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Réamhrá

Tá cur chuige réamhghníomhach ag Comhairle
Chontae Dhún na nGall i ndáileadh soláthar
seirbhísí cultúrtha sa chontae. Tugann an
foilsiúcán seo léiriú ar rogha is togha de na
himeachtaí is na dul chun cinn a chuir Rannán
na Seirbhísí Chultúrtha – idir an tSeirbhís
Leabharlainne, na seirbhisí Ealaíon ( Ealaín an
Chontae, Ionad Chultúrtha Réigiúnach, Ealaín
Phoiblí ) agus Oidhreachta ( Musaém, Cartlann,
Oidhreacht ) - os comhar an phobal le linn 2011.

Tá cúig sprioc ag Rannán na Seirbhísí Cultúrtha i
dtaobh forbairt chultúrtha sa chontae sna blianta
amach romhainn. Is iad sin (i) fáil ar imeachtaí
cultúrtha i gContae Dhún na nGall a fheabhsú
agus rannpháirtíocht iontu a mhéadú (ii) seirbhís
d’ardchaighdeán a chothú agus a fhorbairt (
iii) fiúntas oideachasúil an chultúir a chur chun cinn
agus a fhorbairt (iv) sármhaitheas agus nuáil a chur
chun cinn agus (v) tábhacht an chultúir a chur chun
cinn agus an oidhreacht chultúrtha a chaomhnú

Aithníonn na Comhaltaí Tofa de chuid Comhairle
Chontae Dhún na nGall cé comh tábhachtach is
atá an Chultúr mar achmhainn do Chontae Dhún
na nGall agus, ar a tséala sin, saothraíonn muid go
dian le tácaíocht bliantiúl a chur ar fáil don éarnál
tábhachtach, lárnach seo. Tá sí mar aidhm againne
go leanfaidh an Comhairle Chontae ag cur Seirbhís
Chultúrtha d’ardchaighdeán ar fáil don phobal,
agus cáil Dhun na nGall a chothú is a chaomhnú
mar chontae cruthaitheach a bhfuil oidhreacht
saibhir cultúrtha aici.

Cé gur cuspóirí ardleibhéileacha iad seo, is réimse
taithí cultúrtha iad i ndeireadh na ndála, ar féidir
leis an bpobal uilig maitheas agus taitneamh a
bhaint astu. Cuireann na taithí ar leith seo go mór
le forbairt an duine, i dtaobh páistí ach go háirithe
agus i gcás daoine fásta comh maith.
Cuirtear na haireactála seo ar fáil ionnas go
mbainfidh sibh taitneamh, eolas agus fiú tairbhe
oideachasúil astu. Molaim daoibh uilig na
seansanna seo a ghlacadh. Táimd ag súil go mór le
cabhrú libh.
An Clr. Noel McBride
Méara Chontae Dhún na nGall, 2011-2012.
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Is tógáil croí é a bheith i do chónaí i gcontae agus i
measc pobail a chuireann an oiread sin tábhácht i
leith ár nEalaíona, ár gCultúr agus ár nOidhreacht
– rudaí a chuidíonn go mór le saibhriú ár saoil
agus ár slí mhaireachtála. Tá ardmholadh tuillte
ag Comhairle Chontae Dhún na nGall as ucht na
cáilíochta atá sa chlár bliantúil a dhéanann an
Chomhairle a phleanáil agus a sheachadadh i
réimse ollmhór gníomhaíochtaí.
Tá cumas cruthaitheachta i ngach uile dhuine
againn, agus tá cláracha mar seo ábalta
cumais úrnua a nochtadh i dtaca le taiscéaladh,
rannpháirtíocht agus pléisiúr i saibhreas
ár n-oidhreachta – ina n-áirítear teanga,
amhránaíocht, damhsa, scéalaíocht agus stair
– maraon le díograis na cleachtóirí a neartu
a chuireann le dul chun cinn Ealaíonta agus
Cultúrtha ar bhunús reatha. Is léir ón tuarascáil
seo go dtig leis na hEalaíona agus an Cultúr
pléisiúir nach bhfuil muid ag súil leo a thairiscint
dúinn, chomh maith leis na pléisiúir sin a bhfuil
muid ag tnúth leo. Téann an ealaín i ngleic le
hiomláine ár mbeatha – ag dul i bhfeidhm ar
ár n-intleacht, ár mothúcháin, ár n-instinn, ár
samhlaíocht, ár gcuimhne agus ár gcéadfaí ag an
am céanna.

Cuireann an clár atá a thairiscint ag Seirbhísí
Cultúrtha Chomhairle Contae Dhún na nGall ar fáil
réimse leathan gníomhaíochtaí atá fóirsteanach
do gach uile aoisghrúpa. Is é a bhfiosracht fá na
hEalaíona agus an Cultúr an difríocht shainitheach
idir saoránaigh éighníomhacha agus saoránaigh
gníomhacha. Tá sé de bhua ag an Ealaín ár
ndaonnacht a mhúscailt, í a dhéanamh níos
caoine agus í a athneartú. Duine ar bith a bhíonn
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí chultúrtha,
braitheann siad go méadaíonn a n-eolas agus
agus a bhfreagracht shóisialta. I dtaca liomsa de,
measaim nár chóir aon limistéar a chur ar
ár bparaiméadair chultúrtha agus ealaíonta, ó
thaobh sainiú de agus ó thaobh solúbthacht a
fhreagraí, mar atá léirithe go hintlíochta ag na
Seirbhísí Cultúrtha.
Mr. Matt McNulty
Cathaoirleach, Fóram Turasóireachta Bhord
Forbartha Chontae Dhún na nGall.
Leas-Ardstiúrthóir agus Ardstiúrthór,
Bord Fáilte, 1988 –1998.
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An tSeirbhís
Leabharlainne
Tá gréasán leabharlann bunaithe ag
Comhairle Chontae Dhún nan Gall ar fud an
chontae. Tá an Lárleabharlann lonnaithe i
Leitir Ceanainn agus ansin tá na leabharlanna
pobail lonnaithe i mBaile na nGallóglach,
Bealach Féich, Leifear, Ráth Bhoth, Bun
Cranncha, Bun an Phobail, Carn Domhnach,
Bun Dobhráin, Béal Átha Seanaidh, Baile
Dhún nan Gall, An Clochán Liath agus Gaoth
Dobhair. Cuireann na hionaid for-rochtana*
pobail, atá ag Taobh Tíre, leis an ghréasán,
mar a dhéanann an Leabharlann Soghluaiste
Trasteorann, a fhreastalaíonn ar oirthear an
Chontae. Ar aon dul leis na haidhmeanna
agus cuspóirí atá leagtha síos sa ‘Phlean
Straitéiseach um Cheangail Chultúrtha
do Rannán na Seirbhíse Cultúrtha 20092014’, tá an tSeirbhís Leabharlainne Poiblí
ina hacmhainn eolais agus foghlama, ina
hacmhainn chultúrtha agus shamhlaíochta
do pháistí agus don aos óg. Tá sé mar sprioc
ag an tSeirbhís Leabharlainne saibhriú a
dhéanamh ar shaol gach uile bhall den
phobal agus a ndeiseanna sóisialta agus
cultúrtha a mhéadú. Is léir ó na buaicphointí
a bhfuil cur síos orthu sa tuarascáil seo go
raibh 2011 ina bliain iontach gnóthach don
tSeirbhís Leabharlainne agus go raibh na
leabharlanna ar fud an chontae thar a bheith
tábhachtach do na pobail a ndéanann siad
freastal orthu.
*hionaid for-rochtana - outreach centres

Buaiteóir chomórtais ‘Bábóg Baby’, Molly Donaghey,
Leabharlann Charn Domhnach.
Grianghraf: An tSeirbhís Leabharlainne
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Leabharlann Nua
Bhíothas ag tnúth léi ar feadh fada go leor ach
sa deireadh thiar thall osclaíodh doirse na
Leabharlainne nua i nGaoth Dobhair ar an Luan, 3
Deireadh Fómhair 2011. Tá glactha go fonnmhar
ag an phobal leis an leabharlann nua, ina bhfuil
achar 501 méadar cearnach. Tá 875 duine cláraithe
cheana féin agus tugadh corradh le 7,000 cuairt
ar an leabharlann sa chéad trí mhí. Bíonn an
leabharlann ar oscailt 31 uair in aghaidh na
seachtaine, tráthnóna mall amháin san áireamh.
Sa leabharlann phobail úrnua seo de chuid
Sheirbhísí Leabharlainne Chomhairle Contae
Dhún na nGall, atá lonnaithe in Áislann Ghaoth
Dobhair, Na Doirí Beaga, tá 22,000 píosa stoic,
maraon leis an chéad áis dá chineál atá curtha ar
fáil ag Leabharlann an Chontae do dhéagóirí. Tá
an teicneolaíocht is nua-aimseartha curtha in áit,
ina n-áirítear seacht ríomhaire d’úsáid an phobail,
WIFI, trí stáisiún éisteachta agus córas áirithinte ar
ríomhaire. Is féidir leis na baill iad féin tairbhe a
bhaint as stoc na leabharlainne a bhuí don chóras
féinseirbhíse.
Lena chois sin, tá leabharlann deas ildaite ann
do pháistí, dhá sheomra cruinnithe don phobal
agus áiteanna staidéir. Tá neart spáis ar fáil le
suí síos agus scíth a ligint, páipéar nuachta a
léamh, éisteacht le ceol nó teanga úr a fhoghlaim.
I measc na seirbhísí speisialta eile, tá pacáistí

bogearraí cúnta léitheoireachta, Kurzweil, trealamh
inrochtaineachta* JAWS do dhaoine nach bhfuil
radharc rómhaith acu, agus fáil ar léitheoir
ríomhleabhair. Tá Cartlann Dhigiteach Scannán
agus Raidió Oileáin Chósta Dhún na nGall ar fáil sa
leabharlann fosta.

Ionad Faisnéise Europe Direct
Cuireann Ionad Faisnéise Europe Direct rochtain
ar fáil chuig suímh gréasáin agus foilseacháin
de chuid Choimisiún na hEorpa maraon le líne
teileafóin saor in aisce go dtí Líne Cabhrach
Choimisiún na hEorpa. Sa bhliain 2011, thug an
tIonad freagra ar 146 glaonna teileafóin agus 743
ríomhphost agus lena chois sin d’fhreastail 4,537
duine ar imeachtaí nó ar thionscadail nó rinne siad
fiosrúchán eile leis an Ionad.
Eagraíodh corradh le 30 imeacht, ó ranganna
Spáinnise go ceardlann ar Shiopadóireacht
Shábháilte Ar-Líne le linn tréimhse na Nollag, i
gcomhar le Lárionad Eorpach na dTomhaltóirí*
i mBaile Átha Cliath. Ceann de bhuaicphointí
na bliana ab ea Lá Eolais d’Oibrithe Deonacha,
i gcomhar le hIonad Saorálaithe Dhún na nGall,
trínar tugadh deis do bhaill den phobal castáil
le níos mó ná 16 eagraíocht agus clárú leo mar
oibrithe deonacha. Reáchtáladh é sin ar mhaithe le
haird a tharraingt ar Lá Náisiúnta na Saorálaithe,
i mí Mheán Fómhair, agus ar Bhliain Eorpach na
hOibre Deonaí 2011. Bhí thar 100 duine den phobal
i láthair agus d’éirigh go hiontach maith leis an
imeacht.

Wainfest

An tUas. Alasdair Allan, MSP, atá ina Aire Oideachais
agus Eolaíochta na hAlban agus ina bhaill parlaminte
do Na hEilanan an Iar ( 2ú ó chlé ) le Donnchadh
Uas. Mac Fhionnlaoich, TD, Aire Stáit sa Roinn
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (ar dheis) le
leabharlannaithe Anne Rennicks (ar chlé) agus Laura
McNutt, le linn cuairt don Aire Allan i mí na Shamhna
chuig nua-Leabharlann Ghaoth Dobhair.
Griangraf: údarás na Gaeltachta.

*trealamh inrochtaineachta - accessibility equipment
*Lárionad Eorpach na dTomhaltóirí - European Consumer Centre

Ba é Méara an Chontae, an Comhairleoir Noel
McBride, a sheol an Cúigiú Féile Wainfest Déag
do pháistí sa Lárleabharlann i Leitir Ceanainn ar
an Luan, 3 Deireadh Fómhair. D’fhreastail corradh
le 5200 páiste agus daoine óga, maraon lena
dtuismitheoirí agus múinteoirí, ar 77 imeacht i
leabharlanna, in ionaid Taobh Tíre, sa Lárionad
Cultúrtha Réigiúnach agus i Músaem an Chontae,
le linn na féile coicíse a mhair ón 10ú lá go dtí an
22ú lá de Dheireadh Fómhair.
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“

Tugadh corradh le 7,000 cuairt ar Leabharlann Ghaoth
Dobhair sa chéad trí mhí.
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I rith an chláir, bhí béim mhór sna ceardlanna
ar na hábhair eolaíochta, ar cheol agus ar an
timpeallacht. Chomh maith leis sin, bhí coimisiniú
speisialta déanta ar cheardlann do pháistí a bhí i
bhfách* lena stair teaglaigh a fhiosrú.

Cláracha Léitheoireachta Samhraidh

An Ghaeilge

Ceann eile de na buaicphointí ar fud an chontae
ab ea scéalaíocht dhátheangach leis an seanchaí
iomráiteach Niall De Búrca. Le linn na bliana
fosta, fuair an Ghaeilge céim in airde dearfa eile
de thairbhe go raibh Leabharlann Phobail Bhaile
na nGallóglach rannpháirteach in iarracht Bhaile
na nGallóglach sa chomórtas ‘G-Day’ a reáchtáil
TG4. Bhí sé mar chuspóir ag an chomórtas seo
pobail a spreagadh chun Gaeilge a labhairt agus
meon dearfa a chothú iontu dár dteanga dhúchais.

I rith míonna an tsamhraidh, eagraíonn na
leabharlanna go léir i nDún na nGall cláracha
léitheoireachta do pháistí. Is í an aidhm atá leis
seo ná grá don léitheoireacht a chruthú agus
a chothú maraon le cosc a chur le cailliúint
scileanna léitheoireachta le linn laethanta saoire
an tsamhraidh. Ní miste cibé ‘Surf a Good Read’
i mBun Dobhráin nó ‘The Reading Detective’ i
Leabharlann Bhun Cranncha atá i gceist, tá na
cláracha seo iontach tarraingteach do pháistí, agus
bhí 1500 páiste rannpháirteach iontu sa bhliain
2011. Mar sin féin, ní pléisiúr amháin a chuireann
na cláracha seo ar fáil, mar atá léirithe ag an Scoil
Leabharlainne agus Eolaíocht Faisnéise in Ollscoil
Dominican sna Stáit Aontaithe. De réir taighde a
rinneadh san ollscoil sin sa bhliain 2099, fuarthas
amach go n-éiríonn i bhfad níos fearr le daltaí, a
ghlac páirt i gcláracha léitheoireachta samhraidh,
i dtrialacha léitheoireachta ag tús na chéad
scoilbhliana eile ná mar a éiríonn leis na daltaí
nach raibh páirteach ina leithéid.
*i bhfách - keen to

D’fhreastail corradh
le 5,200 páiste agus
daoine óga, maraon
lena dtuismitheoirí
agus múinteoirí, ar 77
imeacht mar chuid de
Wainfest.

“
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I gcomhar le hOifigeach Forbartha Gaeilge an
Chomhairle Contae, d’eagraigh an tSeirbhís
Leabharlainne Féile do Sheachtain na Gaeilge i
mí Mhárta, féile ar éirigh go hiontach maith léi.
D’fhreastail níos mó ná 1,400 duine ar imeachtaí
a bhí ar siúl sna leabharlanna agus sa Lárionad
Cultúrtha Réigiúnach. Le linn na féile, díoladh ticéid
faoi choinne tríocha teidí sa ‘Chomórtas BábógBaby’’. Díoladh na ticéid in fiche seacht leabharlann
agus ionad Taobh Tíre i ngach cearn den chontae
don teidí álainn seo a labhrann Gaeilge.

“

D’eagraigh an leabharlann seisiúin ríme, Bingo
agus cuid mhór cluichí as Gaeilge do pháistí, agus
lena chois sin chuir na baill foirne a gcuid oibre i
gcrích trí mheán na Gaeilge.

An Clr. Jimmy Kavanagh, Comhairle Baile Leitir
Ceanainn, i gcuideachta grúpa léitheoirí óga ag
cur i láthair an Chláir Léitheoireachta Samhraidh sa
Lárleabharlann i mí Mheán Fómhair.
Grianghraf: An tSeirbhís Leabharlainne
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Bunaíodh an chéad Chlub Eolaíochta Leabharlainne
riamh i Leabharlann Bhun an phobail. Le blianta
fada, bhí ceangal láidir ag na baill foirne i mBun an
Phobail leis an scoil náisiúnta áitiúil, Scoil Eoghain,
agus ba dá bharr a bunaíodh an Club Eolaíochta i
mí Dheireadh Fómhair. Go nuige seo, reáchtáladh
dornán ceardlann eolaíochta sa leabharlann agus
lena chois sin bhí an leabharlann rannpháirteach
i Suirbhé na nÉan Garraí, a d’eagraigh Cairde
Éanlaith Éireann* don tréimhse 2011-2012. Seo
rud nach raibh cleachtadh ar bith ag foireann na
leabhlainne i nBun an Phobail air ach ó fuair siad
cairteacha anatamaíocha, cnámharlach duine
agus trealamh eile eolaíoch, is cosúil go n-éireoidh
go maith leis an tionscnamh nuálach seo agus
go mbeidh sé spreagúil do gach duine a bheas
páirteach ann.

An Togra ‘I am I’
Bhí leabharlanna Bhealach Féich agus Bhéal Átha
Seanaidh rannpháirteach i dtogra Luathbhlianta a
bhí mar chuid d’Fhéile um Éagsúlacht Chultúrtha
Dhún na nGall i mí na Samhna. Ba í an drámadóir
Kate Brown a chruthaigh agus a rinne eascú ar an
togra, i gcomhar leis maisitheoir Alfie Gallagher.
Bhí sé mar aidhm ag an togra, darbh ainm ‘I am
I’, tuismitheoirí agus a gcuid páistí a spreagadh

An Scéalaí Jacob Anderson, 4 bliain d’aois, ag taispeáint
dá mháthair a scéal sa taispeántas ‘I am I’
i Leabharlann Bhealach Féich.
Grianghraf: Kate Brown

*Cairde Éanlaith Éireann - Birdwatch Ireland

d’fhonn na rudaí a thugann uathúlacht dúinn a
fhiosrú trí shúgradh agus scéalaíocht. Reáchtáladh
ceithre cheardlann i leabharlanna Bhealach
Féich agus Bhéal Átha Seanaidh. Nuair a tháinig
deireadh leis an togra, cuireadh saothar na bpáistí
ar taispeántas i Leabharlann Bhealach Féich ar an
28 Samhain. Bhí na saothair go léir sa taispeántas
cruthaithe ag na scéalaithe rannpháirteacha a bhí
idir trí agus sé bliana d’aois.

Staidéir Áitiúil sa Lárleabharlann
Bhí ráchairt mhór ar an bhailiúchán Staidéir Áitiúil
sa Lárleabharlann. D’fhiosraigh 3,623 duine an
bhailiúchán, le réimse fiosrúchán ó thaighde stair
teaghlaigh go geolaíocht an chontae. Reáchtáladh
cuid mhór imeachtaí sa leabharlann ar mhaithe
le bolscaireacht a dhéanamh ar an bhailiúchán de
stair áitiúil, ina measc an bailiúchán le Maurice
O’Keefe, dar teideal ‘Life and Lore Collection’,
taispeántas de Sheanchas Dhún na nGall agus
caint dar teideal ‘Climate Change, Famine and
Pestilence in Pre-Poor Law Donegal’ ón staraí
áitiúil Helen Meehan. Lena chois sin, eagraíodh arís
na ceardlanna thar a bheith rathúil gineolaíochta,
‘Cé a shíleann tú atá ionat?’, mar pháirt d’Fhéile
Bhealtaine i mí na Bealtaine. A bhuíochas do
na ceardlanna seo, bhí fáil ag an phobal ar
shaineolaithe ón tSeirbhís Cartlainne, ón tSeirbhís
Leabharlainne agus ón Chlárlann Ginearálta.

Ag lainseáil na Cartlainne Digití d’Oileáin Dhún na nGall i
Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair i mí Iúil:
(ó chlé) Charles Sweeney, Oifigeach Forbartha Pobail &
Fiontair, Comhairle Chontae Dhún na nGall; Paul Browne,
Stiúrthóir Féile Ealaíon an Earagai; an Clr. Noel McBride,
Méara Contae Dhún na nGall; Séamus Neely, Bainisteoir
Contae Dhún na nGall agus Eileen Magnier, Comhfhreagraí
an Iarthuaiscirt do RTÉ.
Grianghraf: An tSeirbhís Leabharlainne

Lch 7

Club Eolaíochta i Leabharlanna Dhún
na nGall

Tagann méadú ar sheirbhísí leabharlainne nuair a tharlaíonn géarchéim
eacnamaíochta agus ní eisceacht ar bith é Dún na nGall ... d’ardaigh líon
na n-earraí a fuarthas ar iasacht chomh maith le líon na gcuairteoirí chuig
leabharlanna ar fud an chontae..

“

“
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I mí Mheithimh, rinne an rannóg staidéir áitiúil
ceiliúradh fosta ar chomóradh 400 bliain Leitir
Ceanainn le taispeántas a chuir síos ar stair Leitir
Ceanainn ó bhaile beag plandála go dtí an lá inniu.
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Cách ar Bord an ‘Polar Express’ !
Tugadh cuireadh do pháistí ó gach cearn den
chontae léimint ar bord an ‘Polar Express’ i mí
na Nollag, am a ndearna na leabharlann óstáil
ar chóisirí pitseámaí ag ar léamh píosaí tráthúla
ón leabhar cáiliúil do pháistí agus ina dhiaidh sin
canadh mórán amhrán agus dánta Nollag. Chuidigh
an fhoireann go mór leis an atmaisféar draíochtach
cionn is go raibh siad gléasta mar stiúrthóirí
traenach agus bailitheoirí ticéad le feadóga.
Cluineadh cloigíní Nollag chomh maith. Tháinig an
‘Polar Express’ go Leabharlann Bhun Dobhráin ar
an 14 Nollaig agus ansin go Lárleabharlann Leitir
Ceanainn ar an 15 Nollaig. Ina dhiaidh sin, bhog sí
go hInis Eoghain, áit ar eagraíodh cóisirí pitseámaí
i leabharlanna Charn Domhnaigh agus Bhun
Cranncha ar an Mháirt an 20 lá agus, ar deireadh,
go Leabharlann Phobail Ghaoth Dobhair ar an 21
Nollaig. Bhain chóir a bheith 500 páiste ar fud an
chontae sult agus pléisiúr as an imeacht fhéiltiúil
seo ar éirigh go hiontach maith léi.

Bealtaine
Rinne Féile Bhealtaine, a chuireann chun cinn
cruthaitheacht i measc seanóirí, ceiliúradh ar a
Ceathrú Bliain Déag i nDún na nGall i mbliana.
Eagraíodh clár ina raibh níos mó na 63 imeacht a
cuireadh ar siúl i leabharlanna agus in Ionaid Taobh

Paisinéir sásta amháin ag an Chóisir Pitseámaí darbh
ainm an ‘Polar Express’ i Leabharlann Bhun Dobhráin.
Grianghraf: An tSeirbhís Leabharlainne

Tíre, agus d’fhreastail corradh le 950 duine orthu
sin. I measc an tallann áitiúil a bhí i láthair, bhí
Aussie Bryson, Fergus Cleary, Mary McGranaghan,
Kate Fitzpatrick, agus go leor eile. D’eagraigh na
Seirbhísí Cultúrtha clár imeachtaí éagsúla d’fhéile
Bhealtaine, ina measc scéalaíocht, cóiriú bláthanna,
garraíodóireacht, déanamh cártaí, ceol agus
amhránaíocht.

ICT
Le linn na bliana, cuireadh OSCAR, aonad
ríomhairithe féinsheirbhíse, isteach i seacht ionad
Taobh Tíre, ina measc Ionad Seirbhísí Óige agus
Teaghlaigh, Leitir Ceanainn, agus sna hionaid
i Míobhaigh, ar an Fhál Carrach, i bPaiteagó,
i mBaile na Finne, in Árainn Mhór agus i gCill
Chártha. Cuireann na haonaid féinsheirbhíse seo
ar chumas na mball i dTaobh Tíre a gcuid leabhar
agus eile a eisiúint agus a thabhairt ar ais arlíne ag na hionaid Taobh Tíre. Thig leis na baill a
gcuid eolais féin a athbhreithniú ar-líne i suíomh
na leabharlainne www.donegallibrary.ie. Cuireadh
aonaid féinsheirbhíse isteach i Leabharlann Bhun
Dobhráin agus i Leabharlann Phobail Ghaoth
Dobhair ar mhaithe le héascú a dhéanamh do bhaill
atá i bhfách lena gcuid leabhar a eisiúint iad féin
agus a thabhairt ar ais nuair a thugann siad cuairt
ar an leabharlann.

Acmhainní Laghdaithe, Éileamh
Méadaithe
Mar an gcéanna le gach uile rialtas áitiúil, tá
Comhairle Chontae Dhún na nGall ag fulgaint ó
laghduithe sna leibhéil foirne maraon le laghduithe
sna buiséid. Rinneadh laghdú 50% ar Chiste
Leabhar na Leabharlainne sa bhliain 2011. Lena
chois sin, cuireadh isteach ar uaireanta oscailte
i ndornán leabharlann. Mar sin féin, d’ardaigh
an ráchairt ar sheirbhísí leabharlainne le linn na
bliana agus d’ardaigh líon na n-earraí a fuarthas
ar iasacht chomh maith le líon na gcuairteoirí
chuig leabharlanna. Níl dabht ar bith ná go
dtagann méadú ar sheirbhísí leabharlainne nuair
a tharlaíonn géarchéim eacnamaíochta agus ní
eisceacht ar bith é Dún na nGall.

“

na spriocanna atá leagtha síos sa Phlean
Straitéiseach um Cheangail Chultúrtha do
Rannán na Seirbhíse Cultúrtha 2009-2014,
tá sé beartaithe ag an tseirbhís go mbeidh
rochtain ag an phobal ginearálta agus ag
taighdeoirí ó gach cearn den domhan ar na
bailiúcháin seo.
Lch 9

Tríd an tSeirbhís Cartlainne, tá Comhairle
Chontae Dhún na nGall ag iarraidh oidhreacht
chartlainne an chontae a chaomhnú, a
bhailiú agus a chur ar fáil don ghlúin atá ann
anois maraon leis na glúnta atá le theacht.
Cruinníonn agus caomhnaíonn an tSeirbhís
Cartlainne taifid phoiblí agus phríobháideacha
araon, agus de réir na n-aidhmeanna agus

“

Seirbhís
Cartlainne

Tá an tSeirbhís ag iarraidh oidhreacht
chartlainne an chontae a chaomhnú,
a bhailiú agus a chur ar fáil don
ghlúin atá ann anois, maraon leis na
glúnta atá le theacht.

Roinnt ábhar Cartlainne ó bhailiúchán Bhoird CLG Chontae Dhún na nGall.
Grianghraf: An tSeirbhís Cartlainne

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

Staidéarphaca Doiciméad ar
Phlandáil Uladh
De bharr gur éirigh chomh maith sin leis an
‘Staidéarphaca Doiciméad d’Imeacht na nIarlaí’
sa bhliain 2007, d’fhoilsigh an tSeirbhís Cartlainne
‘Staidéarphaca Doiciméad ar Phlandáil Uladh’ do
scoileanna dara leibhéal. Istigh sa phaca tá roinnt
facsamhlacha de chaipéisí ón 16ú agus an 17ú
haois a chlúdaíonn na himeachtaí a tharla suas go
dtí an Phlandáil agus Éirí Amach na bliana 1641
a tharla ina dhiaidh sin. Tá réamhchúlra* ar stair
na tréimhse sin ann chomh maith agus bileoga
saothair.
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Ba í an Clr. Cora Harvey, Méara Chontae Dhún na
nGall, a sheol an Staidéarphaca i mí Mhárta. Tá an
paca seo ar fáil do scoileanna agus leabharlanna ar
fud na hÉireann.
Bhí an tionscadal seo páirtmhaoinithe ag Ciste
Forbartha Réigiúnach Aontais na hEorpa trí Chlár
an AE um Shíocháin agus Athmhuintearas, a
bhainistiú ag Comhairle Chontae Dhún na nGall
d’Fhoras Cláir speisialta an AE

Staidéarphaca Doiciméad ar Phlandáil Uladh.
Grianghraf: An tSeirbhís Cartlainne

Bailiúchán agus Leabhrán CLG
I mí Iúil na bliana 2006, bhronn Bord CLG Chontae
Dhún na nGall mórán ábhar cartlainne ar an
tSeirbhís Cartlainne. Le maoiniú ón Chomhairle
Oidhreachta, tá catalógú déanta ar an bhailiúchán
suntasach seo, a théann siar go dtí 1927, agus tá
sé ar fáil anois faoi choinne taighde sa tSeirbhís
Cartlainne i Leifear. Tá éagsúlacht leitheadach
ábhar sa bhailiúchán, a thugann léargas ar réimse
gníomhaíochta CLG sa chontae, ina measc leabhair
miontuairiscí, comhfhreagras, cuntais airgeadais,
cuid mhór tuarascálacha, agus tuairiscí ó na coistí
éagsúla ar Bhord an Chontae.
Chun marc a choinneáil ar fháil an bhailiúcháin
shuntasaigh seo, d’fhoilsigh an tSeirbhís Cartlainne
leabhrán gairid ar stair CLG i nDún na nGall.
Tá réamhrá sa leabhrán seo ar bhunú CLG go
náisiúnta le cois i nDún na nGall. Fosta, tá eolas
ann fá na doiciméid atá sa bhailiúchán agus liosta
teideal na dtaifead catalógaithe. Dheineadh an
leabhrán a sheoladh sa bhliain 2012.
*réamhchúlra - background, context

Fáiltíonn Niamh Brennan (Cartlannaí) roimh ábhair
cartlainne ó na hÓglaigh Chúltaca. Baineann na
hábhair seo le to FCA Bhaile na nGallóglach agus
an Fórsa Cosanta Áitiúil. Sa phictiúr fosta tá (ó chlé)
an Ceathrúsháirsint Complachta Paddy Coyle, an
Captaen Donal Mc Cafferty agus an Ceathrúsháirsint
Complachta Sean O’Leary (Foireann Chaidre). Iomlán
acu ó Chomplacht B an 58ú Cathlán Cúltaca Coisithe.
Grianghraf: An tSeirbhís Cartlainne

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

“

“

Tá catalógú déanta ar bhailiúchán cartlainne de chuid Bord CLG
Chontae Dhún na nGall, a théann siar go dtí 1927, agus tá sé ar
fáil anois faoi choinne taighde sa tSeirbhís Cartlainne i Leifear.

Seirbhís Taighde na Cartlainne
Nuair a bhí Cartlannaí an Chontae ar shaoire fada
le linn na bliana 2011, d’éascaigh foireann na
leabharlainne rochtain ar an tSeirbhís Cartlainne.
I measc na rudaí is mó a raibh éileamh orthu
i gcomhair taighde, bhí leabhair miontuairiscí
an Bhoird Bardachta agus leabhair chlárúcháin
d’Fhaoiseamh Inteaghlaigh. Cuireann siad sin
ar fáil sonraí fá ‘ghlúnta caillte’ i dtaifid stair
teaghlaigh agus bíonn ráchairt mhór ag daoine ón
Diaspóra orthu.

Tá éileamh i dtólamh ar na staidéirphacaí i ndáil
le hImeacht na nIarlaí agus Plandáil Uladh agus
tháinig iarratais dóibh sin ó scoileanna, ó dhaoine
aonair agus ó cheannáras an Cheardchumainn
IMPACT i mBaile Átha Cliath.
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Tháinig taighdeoirí as gach cearn d’Éirinn agus ó
thar lear. Ceann de na rudaí a ba suntasaí in 2011
ab ea an chuairt a thug dornán altraí ó dheisceart
na hÉireann ar an tSeirbhís Cartlainne. Bhí siad ag
déanamh taighde ar leabhar fá Altraí Iubhaile agus
de thairbhe a gcuairte ar Chartlann Dhún na nGall,
fuair siad buntaisce litreacha agus grianghraf nach
raibh ar fáil in áit ar bith eile sa tír.

Chomh maith le cuairteanna pearsanta chuig an
Chartlann, fuarthas tuairim is 250 ríomhphost
idir mí Lúnasa agus mí na Nollag. Fiosrúcháin
gineolaíochta ó gach cearn den domhan a bhí
sa mhórchuid díobh sin ach bhain cuid acu fosta
le leithéidí clárú gluaisteán, taifid cúirte, páipéir
phríobháideacha agus miontuairiscí Chomhairlí
Baile agus an Chomhairle Contae. Bhí fiosrúcháin
ó eagraíochtaí macasamhail an BBC, An Roinn
Cirt, scoileanna i nDún na nGall agus Coiste
Gairmoideachais Dhún na nGall i measc na
bhfiosrúchán sin.

Acraí cartlainne agus déantáin á dtabhairt chuig an
phobal le linn Féile na Bealtaine.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim

Cuimhní cinn leis na Seirbhísí Cartlainne agus Músaeim i
Leabharlann Bhun Cranncha le linn Féile na Bealtaine.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim

An tSeirbhís
Ealaíon

“
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Tugann an obair An
tSeirbhís Ealaíon tús áite
d’fheabhsúchán leanúnach ar
rochtain ar ghníomhaíochtaí
cruthaitheacha agus do
rannpháirtíocht gach ball den
phobal iontu.

Cuireann Comhairle Chontae Dhún na
nGall réimse tacaíochta ar fáil faoi choinne
forbairt na nEalaíon i nDún na nGall.
Oibríonn an tSeirbhís Ealaíon go dlúth le
réimse leathan ealaíontóirí, eagraíochtaí
ealaíon, soláthraithe seirbhíse oideachais
agus grúpaí pobail i ngach cearn den
Chontae. Ag cur leis na spriocanna
agus na haidhmeanna atá sa ‘Phlean
Straitéiseach um Cheangail Chultúrtha
do Rannán na Seirbhísí Cultúrtha 2009
–2014’, tugann an obair seo tús áite
d’fheabhsúchán leanúnach ar rochtain
ar ghníomhaíochtaí cruthaitheacha agus
do rannpháirtíocht gach ball den phobal
iontu, d’fhorbairt agus do chur chun cinn
fiúntas oideachasúil na n-ealaíon, agus
tacaíonn sí le cáilíocht agus nuáil san
earnáil ealaíon.

Chuir oirfidigh ó Chompántas Aer-rince Fidget Feet
taispeántas clabhsúir iontach ar fáil do Pharáid an
Charnabhail ‘Cirque du Saimer’, a chuir LUXe le chéile i
mBéal Átha Seanaidh i mí Dheireadh Fómhair
Grianghraf: Denzel Brown

An 11ú Féile Bhá Dhún na nGall agus
na gCruach Ghorm

An 11ú Carnabhal Bhéal Átha
Seanaidh

Réachtáladh an 11ú Féile Bhá Dhún na nGall
agus na gCruach Ghorm ón 1 – 9 Deireadh
Fómhair. Le linn na féile, rinneadh léiriúchán nua
ar dhá dhráma de chuid Brian Friel – ‘Aristocrats’,
leis an Workhouse agus Amharclann an Ghrianáin,
agus ‘Dancing At Lughnasa’, le Ciorcal
Drámaíochta Dhún na nGall. Agus d’éirigh go
sármhaith le Stórchompántas* Amharclainne an
Bhaloir lena gceoldráma nua ‘The Patsy Cline
Story’, le Conor Malone.

Is é Carnabhal Bhéal Átha Seanaidh an togra
ealaíon is mó a bhfuil Seirbhís Ealaíon Chomhairle
Contae Dhún na nGall tógtha suas leis. Óna thús, is
comhpháirtíocht de Chomhairle Chontae Dhún na
nGall, Comhlacht Forbartha Fiontar na hÉirne Teo.,
agus Ionad Ealaíon na Mainistreach a eagraíonn an
ócáid, le tacaíocht fhíorluachmhar ó Chomhairle
Baile Bhéal Átha Seanaidh.

Bhain corradh le 1000 páiste ó bhunscoleanna i
sprioc-cheantair Ard a’Rátha, na nGleanntach, an
Clocháin Léith agus Bhéal Átha Seanaidh sult as
drámaí úrnua le Little John Nee, Joe Brennan agus
na Deartháireacha Fanzini.
Lena chois sin, rinne an fhéile óstáil in Ionad
Ealaíon na Mainistreach ar an taifeadadh de dhá
eagrán den chlár ‘Sunday Miscellany’, a chraolann
Raidió RTÉ. Bhí na scríbhneoirí/filí seo a leanas le
cluinstin sna cláracha sin: Moya Cannon, Anthony
Glavin, John Nee, Ann Hull, Denise Blake, Frank
Galligan, Anthony Begley agus Winifred McNulty.
Chuir Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall*,
Doimnic Mac Ghiolla Bhríde, David agus Peter
Howard agus Leila Keeney an ceol ar fáil. Craoladh
na cláracha sin ar an 16 Deireadh Fómhair agus an
13 Samhain.

An 3ú Oíche Chultúrtha Bliantúil
Bhí an Oíche Chultúrtha ar siúl i Leitir Ceanainn –
agus ar fud na Gaeltachta – ar an Aoine, 23 Meán
Fómhair. Reáchtáladh an ócáid in ionaid éagsúla,
ina measc Páirc Bhaile Leitir Ceanainn – áit ar
lonnaigh An Cosán Glas a seó soilsithe iontach,
Loinnir, cosán dealbhóireachta oíche – Músaem
Chontae Dhún na nGall, an Lárionad Cultúrtha
Réigiúnach, an Lárleabharlann, Amharclann an
Ghrianáin, Ionad Idirchultúrtha Phort na Fáilte,
Caifé Foróige sa LOFT agus Stiúideonna Ealaíontóirí
‘Create a Link’.
San iomlán, bhí 22 ionad cultúrtha páirteach sa
chlár a ghin 3,700 cuairt i gcaitheamh an tráthnóna.
Ba iad Seirbhísí Cultúrtha Chomhairle Contae
Dhún na nGall a d’eagraigh an Oíche Chultúrtha
i gcomhar le Comhairle Baile Leitir Ceanainn, an
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus
Taisce Chultúrtha Bharra an Teampaill.

Bhí paráid na bliana 2011, ‘Cirque du Saimer’, ar
siúl oíche Shathairn, Deireadh Fómhair 8. Ba é
comhlacht carnabhail spiagaí* LUXe, atá lonnaithe
in Inis Eoghain, a chruthaigh é. Níos luaithe sa
bhliain, bhuaigh an comhlacht sin an Duais don
Tóstal ab Fhearr i bParáid Lá Fhéile Pádraig i
mBaile Átha Cliath. I measc na ngrúpaí a bhí
rannpháirteach, bhí Compántas Aer-Rince Fidget
Feet, Stiúideonna Theach na mBocht, Sligeach,
agus Grúpa Carnabhail Inis Eoghain, a chuir ar
fáil fosta paráid charnabhail fíormhaith d’Fhéile
Ealaíon an Earagail. Bhí rannpháirtíocht ag an
phobal áitiúil ann fosta – NYP Bhéal Átha Seanaidh/
Bhun Dobhráin, Banna Ceoil Sráid Pharthaláin,
Scoil Aisteoireachta na Mainistreach, Stars of The
West, Dance 4 Lyfe, baill de Gheamaireacht Bhéal
Átha Seanaidh, Cumainn Ceoil agus Drámaíochta,
maraon le daltaí ó na bunscoileanna agus na hiarbhunscoileanna áitiúla.

An 23ú Féile Ealaíon an Earagail
Le linn an 23ú Féile Ealaíon an Earagail,
reáchtáladh 132 imeacht in 40 ionad in 22 baile mór,
sráidbhaile agus oileán. Chuir an 23ú Féile Ealaíon
an Earagail ar fáil clár ina raibh 132 imeacht in 40
ionad scaipthe thart ar 22 baile agus sráidbhailte
macasamhail Oileán Thoraigh, Dún Lúiche, Ráth
Mealtain, Bealach Féich, Ráth Bhotha, Leitir
Ceanainn, An Clochán Liath, Machaire Rabhartaigh,
Gaoth Dobhair, Páirc Foraoise na nArdaí, Dún
Fionnachaidh, An Fál Carrach, Gort a’ Choirce, Mín
an Lábáin, Ráth Maoláin agus Cúil Dabhcha, thar
thréimhse 16 lá agus oíche idir an 9ú agus an 24ú lá
de mhí Iúil.
D’fhreastail 49,680 duine ar an fhéile. Díobh sin,
cheannaigh 7840 ticéidí do 70 seó agus imeacht
agus d’fhreastail 41, 840 ar 50 imeacht a bhí ar siúl
saor in aisce ar fud an chontae. county. (Foinse:
Audiences Northern Ireland Survey, EAF 2011).
*Stórchompántas - reperatory company
*Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall - Donegal Chamber Orchastra
*spiagaí - showy, spectacular
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Seónna Díolta Amach
San áireamh sna seónna a díoladh amach i mbliana,
bhí ‘The Mothers Arms’, le Little John Nee, a
léiríodh ar An Tearmann agus i Ráth Mealtain, ‘T
with The Maggies’ – grúpa ina bhfuil Mairéad Ní
Mhaonaigh, Moya Brennan, Maighréad agus Tríona
Ní Dhómnhaill – in Amharclann an Ghrianáin,
Belinda McKeown agus Paul Murray i dTeach na
Gléibe, An Drive-In i bPáirc Foraoise na nArdaí,
‘Puja’ le LUXe i nDún Riabhaigh, Fidil agus Solo
Cissokho sa Lárionad Cultúrtha Réigiúnach, ‘Feast
of The Senses’ i bPáirc Bhaile Leitir Ceanainn agus
Tionól na Gléibe i Mín an Lábáin.
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Saothar agus Comhpháirtíochtaí Úrnua
Tá sé mar shainchúram ag an Fhéile ealaíontóirí
ceoil iomráiteacha a thabhairt go Dún na nGall
maraon le cur chun cinn a dhéanamh ar phróifíl
na n-ealaíontóirí atá lonnaithe i nDún na nGall,
grúpaí macasamhail LUXe, ‘T with The Maggies’,
Grúpa Carnabhail Inis Eoghain, Fidil (i gcomhar
idirnáisiúnta le Solo Cissokho ), Doimnic MacGiolla
Bhríde, Joe Brennan, An Cosán Glas agus Katie
Boyle, gan ach cuid acu a ainmniú. Agus, ar
mhaithe le saothair nua suntasacha a chur ar fáil,
lean an Fhéile de bheith ag comhoibriú le réimse
leathan comhpháirithe, idir seanbhunaithe agus
úrnua, sna healaíona ar fud an chontae, ina measc
Oifig na hEalaíne Poiblí i gComhairle Chontae Dhún

Radharc ó seó spiagach lasmuigh, Puja, a chuir
compántas LUXe i láthair ag Dún na Rí, Bun Cranncha,
mar chuid d’Fhéile Ealaíne an Earagail.
Grianghraf: Denzel Brown

na nGall, ealaíontóirí An Cosán Glas, Ionad Ealaíon
Bhaloir, An Lárionad Cultúrtha Réigiúnach, An
Gailearaí sna Doirí Beaga, Gailearaí agus Teach na
Gléibe, Mín an Lábáin, Amharclann an Ghrianáin,
Aisteóirí Ghaoth Dobhair agus Tionscnamh Lugh.

Lainseáil i bParlamint na hEorpa
Fuair an Fhéile bolscaireacht mhargaíochta ar
dóigh le linn na bliana de thairbhe go raibh Clár
Lainseála speisialta ar siúl i bParlaimint an AE
sa Bhruiséil, lainseáil a ndearna Pat ‘The Cope’ Ó
Gallchóir, MEP, agus an Clr. Patrick McGowan, Ball
de Choiste AE na Réigiún, óstáil uirthi i gcomhar le
Comhairle Chontae Dhún na nGall, Fáillte Éireann
an Iarthuaiscirt agus Turasóireacht Éireann.
D’fhreastail thar 160 feisire ó Pharlaimint na hEorpa
ar an imeacht chomh maith le tionscnóirí turas
Bhenelux agus aíonna speisialta ina n-áirítear
Méara Dhún na nGall, an Clr Cora Harvey,
Bainisteoir Chomhairle Contae Dún na nGall,
Séamus Neely, agus Moya Brennan ó Clannad.

Amharclann an Ghrianáin
Le linn na bliana 2011, lean an tAmharclann ar
aghaidh lena chlár cónaitheachta thar a bheith
rathúil, atá maoinithe ag Peace III, an uair seo leis
an ealaíontóir Little John Nee. San áireamh sa
tréimhse chónaitheachta, léiríodh trí dhráma - ‘The
Derry Boat’, ‘The Mental’ agus ‘Rural Electric’- agus

(ó chlé) An Clr. Patrick McGowan, Comhairle
Chontae Dhún na nGall agus Ball de Choiste AE
na Réigiún, Pat ‘The Cope’ Ó Gallchóir, MEP, Moya
Brennan, Clannad, agus Séamus Neely, Bainisteoir
Contae Dhún na nGall, ag an lainseáil den
chlár d’Fhéile Ealaíon an Earagail i bFhoirgnimh
Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil i mí na Bealtaine.
Grianghraf: Matt Britton

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

Brian Friel, Pearsa Dhún na nGall na Bliana
Ceann de na himeachtaí a ba shuntasaí i gclár
na hAmharclainne in 2011 ab ea an ceiliúradh a
rinneadh ar shaothar Brian Friel. Cé go bhfuil
dlúthbhá ag An Grianán leis an drámadóir le fada, i
mbliana bhí an t-amharchlann i bhfách le comóradh
a dhéanamh ar a ainmniúchán mar Phearsa
Dhún na nGall na Bliana. Bhí trí imeacht ar leith
sa chlár. Léiríodh an chéad cheann, dar teideal
‘Rediscovering Friel’ ina ndearnadh dhá léamh ó
shaothair de chuid Friel nach bhfuil daoine chomh
heolach sin orthu: ‘The Gentle Island’, faoi stiúir
David Grant agus ‘Volunteers’, faoi stiúir Frankie
McCafferty. B’iad compántas proifisiúnta d’aisteoirí
Dhún na nGall a rinne an léamh, ina measc Patrick
McBrearty, Charlie Bonner, Frankie McCafferty,
Dessie Gallagher agus Gerard McSorley.
Le tuilleadh tacaíochta ó Chomhairle Chontae Dhún

(ó chlé) An Clr. John Meehan, Méara Bhéal Átha
Seanaidh, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, TD, Aire
Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta,
an Clr. Noel McBride, Méara Chontae Dhún na nGall
agus an Clr. Barry O’Neill, Leasmhéara Chontae
Dhún na nGalll, ag an oscailt den 11ú Féile Bhá Dhún
na nGall agus na gCruach Ghorm in Ionad Ealaíon
na Mainistreach i mBéal Átha Seanaidh.
Grianghraf: Thomas Gallagher, Donegal Democrat.

na nGall, rinneamar an dráma ‘Aristocrats’ a léiriú,
faoi stiúir Iarla McGowan, i mí Mheán Fómhair.
Díoladh amach ceithre seó lán go doras sa Ghrianán
agus fosta in ionaid lán go doras i mBéal Átha
Seanaidh agus sna Gleanntaí mar chuid d’Fhéile
Bhá Dhún na nGall agus na gCruach Ghorm. Ina
dhiaidh sin, léiríodh dhá dhráma aonghnímh i mí
na Samhna. B’iad sin ‘Afterplay’, faoi stiúir Sean
McCormack agus ina raibh na haisteoirí Jean
Curran agus Donal Kavanagh, agus ‘Winners’, faoi
stiúir John McGinley agus ina raibh na haisteoirí óga
Odhran O’Donnell agus Sarah McGoohan.

An Dara Féile Aer-rince Éireannach
Lean An Grianán ar aghaidh fosta lena chlár
do thionscadail rince proifisiúnta, an dara Féile
Aer-rince Éireannach san áireamh, i gcomhar le
Compántas Aer-rince Fidget Feet agus Comhairle
Chontae Dhún na nGall. Is imeacht ar leith í seo in
Éirinn agus meallann sí rannpháirtithe ó gach cearn
den domhan. Cuirtear sainoiliúint ghairmiúil ar fáil
do na rannpháirtithe chomh maith le deis saothar
úrnua a thaispeaint agus scileanna nua a fhoghlaim.
Tá na teagascóirí, faoi threoir Chantal McCormick
as Bealach Féich, Stiurthóir Fidget Feet, ar an
chuid is fearr sa domhan agus cheana féin tá dúblú
tagtha ar mhéid agus ar scóip na himeachta.

Orla McGranaghan mar Alice O’Donnell i radharc
as ‘Aristocrats’, le Brian Friel, dráma a ndearna
Amharclann an Ghrianáin agus an Workshop Theatre
comhléiriú air agus a cuireadh ar stáitse sa Ghrianán
i Leitir Ceanainn, in Ionad Ealaíon na Mainistreach
i mBéal Átha Seanaidh agus san Ionad Pobail sna
Gleanntaí i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair.
Grianghraf: Declan Doherty
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tugadh ar camchuairt iad. Ag deireadh na tréimhse
cónaitheachta, agus i gcomhar le Comhairle
Chontae Dhún na nGall, foilsíodh ‘A Donegal Trilogy’
ina raibh na scripteanna don trí dhráma maraon le
doiciméadú ar ghairm bheatha Little John agus a
sheal sa Ghrianán. Mar thoradh ar an saothar sin,
tugadh cuireadh do Little John a bheith páirteach i
sárthaispeántas Dhún na nGall/Dhoire san Fhéile
Éireannach i Milwaukee i mí Lúnasa agus an dráma
‘The Derry Boat’ a léiriú ann.

An tSeirbhís
Músaeim
institiúid dinimiciúil, sóisialta agus cultúrtha
a dhéanfas freastal ar a chuid pobal go léir
agus gach uile dhuine a spreagadh d’fhonn
foghlaim agus tuiscint a fháil ar an am fadó
ó dhéantúsáin an mhúsaem. Oibríonn an
Músaem le réimse leathan daoine, grúpaí
agus eagraíochtaí ar fud Dhún na nGall ar
mhaithe le rochtain agus rannpháirtíocht san
oidhreacht a fheabhsú agus ár n-oidhreacht
chultúrtha a chur chun cinn agus a
chaomhnú.
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Is tríd an tSeirbhís Músaeim a chaomhnaíonn
agus a cheiliúrann Comhairle Chontae
Dhún na nGall cuimhní comhchoitianta an
chontae agus a phobail a bhuí de bheith ag
caomhnú, ag taispeáint agus ag léirmhíniú
déantúsáin a bhaineann le stair Dhún na
nGall. Ar aon dul leis na haidhmeanna
agus cuspóirí atá leagtha síos sa Phlean
Straitéiseach um Cheangail Chultúrtha do
Rannán na Seirbhíse Cultúrtha 2009-2014,
tá sé mar sprioc ag an Músaem a bheith mar

Ceiliúradh ar Sheachtain Burns i Músaem an Chontae, i gcomhar le Gníomhairecht na hUltaise.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim
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“

‘How We Remember’
Cruthaíodh an taispeántas ‘How We Remember’,
maraon leis an chlár oideachais a bhí in éineacht
leis, chun comóradh a dhéanamh ar Fhórsaí
Cosanta na hÉireann, go háirithe an 28ú Cathlán
Coisithe a bhí ar dhualgas gníomhach anseo sa
bhaile agus thar lear. Bhí siad seo a leanas le
feiceáil sa taispeántas: seicphointe Teorann, ábhar
cartlainne, éide saighdiúra, trealamh airm, pictiúirí
agus scéalta béil, le cois ‘Rockhill Remembered’,
scannán gairid ar champa an airm i gCnoc na
Carraige i Leitir Ceanainn.
Mar pháirt den taispeántas foilsíodh leabhrán
oideachais agus eagraíodh turais treoraithe
a ndearna Sally Murphy, Comhordaitheoir
Oideachais, éascú orthu. I rith laethanta saoire na
Cásca, eagraíodh turais speisialta do theaghlaigh,
agus lena chois sin cruthaíodh gearrleagan den

Mic léinn ag baint suilt as an taispeántas ‘ How We
Remember ‘.
Grianghraf: Paul Mc Guckian

taispeántas agus tugadh ar camchuairt é go
scoileanna ar fud Dhún na nGall. Thug tuairim
is 1700 páiste cuairt ar an Músaem nó thug an
Comhordaitheoir Oideachais an taispeántas ar
camchuairt chucusan.
I gcomhar le Fórsaí Cosanta na hÉireann, reáchtáil
an Músaem trí lá i ngairmeacha beatha chomh
maith le seisiúin ar leith darbh ainm ‘How To…’
chuig ar tugadh cuireadh do dhaoine ón phobal an
dóigh le brístí a smúdáil gan iarann smúdála agus
snas a chur ar bhróga mar a dhéanann saighdiúirí
a leithéidí!
Fuair an tionscadal tacaíocht mhaoiniúchain ó
Chlár PEACE III, atá a bhainistiú ag Comhairle
Chontae Dhún na nGall d’Fhoras Cláir speisialta
an AE.

Ag an lainseáil den taispeántas ‘ How We Remember ‘ i
Músaem an Chontae: (ó chlé) Patrick McGinley, Uachtarán
Chumann Lucht Tráchtála Leitir Ceanainn; an BriogáidireGhinearál Gerry Hegarty, GOC , Ceathrú Briogáid an
Iarthair; Séamus Neely, Bainisteoir Contae Dhún na nGall;
an Clr Cora Harvey, Méara Chontae Dhún na nGall; an Clr
Dessie Larkin, Cathaoirleach ar Chomhpháirtíocht CDB
Dhún na nGall um Shíocháin agus Athmhuintearas agus
an Leifeanantchoirnéal Michael Meehan, OC, 28ú Cathlán
Coisithe.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim
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“

Thug tuairim is 1700 páiste cuairt ar an Músaem nó thug
an Comhordaitheoir Oideachais an taispeántas ‘How We
Remember’ ar camchuairt chucusan.

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

‘A World Apart’
I gcomhar le Cartlann an Chontae agus an FSS,
d’eagraigh an Músaem taispeántas iontach
suntasach dar teideal ‘A World Apart - Donegal
District Lunatic Asylum’. Insíonn an taispeántas seo
an scéal a bhaineann le hOspidéal Naomh Conaill,
Leitir Ceanainn, ó 1866 go 1922. Bhí an taispeántas
ar siúl ag an am céanna leis an dráma ‘The Mental’,
le Little John Nee, dráma a bhí mar chuid den
sraith léiriúcháin a rinne sé le linn a thréimhse
chónaitheachta in Amharclann an Ghrianáin.
Bhí cillín macasamhlach, gringhraif, déantúsáin
agus ábhar cartlainne ón ospidéal le feiceáil
sa taispeántas. Fuair an tionscadal tacaíocht
mhaoiniúchain ó Chlár PEACE III, atá a bhainistiú
ag Comhairle Chontae Dhún na nGall d’Fhoras Cláir
speisialta an AE.
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‘Thart ar an Teach agus Seachain
‘Round the House and Mind the
Dresser’
Rinne an Músaem óstáil ar an taispeántas ‘Round
The House and Mind The Dresser’, a bhí ar iasacht
ó Mhúsaem Chontae an Chabháin. Thug an
taispeántas seo deis do chuairteoirí eolas a fháil ar
an stair agus cultúr a bhaineann le Ceol, Amhráin
agus Rincí Traidisiúnta Gaelacha ó na 1700idí go dtí
an lá inniu. Le cur leis an taispeantas, d’eagraigh
an Músaem sraith imeachtaí do scoileann agus

Aisteóirí Jack Quinn, Gemma Walker agus Eoghan
MacGhiolla Bhríde ag déanamh athbheocan ar an
tsean Aonach Fostaíochta ag Cernóg an Mhargadh,
Leitir Ceanainn, mar chuid de sraith Turas Siúil
a d’eagraigh Musaem an Chontae i gcomhar le
Compántas Amharclainne Blue Eagle agus Trusanna RM.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim

don phobal i gcoitinne, ina measc ceardlann ‘Tar
agus Foghlaim an Fhidil’ le Theresa Kavanagh,
leabhar athfhoilsithe d’amhráin agus dánta a chum
Niall Mac Ghiolla Bhríde, a sheol Séamus Harkin,
caint le léaráidí ó Martin McGinley ar Thraidisiún
Fidléireachta Dhún na nGall, ‘Buneolas ar an
Fliúit agus an Fhideog Stáin’ le Trudy O’Donnell,
agus caint le John Tunney ar ‘Paddy Tunney agus
Athbheochan an Cheoil Ghaelaigh ó na 1950idí’,
maraon le ceoltóirí ó chraobh Leitir Ceanainn de
hComhaltas Ceoltóirí Éireann a d’eagraigh seisiún
ceoil don Oíche Chultúrtha.

An Stair Beo ar Shráideanna Leitir
Ceanainn
Rinneadh athbheochan ar na hAontaí Fostaíochta
agus ar Theach na mBocht i Leitir Ceanainn mar
chuid de shraith turas siúil a d’eagraigh Músaem
Chontae Dhún na nGall. Fuair an Músaem maoiniú
ó Fáilte Éireann d’fhonn clár sé seachtaine de
shiúlóidí stairiúla a eagrú mar chuid de cheiliúradh
400 bliain Leitir Ceanainn. Le linn na siúlóidí, fuair
na rannpháirtithe breis eolais ar stair an bhaile.
Fuair siad léargas ar scéal Niamh, a bhí ar lorg
oibre ag an Aonach Fostaíochta, chuir an Máistir
agus an Mháistreás fáilte rompu go Teach na
mBocht (Músaem an Chontae anois) agus bhuail
siad le duine den mhórán a raibh orthu cónaí

‘Knocking on The Workhouse Door’ – Rinneadh
athbheochan ar na hAontaí Fostaíochta agus ar
Theach na mBocht le linn na dTuras Siúil a d’eagraigh
Músaem an Chontae agus ar éirigh go hiontach
maith leo.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim
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Leitir Ceanainn 400

Rinneadh aithris ar fhilíocht
Burns, léiríodh ceol agus
rince Ultaise agus cuireadh
pióga traidisiúnta haggis ar
fáil don lón.

“

“

I rith na bliana 2011, bhí dlúthbhaint ag an Músaem
le Leitir Ceanainn 400, sraith imeachtaí pobail saor
in aisce chun comóradh a dhéanamh ar bhunú
an bhaile 400 bliain ó shin. I measc na n-imeacht,
d’eagraigh an Músaem turais siúil agus léachtaí
ag am lóin, dráma darbh ainm, ‘Echoes of Time’, a
scríobh agus a stiúraigh Kieran Kelly agus a léiríodh
in Amharclann an Ghrianáin, sraith taispeántas a
d’eagraigh Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall,
clár léachtaí i dTeach Cara, clár imeachtaí agus
gníomhaíochtaí teaghlaigh a reáchtáladh thar
dheireadh seachtaine le linn an tSaoire Poiblí i
mí Mheithimh, agus plandáil oifigiúil, i mí Mheán
Fómhair, de chrann feá* ar Chnoc an Fhairtheora
mar mharc ar an bhliain chomórtha.

Ag an tSeiminéar fá coinne Leitir Ceanainn 400, a bhí
curtha i láthair ag Músaem an Chontae agus Comhairle
Bhaile Cheanntair Leitir Ceanainn, (ó chlé go deis)
Reginald Okoflex Inya, Cumann Nígéarach na hEireann;
Caroline Carr, Coimeadaí Cúnta ag Músaem an Chontae;
Ciaran Martin, Oifigeach Forbartha, Comhairle Bhaile
Cheanntair Leitir Ceanainn; An Dr. Paddy Fitzgerald, An
tIonad fá coinne Staidéir ar Cúrsí Imirce, Páirc Pobail
Meiriceánach Ultach; Clr. Tadhg Culbert, Méara Leitir
Ceabnainn; Judith McCarthy, Coimeadaí Músaeim
an Chontae agus Clr. Dessie Larkin, Comhairle Bhaile
Cheanntair Leitir Ceanainn agus Comhairle Chontae
Dhún na nGall.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim.

Imeachtaí Speisialta
Imeachtaí Robert Burns
Ar an 28 Eanáir, rinne Músaem Chontae Dhún na
nGall aíocht do Ghníomhairecht na hUltaise* mar
chuid de chomóradh Seachtain Burns. Bhí an
imeacht ar siúl ag am lóin agus rinneadh aithris
ar fhilíocht Robert Burns, léiríodh ceol agus rince
Ultaise agus cuireadh pióga traidisiúnta haggis ar
fáil don lón.

Scoil Scairte
Ar an 16 Aibreán, rinne Músaem an Chontae, i
gcomhar le History Ireland Publications, óstáil
ar Scoil Scairte* de chuid History Ireland sa
Lárionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn.
Ba é ‘Teistíochtaí na Bliana 1641’* téama na
Scoile Scairte. Bhí Mícheál Ó Síochcrú (TCD), Jane
Ohlmeyer (TCD), Patrick Fitzgerald (Daonpháirc
Uladh-Mheiriceá) agus James Sharkey (Taidhleoir*
Éireannach agus iar-Ambasadóir) ar phainéal
na saineolaithe. Deis ar leith a bhí anseo don
phobal tuilleadh eolais a fháil fá Theistíochtaí na
bliana 1641* agus a bheith páirteach sa phlé ar
an tréimhse chonspóideach sin dár stair. Is féidir
breathnú ar phodchraoladh den Scoil Scairte ar
shuíomh gréasáin History Ireland,
www.historyireland.com

(ó chlé) Micheál Uas. Ó hÉanaigh, Stiúrthóir Pobail, Cultúir
agus Pleanála, Comhairle Chontae Dhún na nGall, agus
an Clr. Ian McGarvey i láthair ag an taispeántas ‘How We
Remember’ i Músaem an Chontae.
Grianghraf: An tSeirbhís Músaeim

*chrann feá - beech tree
*Ghníomhairecht na hUltaise - Ulster-Scots Agency
*Scoil Scairte - Hedge School
*Theistíochtaí na bliana 1641 - 1641 depositions
*Taidhleoir - diplomat
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ann. D’éirigh go hiontach maith leis na turais siúil
sin a bhí saor in aisce. Eagraíodh iad i gcomhar
le Fáilte Éireann, Turais R&M agus compántas
amharclainne Blue Eagle Productions.
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An Oifig
Oidhreachta
Tá Comhairle Chontae Dhún na nGall
tiomanta chun ‘oidhreacht a chur i gceartlar
an tsaoil phoiblí’ i gContae Dhún na na
nGall, de réir mar atá leagtha síos sa Phlean
Oidhreachta Naisiúnta agus sa Phlean
Straitéiseach um Cheangail Chultúrtha do
Rannán na Seirbhíse Cultúrtha 2009-2014.
Déanann Oifig Oidhreachta Dhún na nGall
feasacht a ardú fá oidhreacht shaibhir an
chontae, cuireann sí comhairle agus faisnéis
ar fáil don phobal agus do Chomhairle
Contae Dhún na nGall fá chúrsaí oidhreachta,
molann sí polasaí oidhreachta, bailíonn sí
sonraí agus déanann sí taighde ar ghnéithe
d’oidhreacht Dhún na nGall, cuireann sí deachleachtas chun cinn i gcúrsaí oidhreachta,
agus cuireann sí Plean Oidhreachta Chontae
Dhún na nGall i ngníomh i gcomhar le
Fóram Oidhreachta Dhún na nGall agus An
Chomhairle Oidhreachta. Is féidir léirmhíniú
a fháil ar an obair a rinne Oifig Oidhreachta
Dhún na nGall i 2011 a fháil ón chur síos ar na
gníomhaíochtaí agus imeachtaí oidhreachta
seo a leanas.
Roinnt de na rannpháirtithe a d’fhreastail ar an seimineár
‘Cosaint agus Caomhnú ar Reiligí Stairiúla’ ag plé an
caomhnú ar bhallóg Eaglais Theampall Cróine ar an Tearmann, An Machaire, leis an ailtire caomhantais Duncan
McLaren agus an seandálaí Caimín O’Brien .
Grianghraf: Joseph Gallagher
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*cliatha fuirste - harrows
*innill buailte - threshers

Oidhreacht Fheirmeoireachta
Dhún na nGall

Iniúchadh ar Bhailiúcháin
Fótagrafacha

Seoladh leabhrán saor in aisce dar teideal
‘Donegal’s Farming Heritage’, leis an Dr. Jonathan
Bell agus Mervyn Watson, i mí na Bealtaine
chomh maith le hiniúchadh d’acraí* oidhreachta
a bhaineann le feirmeoireacht agus iascaireacht
i gContae Dhún na nGall. Rinneadh e seo a
choimisiniú faoi Phlean Oidhreachta Chontae Dhún
na nGall (Gníomh 2.9). Tarraingíonn an leabhrán
aird ar acraí láimhe (macasamhail spáda, lánta,
rácaí, corráin agus súistí*) agus ar threalamh
tarraingthe ag capaill (macasamhail céachtaí
luasctha, céachtaí druileála, cliatha fuirste*,
síoladóirí, innill bainte agus innill buailte*) ar
baineadh úsáid astu don fheirmeoireacht sa
chontae. Cuirtear san áireamh fosta meicniú
na talmhaíochta agus caomhnú ar oidhreacht
fheirmeoireachta Dhún na nGall

Fuair Rónán McConnell coimisiún ó Fhóram
Oidhreachta Dhún na nGall, Cartlann Dhún na
nGall agus Oifig Oidhreachta Dhun na nGall d’fhonn
iniúchadh a dhéanamh ar bhailiucháin fótagrafacha
stairiúla mar chuid de chur i bhfeidhm Plean
Oidhreachta Chontae Dhún na nGall (Gníomh 2.4). A
bhuí don iniúchadh ar bhailiúcháin de ghrianghraif
stairiúla a bhí amuigh ansin i measc an phobail,
aithníodh mórán a raibh pictiúirí ó Chontae Dhún
na nGall iontu agus cruthaíodh bunachar sonraí
inchuardach* a thugann forbhreathnú* do dhaoine
ar na háiteanna sa chontae agus na téamaí a
mbaineann na bailiúcháin leo. Is féidir breathnú
ar an bhunachar sonraí i Músaem an Chontae
agus sa Lárleabharlann i Leitir Ceanainn, agus i
gCartlann Chontae Dhún na nGall i Leifear

Ag lainseáil an leabhráin dar teideal ‘Donegal’s Farming
Heritage’ i mí na Bealtaine: (ó chlé): an Dr. Jonathan
Bell agus Mervyn Watson, comhúdair an leabhráin,
an Clr. Cora Harvey, Méara Chontae Dhún na nGall,
agus an Dr. Liam Campbell, léiritheoir an chláir ‘Lesser
Spotted Ulster’, UTV.
Grianghraf: Joseph Gallagher

An clúdach d’Eolaire Imeachtaí Dhún na nGall don
tSeachtain Oidhreachta, a d’fhoilsigh Oifig Oidhreachta
Chontae Dhún na nGall agus a raibh ráchairt mhór air i
mbliana arís.
Grianghraf: Joseph Gallagher

*bunachar sonraí inchuardach - searchable database
*forbhreathnú - overview
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*d’acraí - implements, tools
*súistí - flails

“

“

Tarraingíonn an leabhrán aird ar acraí láimhe (spáda, lánta,
rácaí, corráin agus súistí) agus ar threalamh tarraingthe ag
capaill (céachtaí luasctha, céachtaí druileála, cliatha fuirste,
síoladóirí, innill bainte agus innill buailte) ar baineadh úsáid
astu don fheirmeoireacht sna blianta atá thart.

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

An tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta
Mhair an tSeachtain Náisiúnta Oidhreachta ón
Satharn Lúnasa 20 go dtí an Domhnach, Lúnasa
28. D’fhoilsigh Oifig Oidhreachta an Chontae an
t-eolaire móréilimh ‘County Donegal Heritage Week
Event Guide’. Reáchtáladh corradh le 90 imeacht
ar fud an chontae agus ba iad Seirbhísí Cultúrtha
Chomhairle Contae Dhún na nGall a d’eagraigh nó
a rinne óstáil ar 30 ceann de na himeachtaí sin. Sa
bhliain 2011, ba é Dún na nGall an ceathrú contae
a ba mhó imeachtaí, taobh thiar de chontaetha Áth
Cliath, Corcaigh agus Gaillimh.
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Suirbhé ar Chineálacha Claíocha i
gContae Dhún na nGall
Tugadh coimisiún do Ghrúpa Dearthóireachta
Consarc le suirbhé a dhéanamh ar na cineálacha
claíocha atá sa chontae, mar chuid de chur i
ngníomh Plean Oidhreachta Chontae Dhún na
nGall (Gníomh 2.22). Bhí sé i gceist sa suirbhé na
cineálacha claíocha sa chontae a aithint (maraon
lena ndáileadh i gcoitinne) agus a dtíopeolaíocht
a chruthú, chomh maith le suirbhé allamuigh*
roghnaithe agus cuntas a thaifeadadh agus a
choinneáil.

Rannpháirtithe ag an seimineár ‘Cosaint agus Caomhnú
ar Reiligí Stairiúla’ in Ionad an Mhachaire, An Machaire, i
mí Dheireadh Fómhair (ar tosach): Martin Hopkins, Coiste
Forbartha Oidhreachta Chrois Chuaille; an Clr. David
Alcorn, Comhairle Chontae Dhún na nGall; Nóirín Farren,
Grúpa Caomhantais Theampall Cróine; Joseph Gallagher,
Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae Dhún na nGall;
agus (ar cúl): Duncan McLaren, Ailtireacht Dedalus; Hugh
Boyle, Tionscnamh Traenála Áitiúil na gCealla Beaga;
Ralph Sheppard, Comhlaigh Gaia; an Dr. Hélène Bradley,
Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach agus Caimin O’Brien,
Suirbhéireacht Sheandálaíochta na hÉireann.
Grianghraf: John Kerrigan

Suirbhé ar Shuíomhanna
Buailteachais sa Chontae
Bhí sé mar ghnás roimhe seo eallach agus
ainmhithe eile feirme a chur ag innilt ar thalamh
sléibhe le linn an tsamhraidh – buailteachas
a tugadh air sin. Tugadh coimisiún do John
Cronin & a Chomhlachaithe agus do Ailtireacht
Dedalus, in éineacht leis an Ollamh Patrick Duffy,
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, chun suirbhé
a dhéanamh ar shuíomhanna buailteachais sa
chontae, mar chuid de chur i ngníomh Plean
Oidhreachta Chontae Dhún na nGall (Gníomh 2.3).
Cuireadh le chéile bunachar sonraí inchuardach
de na suíomhanna buailteachais agus rinneadh
suirbhé allamuigh agus measúnacht ar a bhfiúntas
agus a dtábhacht oidhreachta. I mí Dheireadh
Fómhair, thug an Cúntóir Taighde Oidhreachta ó
Oifig Oidhreachta Dhún na nGall, John Kerrigan,
caint, le léaráidí, ar ‘Buailteachais i nDún na nGall:
ón Mheánaois go dtí an Lá Inniu’ i Músaem an
Chontae.

*suirbhé allamuigh - field survey

I gcomhpháirtíocht le Coiste Forbartha
Oidhreachta Chrois Chuaille, rinne Oifig
Oidhreachta Chontae Dhún na nGall coimisiniú ar
thuarascáil chaomhantais ar Theach an Chloiginn
i reilig stairiúil Chuaille in aice le Bun an Phobail.
Grianghraf: John Kerrigan

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011
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Seimineár dar teideal ‘Cosaint agus
Caomhnú ar Reiligí Stairiúla’
D’fhreastail corradh le 130 duine ar sheimineár
saor in aisce ar an téama ‘Cosaint agus Caomhnú
ar Reiligí Stairiúla’ in Ionad an Mhachaire, An
Mhachaire. Bhí sé mar aidhm ag an seimineár
comhairle a chur ar dhaoine i dtaca leis an
dóigh le caomhnú a dhéanamh ar an oidhreacht
thógtha, chultúrtha agus nádúrtha atá le fáil i
reiligí stairiúla agus dea-chleachtas a chur chun
cinn i mbainistíocht, i gcúram agus i gcothabháil
na reiligí sin. Bhí an seimineár saor in aisce sin
eagraithe ag Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae
Dhún na nGall, na Seirbhísí Cultúrtha agus an
Stiúrthóireacht Bóithre agus Iompair, i gcomhar le
Deireadh Seachtaine Peadar O’Donnell agus Grúpa
Caomhantais Theampall Cróine.

Tuarascáil Caomhantais ar Theach
an Chloiginn
I gcomhpháirtíocht le Coiste Forbartha Oidhreachta
Chrois Chuaille, rinne Oifig Oidhreachta Chontae
Dhún na nGall coimisiniú ar thuarascáil
chaomhantais ar Theach an Chloiginn (ceann de
chúig mharbhlann in Éirinn) i reilig stairiúil Chuaille
in aice le Bun an Phobail. Ba iad Ailtireacht
Dedalus agus John Cronin & a Chomhlachaithe a
chur le chéile an tuarascáil chaomhantais. Tá reilig
stairiúil Chuaille ina séadchomhartha taifeadta*,
faoi chosaint na nAchtanna Séadchomharthaí
Náisiúnta (1930-2004), agus tá sí faoi chúram
Chomhairle Contae Dhún na nGall.

Turas Allamuigh Geografaíochta
Choláiste Mhuire gan Smál
I mí Dheireadh Fómhair, tháinig corradh agus
50 mac léinn B.A. agus baill foirne ó Dháimh na
Geografaíochta i gColáiste Mhuire gan Smál,
Ollscoil Luimnigh, ar a dturas allamuigh* bliantúil
go Dún na nGall ar feadh trí lá. I mbliana arís,
chuidigh Oifig Oidhreachta Chontae Dhún na nGall
le Dáimh na Geografaíochta le heagrú agus le
seachadadh* an turais allamuigh

Colún ‘Féilire an Dúlra’
Gach mí, scríobh Liz Sheppard colún nuachtáin
dar teideal ‘Nature’s Calendar’ agus foilsíodh é sa
pháipéar nuachta an Donegal Democrat mar chuid
de chur i bhfeidhm Plean Oidhreachta Chontae
Dhún na nGall (Gníomh 1.7). Roghnaíodh téama
séasúrach difriúil gach mí ag baint leis an nádúr
agus an fiadhúlra*, agus leagadh béim ar cheithre
chineál flóra nó fána éagsúil a ba chóir do dhaoine
a bheith ag amharc amach faoina gcoinne. Is féidir
breathnú ar chuid alt an ‘Nature’s Calendar’ ar-líne
ag an suíomh www.donegalcoco.ie/heritage

Comharthaíocht Léirmhínithe
d’Oileán Thoraí
I gcomhar le Cairde Éanlaith Éireann, d’éirigh le
hOifig Oidhreachta Dhún na nGall maoiniú a fháil
ón Chomhairle Oidhreachta chun dhá phainéal
léirmhínithe a ullmhú agus a dhéanamh d’Oileán
Thoraí le haird a tharraingt ar an traonach agus
ar an obair atá Cairde Éanlaith Éireann agus an
tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra a
dhéanamh ar an oileán ar mhaithe le gnáthóga* an
traonaigh a chaomhnú (Gníomhphlean Oidhreachta
Chontae Dhún na nGall, 4.12

Imeachtaí Eile
Mar chuid den Oíche Chultúrtha i mí Mheán
Fómhair, threoraigh an nádúraí Stuart Dunlop, údar
an bhlag ‘Donegal Wildlife’, siúlóidí gairide thart
ar an fiadhúlra i gCeantar na hArdeaglaise i Leitir
Ceanainn. Faoi Phlean Oidhreachta Chontae Dhún
na nGall, rinne Comhairle Chontae Dhún na nGall
páirtmhaoiniú ar an ceathrú Oíche Oidhreachta
Bliantúla i Ráth Mealtain ar an Aoine, Meán
Fómhair 23, a eagraíonn Peatatharrtháil Dhún na
nGall. I mí na Samhna, rinne Oifig Oidhreachta
Chontae Dhún na nGall agus an Lárleabharlann
óstáil ar sheoladh leabhair darb ainm ‘ Space for
Nature: The Wildlife Story of a Donegal Farm’, le Liz
Sheppard.

*séadchomhartha taifeadta - recorded monument
*dturas allamhuigh - field trip
*seachadadh - delivery
*fiadhúlra - wildlife
*gnáthóga - habitats

Lch 23

“

Bhí sé mar aidhm ag an seimineár, comhairle a chur ar dhaoine
i dtaca leis an dóigh le caomhnú a dhéanamh ar an oidhreacht
thógtha, chultúrtha agus nádúrtha atá le fáil i reiligí stairiúla.
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An Lárionad Cultúrtha
Réigiúnach
Is í an fhís atá ag Comhairle Chontae Dhún
na nGall don Lárionad Cultúrtha Réigiúnach
ná ceannródaíocht a dhéanamh ar fhorbairt
an chultúir i gContae Dhún na nGall agus
níos faide ar shiúl, agus cuidiú le forbairt
níos leitheadaí sa chontae tríd an chultúr.
Tá sé mar chuspóir ag an Chomhairle an
Lárionad Cultúrtha Réigiúnach a fhorbairt
mar ionad de chaighdeán domhanda do na
dearcealaíona agus do na healaíona sóisialta.
Tugtar tús áite do na dearcealaíona, na meáin
scannánaíochta agus digiteacha, ceol, agus
na healaíona oideachais / pobail.
Ó d’oscail an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach
a chuid doirse sa bhliain 2007, reáchtáladh
clár leathan gníomhaíochtaí d’ardchaighdeán,
cuid mhaith díobh sin a bhí eagraithe i
gcomhpháirtíocht le grúpaí cultúrtha, pobail
agus comhlachtaí reachtúla sa réigiún agus
lasmuigh den réigiún. Comhoibríonn an
Lárionad Cultúrtha Réigiúnach go dlúth
le páirteanna eile de Rannán na Seirbhísí
Cultúrtha i gComhairle Chontae Dhún na
nGall. Leanann an clár ar aghaidh a bhuí do
mhaoiniú bliantúil ón Chomhairle Ealaíon,
ó Chomhairle Baile Leitir Ceanainn, ó
Chomhairle Chontae Dhún na nGall chomh
maith le maoiniú don tionscadal ó fhoinsí
éagsúla eile. Ba é togra scannánaíocht pobail
trasteorann, darbh ainm ‘Sharing Stories’,
a fuair tacaíocht ó Chiste Idirnáisiúnta na
hÉireann, an príomhthogra sa bhliain 2011.

An Lárionad Cultúrtha Réigiúnach, Leitir Ceanainn.
Grianghraf: RCC
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Clár Taispeántais
Mhairi Sutherland agus Locky Morris
I gclár taispeántais na bliana 2011, bhí béim láidir
ar ealaíontóirí agus lucht scannánaíochta ó Dhún
na nGall agus ó Dhoire. Bhí dhá seó aonair san
áireamh – físeán agus suiteáil fótagrafaíochta fá
stair mhíleata Dhún na nGall, dar teideal ‘Arc of
Fire’, leis an ealaíontóir Mhairi Sutherland, ó Dhún
na nGall, agus ‘this then’, súil siar ar shaothar
an ealaíontóra ó Dhoire, Locky Morris. Tá mórán
duaiseanna bainte ag Morris a bhfuil aithne mhaith
ar i nDún na nGall mar gheall ar a chuid saothair
ollmhóra suntasacha d’ealaín phoiblí, macasamhail
an ‘Polaris’ i Leitir Ceanainn. Bhí a thaispeántas ar
siúl ag an am céanna le Féile Ealaíon an Earagail, ó
mhí Iúil go Meán Fómhair.
Landmarks
Sa chlár taispeántais samhraidh chomh maith,
bhí ‘Landmarks’, tionscadal comhoibríoch
fótagrafaíochta agus scannánaíochta ar theorainn
Dhoire/Dhún na nGall, coimisinithe ag North
55, agus ‘High Shelves and Long Counters’ ,
taispeántas fótagrafaíochta agus téacs le Heike
Thiele agus Winifred NcNulty ar na siopaí
traidisiúnta deireanacha in Iarthuaisceart na
hÉireann, a léiríodh sa Ghrianán.
Destination Donegal agus Sharing Stories
Rinne an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach
coimisiniú ar dhá thaispeántas ollmhóra a chuir
léargas fíormhaith ar fáil ar shaol an cheantair.
Sa taispeántas ‘Destination Donegal’, i gcomhar
leis an tionscadal ‘One Donegal’, bhí scéalta ó
dheicniúr a tháinig ar imirce go hÉirinn ó áiteanna
éagsúla ar fud an domhain. Insíodh na scéalta sin

le grianghraif, athfhriotail, agallaimh ar fhíseáin
agus nithe pearsanta. Cuireadh clabhsúr leis an
tionscadal ‘Sharing Stories’ le 18 gearrscannáin,
mórthaispeátas, comhdháil agus suíomh
gréasáin www.sharingstories.com. Tionscadal
scannanaíochta trasteorann a bhí ann idir Contae
Dhún na nGall agus Cathair Dhoire, a eagraíodh i
gcomhar leis an Nerve Centre, Doire, agus fuarthas
maoiniú dó ón Chiste Idirnáisiúnta d’Éirinn ar feadh
dhá bhliain.
Súil na nóg
Taispeántas thar a bheith spéisiúil, ó thaobh na
cruthaitheachta de, ab ea an cúigiú taispeántas
déag bliantúil d’Ealaín don Teastais Sóisearach,
a eagraítear i gcomhar le Cumann Múinteoirí
Ealaíne Dhún na nGall. Áirithe sa chlár taispeántais
gnóthach rathúil fosta, bhí ‘Altered Images’,
taispeántas nuálach a bhí deartha chun daoine le
míchumais a spreagadh le bheith rannpháirteach
sna dearcealaíona. B’iad Comhairlí Contae
Thiobraid Árann Theas agus Mhaigh Eo agus Áras
Nua-Ealaíne na hÉireann a d’eagraigh é sin.

Clár Ceoil
Lean an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach ar
aghaidh leis an fhorbairt ar a chlár ceoil, i
gcomhar le Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil
Choiste Gairmoideachais Dhún na nGall atá
lonnaithe sa Lárionad. Reáchtáladh clár bliana
de cheol clasaiceach agus snagcheol, ó náisiúnta
go hidirnáisiúnta, ceolchoirmeacha de cheol
domhanda agus gigeanna roc-cheoil don aos óg, i
gcomhar le Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall,
An Líonra Ceoil, Féile Ealaíon an Earagail, Seirbhísí
Óge Dhún na nGall, Coláiste Ailigh agus Comhaltas
Ceoltóirí Éireann.
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Tá sé mar chuspóir ag Comhairle Chontae Dhún na nGall
an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach a fhorbairt mar ionad de
chaighdeán domhanda do na dearcealaíona agus do na
healaíona sóisialta.

Donegal County Council Cultural Services Division Annual Review 2011

Chuir na healaíontóirí idirnáisiúnta iomráiteacha
seo a leanas beoléiriúcháin ar fáil: Carmen Souza
(An Phortaingéil), Netnakisum (An Ostair), Alexei
Gorlatch (An Úcráin), The Wilders, Brian Conway
agus Peggy Seeger (iomlán as SAM), John Cooper
Clarke, Martin Simpson agus Spiers & Boden
(iomlán as Sasana). Lena chois sin, bhí léiriúcháin
ó dhaoine áitiúla mór le rá, leithéidí Fidil agus na
Henry Girls. Sraith ceardlann agus gigeanna roccheoil don aos óg a bhí i mBEO, a d’eagraigh daltaí
TY ó Scoileanna Dara Leibhéil Leitir Ceanainn, agus
bhí sé mar cheann de na buaicphointí ceoil a ba
suntasaí i rith na bliana.
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Clár Pobail
Reáctáladh clár leitheadach pobail a raibh sé
le tabhairt faoi deara air go raibh forbairt a
dhéanamh ar chaidreamh níos doimhne idir an
Lárionad Cultúrtha Réigiúnach agus réimse de
ghrúpaí ealaíon, grúpaí pobail agus eagraíochtaí
reachtúla. Reáchtáladh cuid mhór imeachtaí i
gcomhpháirtíocht le Comhairle Chontae Dhún na
nGall, FSS an Iarthair, Coiste Gairmoideachais
Dhún na nGall, Seirbhísí Óige Dhún na nGall, Teach

Aidan O’Donnell, ón bhanna traidisiúnta Fidil as Dún na
nGall ag seinm in éineacht le Solo Cissokho, seinteoir
kora (cláirseach Afracach) ón tSeineagáil, sa Lárionad
Cultúrtha Réigiúnach mar chuid d’Fhéile Ealaíon an
Earagail.
Grianghraf : John Soffe

Cara, Cumann Baile-Scoile Dhún na nGall, Ionad
Acmhainne Idirchultúrtha Phort na Fáilte, Cumann
Fótagrafaíochta Leitir Ceanainn, Amharclann an
Ghrianáin, Féile Ealaíon an Earagail, scoileanna
agus grúpaí ealaíon agus grúpaí pobail eile.
I gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí ealaíon agus
eagraíochtaí do sheanóirí, rinne an Lárionad
Cultúrtha agus na Seirbhísí Cultúrtha comhordnú
ar an Ceathrú Féile Bhealtaine Déag. Is é seo
féile a dhéanann ceiliúradh ar chruthaitheacht i
seanóirí, agus ba é an clár Bealtaine a ba mhó sa
tír le 143 imeacht ar fud an chontae, tuairim is leath
acu sin i leabharlanna, agus bhí réimhse ollmhór
gníomhaíochtaí i gceist.
Bh clár leathan curtha ar fáil i rith na bliana do
pháistí agus do dhaoine óga, an ceathrú Wainfest
déag san áireamh. Lena chois sin, bhí an Lárionad
Cultúrtha Réigiúnach in ann a bheith páirteach i
bhféilte eile, macasamhail Féile Ealaíon an Earagail,
An Oíche Chultúrtha, Seachtain Chuimhsiúcháin
Shóisialta, Seachtain Oidhreachta, Seachtain do
Dhaoine le Míchumas agus Mí na hÉagsúlachta
Cultúrtha ‘One Donegal’.

Pictiúr ó ‘High Shelves and Long Counters’, taispeántas
le Heike Thiele agus Winifred McNulty ar na siopaí
traidisiúnta deireanacha in Iarthuaisceart na hÉireann
a chuir an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach ar siúl in
Amharclann an Ghrianáin mar chuid dá chlár d’Fhéile
Ealaíon an Earagail.
Grianghraf: Heike Thiele

Rannán na Seirbhísí Cultúrtha de chuid Comhairle Chontae Dhún na nGall, Athbhreithniú 2011

Cuairteoirí Speisialta
Tharla dhá chuairt an-speisialta i rith na bliana.
Taispeánadh an Lárionad Cultúrtha Réigiúnach
ar Winning Streak ar theilifís RTE a hAon ar an
21 Bealtaine mar dhea-chúis den Chrannchur
Náisiúnta. Mar pháirt dá fheachtas toghchánaíochta
don Uachtaránacht, thug Micheál D. Ó hUiginn cuairt
ar thaispeántas Súil na nÓg, Deireadh Fómhair
14, agus bhuail sé le roinnt de na scoileanna a bhí
rannpháirteach.

“

Taispeánadh an Lárionad
Cultúrtha Réigiúnach ar
Winning Streak ar theilifís
RTÉ 1 ar an 21 Bealtaine,
mar dhea-chúis den
Chrannchur Náisiúnta.

“

‘Atlantic Bunker Rim, Fort Dunree ‘, ó thaispeántas dar
teideal ‘Arc of Fire’, le Mhairi Sutherland, a bhí ar súil sa
Lárionad Cultúrtha Réigiúnach i mí Mhárta.
Grianghraf: Mhairi Sutherland

Ceolfhoireann Errigal Groove, ball de Chomhpháirtíocht
Oideachas Ceoil Choiste Gairmoideachais Dhún na nGall, in
éineacht leis an léiritheoir Jerry May, a chuir an siamsaíocht
ar fáil nuair a bhí gnéchlár den Lárionad Cultúrtha Réigiúnach
á thaispeáint ar chlár RTÉ, Winning Streak, i mí na Bealtaine.
Grianghraf: An Crannchur Náisiúnta

Thug iarrthóir na hUachtaránachta, Micheál D. Ó hUiginn,
cuairt ar an Taispeántas Ealaíne don Teastais Sóisearach,
‘Súil na nóg’ sa Lárionad Cultúrtha Réigiúnach i mí
Dheireadh Fómhair.
Grianghraf: Donna McBride, Donegal News
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Faoi choinne tuilleadh eolais, breathnaigh ar www.
regionalculturalcentre.com
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A bhuíochas d’úsáid a bhaint as Scéim
an Chéatadáin le hAghaidh na nEalaíon,
tugann an coimisiniú ar Ealaín Phoiblí deis
don phobal taithí a fháil ar réimse ollmhór
d’ealaín chomhaimseartha ina saol laethúil
agus cuireann sé deis agus dúshlán ar fáil
don ealaíontóir chun saothar a chruthú a
mbeidh aird agus freagra an phobail mar

“

“

Ealaín
Phoiblí

Tugann an coimisiniú ar
Ealaín Phoiblí deis don
phobal taithí a fháil ar
réimse ollmhór d’ealaín
chomhaimseartha ina
saol laethúil.
iarmhairt air. Tá Comhairle Chontae Dhún
na nGall brodúil as Rannán na Seirbhísí
Cultúrtha atá go hiomlán comhtháite agus
cuimsitheach agus tá an clár fadbhunaithe
d’Ealaín Phoiblí i gComhairle Chontae
Dhún na nGall mar chuid thábhachtach
den tseirbhís seo a ofrálann clár saothair
uaillmhianaigh* gach uile bhliain.

Fuinneoga Gloine Dhaite, deartha ag an ealaíontóir George Walsh, faoi choinne an aireagal i gceannáras an 28ú Cathlán i
gCampa Fionnabhair.
Grianghraf: Paul Mc Guckian

*uaillmhianaigh - ambitious
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Rinne an nua-Ghníomhaireacht na hEalaíne Poiblí bainistiú
ar dhá thionscadal thar ceann Scoil Náisiúnta an Dubhais,
Bealach Féich, agus Coláiste Ghleann na Finne, Srath an Urláir.

‘How We Remember’

Internet Whispers 2

Séard a bhí i gceist le ‘How We Remember’ ná sraith
tionscadal, maoinithe ag PEACE III, chun comóradh
a dhéanamh ar an 28ú Cathlán d’Fhórsa Cosanta
na hÉireann, atá lonnaithe i nDún na nGall, agus
ar a gcionroinnt leanúnach ar son na síochána sa
bhaile agus i gcéin araon. I measc na dtionscadal
a bhí i gceist, bhí coimisiún do shraith Fuinneogaí
Gloine Dhaite ón ealaíontóir George Walsh faoi
choinne an aireagal i gceannáras an 28ú Cathlán i
gCampa Fionnabhair, mórthaispeántas i Músaem
Chontae Dhún na nGall ar an obair shíochánaíochta
a dhéanann an Cathlán go náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta, agus scannán, coimisiúnaithe go
speisialta ó Steve McCollum, dar teideal ‘Rockhill
Remembered’, ar chuimhní cinn phearsanra a bhí
ar seirbhís lá den tsaol i nDún Chnoc na Carraige.
Bhí Clár Oideachais cuimsitheach in éineacht leis
an tsraith sin.

Cuireadh tús leis an obair ar ‘Internet Whispers 2’.
Is é seo scannán gairid a bhfuil siad seo a leanas
ag comhoibriú air: Cinemagic Film Festival, Béal
Feirste, Oifig Scannánaíochta Dhún na nGall,
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, Ollscoil
Uladh agus Expression College, San Francisco.
Tá an tionscadal deartha d’fhonn aird a tharraingt
ar na féidearthachtaí atá ag an acmhainn
leathanbhanda nua atá ar fáil i nDún na nGall
anois agus taiscéaladh a dhéanamh ar na
féidearthachtaí sin atá mar thoradh ar an
tionscnamh darbh ainm Project Kelvin. Táthar ag
dréim go ndéanfar an scannán a thaispeaint den
chéad uair i mí Mhárta 2012.

Is coimisiún ailtireachta atá i gceist le Spás
Súgartha na gCealla Beaga, i gcomhpháirtíocht
le Foras Ailtireachta na hÉireann, trínar tugadh
coimisiún do ailtire chun Spás Súgartha do Na
Cealla Beaga a dhearadh agus a sheachadadh. I
ndiaidh próisis iomaíoch a cuireadh i gcrích le linn
na bliana, bronnadh an coimisiún ar Ailtirí Lotus,
Baile Átha Cliath, faoi cheannas Peter Tansey. Nuair
a bheas iomlán na hoibre déanta in 2012, beidh
an chéad agus an t-aon Spás Súgartha in Éirinn
a ndearna ailtirí an dearadh dó, ar fáil sna Cealla
Beaga.

Tionscnamh úrnua is ea Gníomhaireacht na
hEalaíne Poiblí, a bhfuil Oifig na hEalaíne
Poiblí na Comhairle Contae ina bhun. Rinne an
ghníomhaireacht bainistiú ar dhá thionscadal
thar ceann Scoil Náisiúnta an Dubhais, Bealach
Féich, agus Coláiste Ghleann na Finne, Srath an
Urláir. Thug Scoil Náisiúnta an Dubhais coimisiún
don ealaíontóir Antony Lyons ar théama fá athrú
aeráide agus rinneadh an saothar sin a shuiteáil
i mí Mheithimh. Rinne Coláiste Ghleann na Finne
coimisiniú ar shaothar úr ón ealaíontóir Locky
Morris agus rinneadh an saothar sin a shuiteáil i
mí na Samhna.
Is féidir tuilleadh sonraí orthu seo agus ar na
tionscadail go léir a fháil ar an suíomh gréasáin
www.donegalpublicart.ie

The Happy Prince‘
Cuireadh an chumadóireacht do ‘The Happy Prince’
i gcrích i mbliana. Is é seo coimisiún ceolfhoirneach
ón chumadóir Vincent Kennedy agus an drámadóir
Little John Nee do Cheolfhoireann Óige Dhún na
nGall. Tá sé bunaithe ar athchóiriú, i stíl Dhún na
nGall, ar an ghearrscéal cáiliúil ‘The Happy Prince’,
le Oscar Wilde. Cuireadh tús leis na cleachtaí go
mall sa bhliain 2011 agus beidh an chéad léiriú ann i
mí an Aibreáin 2012.
An scór ceoil don ‘Swallow Song’, ó ‘The Happy Prince’. Ba é
Vincent Kennedy a chum an ceol agus ba é Little John Nee
a chum na liricí
Grianghraf: Paul Mc Guckian
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