News – North West

• Clondalkin Gazette

• The Echo – Ballyfermot Edition

• The Echo – Clondalkin Edition

• The Gloss

• The Nationalist – South Tipp Today

• The Herald – City Edition

• The Herald – National Edition

• Hot Press

• In Tallaght Magazine

• Ireland of the Welcomes

• The Irish Catholic

• Irish Daily Mail

• Irish Independent

• The Irish Times

Aguisín 3 



“It’s the history. It’s the love of words... 
It’s a city of literature, of course it is. It’s Dublin.”

  – John Boyne, 
author of The Boy in the Striped Pyjamas

w w w.dub l i nc i t yo f l i te r a tu re . i e

Experience Dublin’s Literary Scene


