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Ráiteas Tosaigh Fhoras an Gaeilge do Chomhchoiste na Gaeilge, na 
Gaeltachta agus Phobal Labhartha na Gaeilge 
 

An tOllamh Regina Uí Chollatáin, Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge 

23 Feabhra 2020 

Teideal 

Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge 

Rá iteás Tosáigh 

Réamhrá 
Fáiltíonn Foras na Gaeilge roimh an deis tuairimí a léiriú i leith ‘”Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus 

Léitheoireacht na Gaeilge”.  

Stair Fhoras na Gaeilge 
1. Bunaíodh Foras na Gaeilge i Mí na Nollag 1999, an comhlacht atá freagrach as an nGaeilge a chur 

chun cinn ar fud oileán na hÉireann. I measc na bhfreagrachtaí atá ar Fhoras na Gaeilge, tá cur 
chun cinn, labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus sa saol príobháideach i bPoblacht 
na hÉireann.  

 
2. Tá freagracht ar leith ar Fhoras na Gaeilge freisin tacú le hoideachas trí mheán na Gaeilge agus le 

múineadh na Gaeilge.  
 
3. Tá ról ag Foras na Gaeilge i dtaca le comhairle a chur ar lucht Rialtais, thuaidh agus theas, agus ar 

chomhlachtaí poiblí agus ghrúpaí eile sna hearnálacha príobháideacha agus deonacha i ngach 
réimse a bhaineann leis an nGaeilge. 
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4. Tá Foras na Gaeilge freagrach don Chomhairle Aireachta Thuaidh/Theas (CATT) agus tuairiscímid 
don CATT trí na hAirí sna Ranna Urraíochta – an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, 
Spóirt agus na Meán ó dheas agus an Roinn Pobal, ó thuaidh.  

 

5. Maidir le Feidhmeanna a aistriú chuig Foras na Gaeilge tráth a bhunaithe, cuirtear an méid seo 
thíos in iúl sa reachtaíocht bhunaidh Cuid VI, Alt 28.-(3): 

(3) Déantar leis seo feidhmeanna an Aire Oideachais agus Eolaíochta— 
(a) i ndáil le foilsitheoireacht ag an nGúm agus foilseacháin de chuid an 
Ghúim, 
(b) i ndáil le forbairt téarmaíochta agus stóir focal ag an gCoiste 
Téarmaíochta, 

i nGaeilge, a aistriú chuig an bhForas. 

6. Maidir le Bord na Leabhar na Gaeilge, rinne an CATT cinneadh in 2008 feidhmeanna Bhord na 

Leabhar Gaeilge agus a fhoireann a aistriú chuig Foras na Gaeilge. ?? Tagairt. 
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Tacaithe don fhoilsitheoireacht agus don léitheoireacht i nGaeilge 
Cuireann Foras na Gaeilge réimse tacaithe ar fáil le cuidiú le foilsitheoirí agus gnó na leabhar faoi 
láthair.  

Lena chois sin, cuirimid tacaithe ar fáil don léitheoireacht i nGaeilge i nGaelscoileanna ó thuaidh agus 
ó dheas, agus i scoileanna meáin Bhéarla ó dheas.  

Sa ráiteas seo pléifimid leis na gnéithe éagsúla den cheist seo, agus i ndeireadh an ráitis pléifimid leis 
na dúshláin agus na bearnaí atá san earnáil agus ar bhealaí le tabhairt fúthu. 

Foilsitheoireacht: 
Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht ar fáil don Fhoilsitheoireacht, don Scríbhneoireacht agus don 

Léitheoireacht trí Chlár an Leabhar Gaeilge, Áis – An Áisíneacht Dáileacháin Leabhar, an Gúm – teach 

foilsitheoireachta inmheánach Fhoras na Gaeilge, agus an tÁisaonad Lán-Ghaeilge, a fhoilsíonn 

leabhair agus ábhar ar líne don Churaclam Gaelscolaíochta ó thuaidh.  

Clár na Leabhar Gaeilge 
1. Buiséad €1,800,000 in 2008, ach níos lú ná €1,100,000 anois 
2. 14 fhoilsitheoir faoi láthair faoi Scéim na Foilsitheoireachta 
3. 80 – 90 leabhar foilsithe sa bhliain ar an meán 
4. 15 leabhar do pháistí agus 8 leabhar do dhéagóirí foilsithe gach bliain, ar an mean 

 

1. Tacaíocht faoi Chlár na Leabhar Gaeilge 

 
Cuireann Clár na Leabhar Gaeilge tacaíocht ar fáil do scríbhneoirí, d’fhoilsitheoirí agus don phobal 

léitheoireachta i gcoitinne tríd na scéimeanna agus na tionscadail seo a leanas: 

1. Scéim na Foilsitheoireachta 
2. Scéim na dTionscadal Litríochta 
3. An Scéim Mheantóireachta 
4. Scéim na gCoimisiún 
5. Scríobh Leabhar 
6. Lá Domhanda na Leabhar 
7. Cothú na Léitheoireachta 

 
Sa bhliain 2008, bhí buiséad bliantúil de €1.8 milliún ag Clár na Leabhar Gaeilge. Tá ciorruithe 

leanúnacha déanta ar an mbuiséad idir 2008 agus 2016.  

Sa bhliain 2022, tá buiséad bliantúil de rud beag os cionn €1m ag Clár na Leabhar Gaeilge. Nuair a 

chuirtear boilsciú san áireamh tá luach na n-acmhainní atá ag Foras na Gaeilge le tacú leis an réimse 

tábhachtach seo gearrtha 42%.  

Chuir an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán deontas aon-uaire 

breise de €300,000 ar fáil le haghaidh 2022 – maoiniú aon uaire don bhliain 2022 amháin le cur i 

dtreo: 

1. Foilsitheoirí Gaeilge (€250,000) 
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2. An Scéim Mheantóireachta & Deiseanna Oiliúna (€50,000) 

Buaicphointí  
1. Beidh 7,000 cóip de Cluasa Capaill ar an Rí le Bridget Breathnach agus Shona Shirley 

MacDonald agus foilsithe ag Futa Fata, ar fáil i siopaí leabhar timpeall na tíre mar chuid de Lá 

Domhanda na Leabhar ar an 3 Márta 2022, mar chuid de thionscadal comhpháirtíochta le Lá 

Domhanda na Leabhar.  

2. Tá catagóir Gaeilge anois mar chuid de na Irish Book Awards. 

3. Tacaíonn Foras na Gaeilge le Cumann na bhFoilsitheoirí le margaíocht a dhéanamh ar 

leabhair Ghaeilge tríd an bhfeachtas Love Leabhar Gaeilge.  

4. Bhí leabhair Ghaeilge ar Seó na mBréagán ar RTÉ, agus in eagrán na Nollag den RTÉ Guide le 

cúpla bliain anuas. 

5. Tá scríbhneoir Gaeilge, Áine Ní Ghlinn mar Laureate na nÓg faoi láthair – tionscadal de chuid 

na Comhairle Ealaíon agus Leabhair Pháistí Éireann. Tá Laureate na nÓg ag tabhairt faoin 

mórfheachtas Give Leabhar Gaeilge agus an tionscadal An Bosca Leabharlainne, mar chuid 

de thionscadal comhpháirtíochta le Leabhair Pháistí Éireann.  

 

1. Scéim na Foilsitheoireachta 

Tugann an scéim seo cúnamh d’fhoilsitheoirí leabhair Ghaeilge a fhoilsiú. Cuirtear tacaíocht 

mhaoinithe ar fáil don táirgeacht, don mhargaíocht, agus don fhorbairt. 

Tábla a léiríonn líon na leabhar a foilsíodh faoi Scéim na Foilsitheoireachta 2017-2021. 



5 
 

Foilsitheoir 2017 2018 2019 2020 2021 

An tSnáthaid Mhór 2 2 2 2 2 

Arlen House 0 2 5 5 8 

CIC 13 12 13 11 10 

Cois Life 11 13 15 0 0 

Coiscéim 33 31 36 25 29 

Cumann na Sagart 5 5 6 5 5 

Éabhlóid 2 3 3 3 3 

FÁS 3 4 3 3 4 

Futa Fata 11 9 12 8 11 

Leabhar Breac 6 5 6 7 6 

LeabhairCOMHAR/CLÓ 4/0 4/0 4/0 4/1 4/1 

ML Education and Innovation 0 0 0 1 1 

Oidhreacht Chorca Dhuibhne 0 0 1 1 1 

Ponc Press 1 0 1 0 1 

      

Iomlán 91 90 107 76 86 

Mór-iomlán 450 

 

Tábla a léiríonn na réimsí litríochta éagsúla faoi Scéim na Foilsitheoireachta 2017-2021. 

Réimse Litríochta Líon na leabhar 

Leabhair filíochta 71 

Leabhair do pháistí 59  

Úrscéalta 46 

Gearrscéalta 43  

Leabhair do dhéagóirí 40  

Leabhair cheoil agus amhrán 33 

Leabhair staire 26 

Aistriúcháin 22 

Beathaisnéisí 21 

Leabhair bhéaloidis 20 

Leabhair thaighde 20  

Leabhair chreidimh 15 

Leabhair theanga 8  

Leabhair dhrámaíochta 8 

Díolaim próis 7  

Leabhair ficsin 5  

Leabhair ar chúrsaí dúlra 2  

Tréimhseacháin 2  

Litríocht thaistil 1  

Leabhair dhírbheathaisnéise 1  

Mór-iomlán 450 

2. Scéim na dTionscadal Litríochta 2017-2021 

Scéim le tacú le grúpaí/eagraíochtaí ar mian leo tionscadail litríochta Gaeilge a fhorbairt agus a chur 

chun cinn. 
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Sampla de na tionscadail faoi Scéim na dTionscadal Litríochta 2017-2021. 

- Coimicí Gael (2017): Eagraíodh sraith de cheardlanna do dhaltaí bunscoile agus meánscoile, 

dírithe ar chúrsaí foclóireachta agus fantaisíochta, agus ar ghreannáin a scríobh. 

 

- Leabhar Pháistí Éireann (2017): Scannánú & Eagarthóireacht ar 'There's So Much in a Book'. 

 

- Wordwell (2017): Comórtas Gearrscéalta do scríbhneoirí Gaeilge le scríbhneoireacht na 

Gaeilge a chur chun cinn. 

 

- An Lab (2017-2018): Sraith de léamha filíochta le filí aitheanta i nGaeltacht na Mumhan agus 

taobh amuigh den Ghaeltacht. An aidhm a bhí leis ná ceangal níos láidre a chruthú i measc 

filí Gaeltachta agus próifíl litríochta na Gaeilge a ardú. 

 

- Roinn na Gaeilge, OÉG (2017, 2019): Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge chun 

léann, litríocht agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn trí léachtaí agus seimineáir ó phobal 

léann na Gaeilge in Éirinn agus thar lear. Ghlac scoláirí Gaeilge ó Éire páirt sa Chomhdháil, 

chomh maith le scoláirí ón Albain, ó Shasana, ón mBreatain Bheag, ó Stáit Aontaithe 

Mheiriceá agus ó Cheanada. 

 

- Ó Bhéal (2017, 2019-2021): Sraith de léamha filíochta le filí aitheanta. Filíocht agus teanga 

na Gaeilge a chur chun cinn i measc an phobail. Ghlac filí ar nós Máire Dinny Wren, Louis de 

Paor, Nuala Ní Dhomhnaill agus Colm Breathnach páirt sa tionscadal. 

 

- Oidhreacht Chorca Dhuibhne (2017-2019, 2021): Leabhartha Léite – Scéim 

Léirmheastóireachta & Foilsitheoireachta do dhaltaí meánscoile Ghaeltacht Pobalscoil 

Chorca Dhuibhne. An aidhm atá leis ná pobal óg na Gaeltachta a spreagadh i dtreo na 

léitheoireachta agus na scríbhneoireachta Gaeilge ionas go mbeidh sé acu mar chaitheamh 

aimsire. Foilsítear saothar na ndaltaí san iris áitiúil ‘Corca Dhuibhne Beo’. 

 

- Éigse Éireann (2017-2021): Cónaitheachtaí agus mion-chónaitheachtaí á reáchtáil i 

ngaelscoileanna agus gaelcholáistí sa Ghaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht le 

scríbhneoirí aitheanta. An aidhm atá leo ná litríocht na Gaeilge a chur chun cinn i measc 

daltaí scoile, agus forbairt a dhéanamh ar a gcuid scileanna scríbhneoireachta. Ghlac 

scríbhneoirí ar nós Sadhbh Devlin, Áine Ní Ghlinn, Darach Mac Con Iomaire, Áine Uí Fhoghlú, 

Richie Conroy, Réaltán Ní Leannáin agus Máire Zepf páirt sa tionscadal. 

- Gaelchultúr (2017-2021): Clubleabhar.com - Is club leabhar Gaeilge ar líne é 

Clubleabhar.com. Roghnaítear leabhar nua gach mí agus bíonn deis ag baill an chlub an 

leabhar a phlé ar fhóram an tsuímh. An aidhm atá leis ná daoine in Éirinn agus thar lear a 

spreagadh chun leabhair Ghaeilge a cheannach, a léamh agus a phlé agus tacaíocht a chur ar 

fáil lena leithéid a dhéanamh.  

 

- IMRAM (2017-2021): Clár leathan d’imeachtaí a chuimsíonn ceol, prós, filíocht agus 

drámaíocht (samplaí thíos): 
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o D’eagraigh IMRAM mór-oíche filíochta le filí ar nós Áine Ní Ghlinn agus Alan Titley le 

filíocht na Gaeilge a chur chun cinn.  

o Labhair Tristan Rosenstock le scríbhneoirí Gaeilge atá ag obair thar lear, ar nós Julie 

Bhreathnach-Banwait agus Colin Ryan, ar Raidió MOLI.  

o Reáchtáladh tionscadal Hóiméir  ‘An Mhuir Fhíondorcha – An Ódaisé’ trí Ghaeilge in 

amharclann Dhún Laoighre.  

o Chuir Réamonn Ó Ciaráin agus Darach Ó Scolaí na téacsanna ar fáil, agus is iad na filí 

Ciara Ní É agus Séamas Barra Ó Súilleabháin a léigh. Chruthaigh Margaret Lonergan 

na híomhánna a bhí le feiceáil ar an scáileáin.   

o D’eagraigh IMRAM sraith gearrscannán (x5) ilmheánach ar Óivid. D’aistrigh Caitríona 

Ní Chléirchín an bunsaothar ‘Leabhar na nAthruithe/ Ovid’s Metamorphoses’ agus 

léigh Cathal Póirtéir é.  

o Scríobh Pól Ó Gallachóir an dráma ‘Mo Bhagáiste’, dráma aonair dátheangach, agus 

bhunaigh sé é ar dhírbheathaisnéis Sheosaimh Mhic Grianna ‘Mo Bhealach Féin’. 

Léiríodh an dráma ar líne.  

o Scríobh Richard Berengarten dán fada, ‘Tree’, a tharraingíonn ar chrann na beatha sa 

Chabála, agus an t-ionad lárnach atá ag an gcrann i dtraidisiúin spioradálta ar fud an 

domhain. Chuir Nick Roche an leagan Gaeilge de, a rinne Gabriel Rosenstock, in 

oiriúint do chór guthanna. 

 

- Móinín (2017-2021): Dianchúrsa i Scríobh an Ghearrscéil agus an Úrscéil. An aidhm atá leis 

ná grúpa scríbhneoirí atá cumasach, dea-oilte, neamhspleách agus criticiúil a chur ar fáil don 

Ghaeilge.  

 

- Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge (2018): Suíomh gréasáin poiblí úrnua a dhearadh agus a chur 

ar fáil do léitheoirí agus scríbhneoirí na Gaeilge. 

 

- Ionad an Léinn Éireannaigh, OÉG (2018): Eagraíodh mórthaispeántas ar shaol agus ar 

shaothar Mháirtín Uí Dhireáin chun an pobal a chur ar an eolas faoin scríbhneoir agus an 

pobal a spreagadh le plé a dhéanamh air/ a shaothar a léamh. 

 

- Áras Scríbhneoirí na hÉireann (2018-2021): Sparánachtaí Scríbhneoireachta, Scríbhneoirí ina 

gCónaí, Scéim Scríbhneoir Cónaithe (The River Mill), Haiku as Gaeilge le Gabriel Rosenstock. 

 

- Young at Art (2018-2021): Clár Údar Gaeilge do Pháistí. An aidhm atá leis ná páistí agus 

daoine óga a spreagadh chun na léitheoireachta Gaeilge i mBéal Feirste trí imeachtaí 

léitheoireachta a reáchtáil le scríbhneoirí Gaeilge aitheanta. Ghlac scríbhneoirí ar nós 

Gemma Bhreathnach, Tadhg Mac Dhonnagáin, Máire Zepf agus Patricia Forde páirt sa 

tionscadal.   
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3. An Scéim Mheantóireachta 

Is é aidhm na scéime seo deis a thabhairt do scríbhneoirí i dtús a ré scríbhneoireachta comhairle 

faoina gcuid scríbhinní agus faoi cheird na scríbhneoireachta a fháil ó mheantóirí ar scríbhneoirí 

aitheanta iad. 

Bhí ardú suntasach ar líon na scríbhneoirí incháilithe faoi Scéim Mheantóireachta 2021-22 mar 

thoradh ar fheachtas margaíochta ar na meáin shóisialta. Bhí 20 meantóireacht maoinithe faoin 

Scéim, agus cuireadh 15 eile leis an líon sin le maoiniú breise aon-uaire a fuarthas le haghaidh 2022. 

Dá réir sin, tá 35 scríbhneoir ag fáil meantóireachta faoi láthair ó scríbhneoirí aitheanta.  

4. Scríobh Leabhar - https://www.forasnagaeilge.ie/scriobhleabhar/  

Reáchtálann Foras na Gaeilge an tionscadal i gcomhpháirt le hionaid oideachais éagsúla ar fud na 

hÉireann, agus leis an Áisaonad Lán-Ghaeilge ó thuaidh. Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí 

bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann sé 

léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga. 

Scríobh Leabhar 2019-2020  

- 93 scoil 

- 9,756 páiste 

- 7,382 leabhar 
Scríobh Leabhar 2018-2019 

- 124 scoil 

- 9,756 páiste 

- 7,382 leabhar 

Scríobh Leabhar 2017-2018 

- 122 scoil 

- 7,047 páistí 

- 4,944 leabhar 
Scríobh Leabhar 2016-2017 

- 121 scoil 

- 8,025 páiste 

- 6,432 leabhar 

 
Níor reáchtáladh an tionscadal de bharr Covid-19. 

5. Scéim na gCoimisiún 2017 & 2019 

Is é aidhm na scéime seo ná ciste coimisiúnaithe a dháileadh i measc lucht liteartha na Gaeilge sa 
chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta. 

Chuir Clár na Leabhar Gaeilge maoiniú ar fáil do líon na gcoimisiún seo a leanas: 

Scéim na gCoimisiún 2017: 18 

Scéim na gCoimisiún 2019: 17 

6. Cothú na Léitheoireachta 2018-2020 

1. Ócáidí liteartha i leabharlanna 

Cuireadh ciste teoranta ar fáil ar mhaithe le hócáidí liteartha le scríbhneoirí/ húdair Ghaeilge a chur 

chun cinn mar pháirt d’imeachtaí ar oíche chultúir. Bhíothas ag súil go gcuirfeadh na himeachtaí seo 

le feasacht an phobail ar leabhair Ghaeilge agus go spreagfaidís iad chun leabhair Ghaeilge a léamh.  

2019: Eagraíodh 3 ócáid  

2018: Eagraíodh 4 ócáid  

https://www.forasnagaeilge.ie/scriobhleabhar/
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2. Leabhair léitheoireachta Ghaeilge do pháistí 

Cuireadh cistí teoranta ar fáil do ghaelscoileanna agus do scoileanna Ghaeltachta, do naíonraí agus 

do naíscoileanna sa dá dhlínse le leabhair léitheoireachta Ghaeilge do pháistí a cheannach dá 

leabharlanna scoile. 

2020: 45 scoil (40 ó dheas/5 ó thuaidh); 60 naíonra agus naíscoil (39 ó dheas/21 ó thuaidh) 

2019: 59 scoil (54 ó dheas/5 ó thuaidh) 
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Cúrsaí oideachais: 

1. An Gúm 

Is teach foilsitheoireachta inmheánach de chuid Fhoras na Gaeilge é an Gúm, a aistríodh isteach san 

eagraíocht ó Roinn Oideachais.  

Cuireann An Gúm foilseacháin agus áiseanna ar fáil a thacaíonn leis an oideachas trí mheán na 

Gaeilge agus le húsáid na Gaeilge i gcoitinne. Cé go dtugtar tosaíocht d’earnáil an oideachais, 

cuirtear ábhar ar fáil freisin don aos óg agus do dhéagóirí. Cuirtear fuaimrianta ar SoundCloud agus 

ardáin eile, agus abhair dhigiteacha ar líne 

Le blianta beaga anuas is ar leanaí réamhscoile, daltaí bunscoile agus déagóirí óga is mó atá na 
saothair léitheoireachta atá foilsithe ag an Ghúm dírithe.  

Tá tábhacht ag baint le láimhsiú leabhar agus le bheith ag féachaint orthu chun iad a dhaingniú go 
luath mar ghnáthchuid de shaol an linbh. Féachtar chuige go bhfuil soláthar maith leabhar 
réamhscoile agus naíonra ar fáil i gcónaí i nGaeilge. Le cúpla bliain anuas foilsíodh sraith leabhar 
faoin teideal ‘Babaí Beag’ ar leabhair chrua iad a bhfuil focail aonair agus pictiúir tharraingteacha 
iontu agus tá os cionn fiche leabhar sa tsraith ‘Bran’ a bhfuil éileamh buan orthu.  

Tá soláthar maith leabhar dírithe ar chur le stór focal páistí curtha ar fáil le blianta beaga anuas leis. 
Tar éis dul i gcomhar le Tuismitheoirí na Gaeltachta, socraíodh ar na teidil Ar Thóir Focal le Róbó agus 
An Tuath agus Sa Bhaile Mór. Tá rath ar na teidil Bláithín ar an bPota agus Oisín ar an bPota leis an 
údar Gaeltachta Bairbre Ní Chuanaigh, a chabhraíonn le tuisimitheoirí agus iad ag tógáil a gcuid 
páistí.  

Le cúig bliana anuas tá 12 theideal foilsithe ag an nGúm do leanaí faoi bhun cúig bliana d’aois.  

2. Séideán Sí 

Is faoi Fhoras na Gaeilge agus an Gúm, atá an clár bunscoile léitheoireachta Séideán Sí á fhorbairt 
thar ceann na Roinn Oideachais. Clár cuimsitheach ilmheán bunscoile atá ann, dírithe go príomha ar 
na scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna. Cuireadh tús le Séideán Sí in 2003 agus forbairt 
leanúnach á déanamh air i gcónaí. Tá an clár seo á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus á chur i 
gcrích ag Foras na Gaeilge tríd an nGúm.  

Tá raon leathan leabhar sainithe do gach rang ó na Naíonáin suas go dtí Rang 6, idir scéalta beaga, 
rannta, úrscéalta ranga, leabhair eolais agus drámaí. Chomh maith leis na háiseanna sin a bheith ar 
fáil i bhfoirm chlóite tá digitiú agus forbairtí breise físe déanta orthu agus teacht orthu go réidh agus 
in aisce ar an suíomh www.seideansi.ie. Rinneadh an digitiú agus na forbairtí breise sin i gcomhar leis 
an Chomhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnaithe (CCEA) ó thuaidh. Mar chuid den fhorbairt 
sin, tá cluichí litearthachta agus leaganacha leictreonacha ar fáil ar líne do scoileanna ar fud an 
oileáin. Tá aip úr á forbairt i gcomhar le CCEA agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus 
Gaelscolaíochta (COGG).  

Tá raon leathan úrscéalta ranga, leabhar scéalaíochta agus leabhar eolais foilsithe mar chuid de 
Shéideán Sí, le blianta beaga anuas agus éileamh maith orthu. Tá idir aistriúcháin ar mhórshaothair 
idirnáisiúnta agus bhunleabhair i gceist leo seo. I measc na saothar atá foilsithe le dornán blianta 
anuas tá ceithre leabhar do dhaoine óga leis an údar Alan Titley. Ní féidir teorainn aoise ródhocht a 
chur le saothair den chineál sin. Má bhíonn an scéal inste agus scríofa go maith, is minic a 
mheallfadh sé daoine níos sine – daoine lánfhásta go fiú. Is mar sin a bhí i gcás leabhair sin Titley.  

http://www.seideansi.ie/
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3. Ábhair Fuaime 

Tá raon leathan taifeadtaí fuaime déanta de na leabhair is mó éileamh againn agus iad curtha ar fáil 
ar SoundCloud agus ar ardáin eile ar líne. Is féidir teacht ar raon uile na bhfoilseachán ag an nGúm ar 
an suíomh www.angum.ie.  

4. An tÁisaonad Lán-Ghaeilge 

Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht mhaoinithe ar fáil ar bhonn bliantúil don Áisaonad Lán-Ghaeilge. 

Is ar riachtanais churaclaim na bunscolaíochta lán-Ghaeilge ó thuaidh go príomha a bhíonn sé ag 

freastal. Cruthaíonn siad áiseanna foghlama agus teagaisc dírithe ar an Churaclam Gaelscolaíochta ó 

thuaidh. Baintear leas as na háiseanna in earnáil na Gaelscolaíochta trí chéile, thuaidh agus theas. Tá 

ardú ar líon na n-orduithe ó scoileanna Gaeltachta ó tháinig an Polasaí don Oideachas Gaeltachta i 

bhfeidhm.  

 

Cuireadh leis an tacaíocht atá ar fáil do na scoileanna tríd an Chlár Luathléitheoireachta trí 

ghníomhaíochtaí tacaíochta (130 leathanach) agus 30 póstaer a chur ar fáil do scoileanna. Cuireadh 

leis an ábhar tacaíochta ar líne chomh maith agus tuilleadh cluichí teanga ar fáil saor in aisce do 

scoileanna. 

  

Scríobhadh 8 leabhar don réamhscolaíocht a bheidh ar fáil go luath in 2022. 

5. Bosca Leabharlainne 

Faoi cheann cúpla seachtain beidh 55,000 leabhar á seoladh go breis agus 1,800 scoil i mboscaí 

leabharlainne. Is comhpháirtíocht é an Bosca Leabharlainne, idir Leabhair Phaistí Eireann (CBI) agus 

Foras na Gaeilge.  

 

Beidh bosca amháin (25 leabhar) á chur chuig gach gaelscoil thuaidh agus theas, gach scoil 

Ghaeltachta agus líon an-mhór de scoileanna meáin Bhéarla ar fud an stáit.  

 

Is é An Bosca Leabharlainne an príomhthionscadal atá ag Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg (2020-

2023). Nuair a fógraíodh gurb í Áine an 6ú Laureate na hÉireann don Litríocht do Pháistí, dúirt Áine 

go ndíreodh sí ar léitheoireacht na Gaeilge a spreagadh mar chaitheamh aimsire, ní mar ‘obair scoile’ 

amháin. Mar aon leis na leabhair iad féin, beidh acmhainní breise ar fáil do gach scoil, leabhráin 

tacaíochta agus físcheardlanna le scríbhneoirí. Is é Foras na Gaeilge príomh-mhaoinitheoir an 

tionscadail seo. 

 

6. Úrscéalta CCEA 

Bíonn Foras na Gaeilge i dteagmháil rialta leis an Chomhairle Curaclaim, Scrúdacháin agus 

Measúnaithe (CCEA) le comhoibriú a spreagadh idir na páirtithe leasmhara le tuilleadh áiseanna a 

chur ar fáil d’earnáil na Gaelscolaíochta agus do na múinteoirí atá ag teagasc an Gaeilge in earnáil an 

Bhéarla. Tá réimse leathana áiseanna curtha ar fáil, leaganacha Gaeilge d’úrscéalta clúiteacha ina 

measc, mar shampla An Gasúr a Chaith na Pitseámaí Stríocacha agus Capall Cogaidh agus leabhair 

oibre ann do dhaltaí na hiarbhunscolaíochta. 

http://www.angum.ie/
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Dáileadh na Leabhar (ÁIS) 

Is comhlacht inmheánach é Áis de chuid Fhoras na Gaeilge a bunaíodh chun foilseacháin Ghaeilge a 

dháileadh go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Cuireann Áis seirbhís dáileacháin ar fáil d’fhoilsitheoirí 

Gaeilge agus cinntíonn siad go mbíonn soláthar de leabhair Ghaeilge i siopaí leabhar ar fud na tíre. 

Dáileann Áis isteach agus amach ar 200,000 leabhar go bliantúil ar 260 siopa leabhar as an trádstóras 

i nDún Seachlainn. Is in Éirinn atá bunús na siopaí cé go bhfuil líon beag acu (10 siopa) thar lear.  

Idir na blianta 2015 agus 2021 tháinig méadú de beagnach 20% ar dhíolachán Áis (ó c€900k go 

c€1.1m).  

Le cois an ardaithe shuntasaigh sin sa díolachán, tháinig athrú ar mheascán na leabhar a dhíolann ÁIS 

thar an tréimhse chéanna. D’ardaigh líon na leabhar ginearálta (úrscéalta, srl. seachas téascleabhair 

scoile) ó 41% den díolachán iomlán go c50%, rud a léiríonn an beocht san earnáil le blianta beaga 

anuas.  

Margaíocht agus Poiblíocht  

1. Na Gradaim Liteartha 

Tacaíonn Foras na Gaeilge le 3 mhórghradam liteartha i gcomhar le hOireachtas na Gaeilge, mar atá 

Gradam Réics Carló (Leabhar na Bliana don Léitheoir Óg), Gradam Uí Shúilleabháin (Leabhar na 

Bliana don Léitheoir Fásta) agus Gradam de Bhaldraithe (gradam do shaothar aistrithe go Gaeilge ó 

theanga eile). Is fiú os cionn €13k an duaischiste a bhronntar ar údair, mhaisitheoirí agus 

fhoilsitheoirí. Lena chois sin, bronntar duaiseanna liteartha ar réimse níos leithne scríbhneoirí ag 

Oireachtas na Gaeilge ar bhonn bliantúil. 

Déanann Foras na Gaeilge urraíocht ar Gradam an Phoist (an Post Irish Book Awards) don Leabhar 

Gaeilge is fearr.  

2. Cumann na bhFoilsitheoirí  

Cuireann Foras na Gaeilge maoiniú ilbhliantúil ar fáil (€80k sa bhliain) do Chumann an bhFoilsitheoirí 

le margaíocht a dhéanamh ar leabhair Ghaeilge tríd an fheachtas Love Leabhar Gaeilge, rud atá i 

ndiaidh cuidiú go mór le haird an phobail a dhíriú ar leabhair Ghaeilge ó 2014, agus a chuidigh go 

mór leis an ardú ar dhíolachán leabhar Gaeilge.  

3. Portráidí 

Cuireann Foras na Gaeilge tacaíocht ar fáil do Chomhar chun an suíomh idirlín Portráidí a reáchtáil. 

Tríd an suíomh idirlín sin déantar ceiliúradh ar údair Ghaeilge trí phortráidí de na scríbhneoirí is 

aitheanta i saol na Gaeilge, idir údair liteartha agus scríbhneoirí acadúla a chur ar an ardán. 

Cuimsítear filí, úrscéalaithe, gearrscéalaithe, scríbhneoirí béaloidis, scríbhneoirí do pháistí, scoláirí 

léinn agus scríbhneoirí ó sheánraí liteartha eile.  

Treochtaí 
Le tamall de bhlianta tá borradh faoi fhoilsitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge. Tá feabhas 

as cuimse i ndiaidh teacht ar chaighdeán na leabhar agus na scríbhneoireachta, go háirithe maidir le 

leabhair dírithe ar pháistí.  
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Tá ardú i ndiaidh teacht ar dhíol na leabhar, ar líon na siopaí a dhíolann leabhair Ghaeilge agus ar an 

ioncam a shaothraítear ó leabhair Ghaeilge.  

Tá feabhas i ndiaidh teacht ar mhargaíocht leabhar agus ar fheachtais leis na leabhair  a chur os 

coinne an phobail. 

Á rá sin, tá pobal léitheoireachta leabhar Gaeilge beag. Cé gur deacair eolas cruinn a aimsiú maidir le 

líon na ndaoine a léann leabhair Ghaeilge ar bhonn rialta, taobh amuigh den chóras oideachais, 

meastar gur pobal beag daoine atá ann. Thar thréimhse de roinnt blianta is idir 500 cóip agus 1,500 

cóip a dhíolfaí de na teidil is mó ráchairt – lasmuigh de leabhair scoile agus leabhair a bhaineann le 

foghlaim na Gaeilge.  

Dúshláin & Moltaí don todhchaí 

Tá dúshláin sna réimsí uile a bhaineann le foilsitheoireacht, scríbhneoireacht agus 

léitheoireacht na Gaeilge. 

1. Foilsitheoireacht 
Is tithe beaga foilsitheoireachta iad na foilsitheoirí Gaeilge, cuid acu ag brath ar dhuine amháin nó ar 

theaghlach. Cé go bhfuil siad beag, éiríonn leis na foilsitheoirí den chuid is mó saothair 

ardchaighdeáin a sholáthar, go háirithe na leabhair do pháistí óga, a mbíonn caighdeán an-ard 

deartha agus maisithe ag baint leo – agus an-rachairt orthu dá bharr sin.  

Is scríbhneoirí iad cuid de na foilsitheoirí rud a fhágann nach féidir leo iomlán a n-airde a dhíriú ar 

ghnó na foilsitheoireachta. Is beag foilsitheoir a mbeadh a ngnó inmharthana gan tacaíocht ón stát. 

Leis an tacaíocht theoranta atá ar fáil is beag deis a bhíonn ann do na foilsitheoirí forbairt a 

dhéanamh ar a ngnó. As na 14 fhoilsitheoir a cháilíonn le haghaidh maoiniú ó Fhoras na Gaeilge ó 

bhliain go bliain, níl ach 5 acu a fhoilsíonn 6 leabhar nó níos mó, mar a léirítear sa tábla ar leathanach 

5.  

Fágann sin foilsitheoireacht na Gaeilge in áit an-leochaileach. Teastaíonn infheistíocht bhreise san 

earnáil ar bhonn fadtéarmach chun gur féidir na comhlachtaí is mó a chur ar bhonn níos daingne go 

fadtéarmach, agus na cinn bheaga nach bhfuil an fad sin bunaithe a fhorbairt.  

De réir mar a thagann fás ar líon na scríbhneoirí, beidh foilsitheoirí de dhíth lena gcuid leabhar a 

fhoilsiú.  

Tá Foras na Gaeilge ag iarraidh infheistíocht a dhéanamh sna foilsitheoirí a bhfuil pleananna fáis acu.  

2. Scríbhneoireacht  
Tá fás i ndiaidh teacht ar líon na scríbhneoirí Gaeilge. Is comhartha an-dearfach é an líon iarratas a 

fuair Foras na Gaeilge don Scéim Mheantóireachta. Tá caighdeán ard scríbhneoireachta ann. Tá 

easnaimh ann sa chóras tacaíochta atá ar fáil ag scríbhneoirí agus iad ag tosú amach ar a gceird. 

Cuireann Móinín ceardlanna ar fáil a mbíonn tóir ag scríbhneoirí orthu agus a mbíonn an t-aiseolas 

ina leith an-dearfach. 

Cé go bhfuil fás ag teacht ar líon na scríbhneoirí, tá easnaimh go fóill i réimsí áirithe mar is léir ón 

tábla ar leathanach 5 thuas. Níor foilsíodh ach 40 leabhar do dhéagóirí thar na 5 bliana ó 2017 go 
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2021 faoi Scéim na Foilsitheoireachta – tá níos mó ná sin foilsithe le tacaíocht ó COGG. Le líon chomh 

beag sin, beidh sé dúshlánach i gcónaí freastal ar raon spéiseanna. Fágann sin go mbíonn sé deacair 

pobal léitheoireachta a fhorbairt sa aoisghrúpa seo. Dá réir sin, beidh sé deacair scríbhneoirí a 

mhealladh isteach sa réimse. Lena chois sin, bíonn difear mór idir an cineál litríochta a fhóireann do 

dhéagóirí óga agus do dhéagóirí níos sine.  

 

Teastaíonn dreasachtaí ar scríbhneoirí agus ar fhoilsitheoirí chun iad a mhealladh le bheith ag plé leis 

an réimse seo.  

 

Teastaíonn córas tacaíochta do scríbhneoirí a chuimsíonn comhairle, oiliúint, eagarthóireacht teanga 

agus liteartha.  

3. Léitheoireacht 
Mar atá luaite cheana féin, tá pobal léitheoireachta na Gaeilge an-bheag – idir 500 agus 1,500 

léitheoirí rialta – bunaithe ar an díol a bhíonn ar na leabhair is fearr díol. 

Cé go mbíonn an díol is airde ar na leabhair do pháistí óga, aithnítear gur tuismitheoirí agus gaolta 

eile a cheannaíonn na leabhair do na daoine óga go minic, agus nach ionann díolachán ard agus líon 

ard léitheoirí. Is rud an-dearfach mar sin féin, go bhfuil leabhair d’ardchaighdeán á gcur i láthair 

páistí, agus is cinnte go gcuideoidh sin le nós na léitheoireachta Gaeilge a chothú iontu. Spreagann 

sin na foilsitheoir, na scríbhneoirí agus na siopaí cionn is go mbíonn an díolachán réasúnta ard. 

Tá iarrachtaí éagsúla déanta le blianta beaga anuas le margaíocht a dhéanamh ar leabhair Ghaeilge – 

Gradaim Fhoras na Gaeilge, Gradaim an Post, gradaim liteartha an Oireachtais, LoveLeabharGaeilge, 

GiveLeabharGaeilge, #LeabhraFeabhra, an Bosca Leabharlann, agus Seó na mBréagán ar RTÉ.  

Mar sin féin, is beag eolas atá ag pobal labhartha na Gaeilge ar na leabhair Ghaeilge atá ar fáil. Cé go 

bhfuil líon na siopaí atá sásta leabhair Ghaeilge a choinneáil, bíonn sé deacair a chinntiú go mbeidh 

na leabhair sin le feiceáil ag custaiméirí. Fágann sin go mbíonn ar dhaoine dul sa tóir ar leabhair 

Ghaeilge in áit a bheith in ann teacht orthu “trí thimpiste”.  

Is léir freisin, nach bhfuil sé de nós ag lucht labhartha na Gaeilge leabhair Ghaeilge a léamh mar 

scíthléitheoireacht. Is iad na príomhdhúshláin a bhaineann le scíthléitheoireacht na Gaeilge ná: 

• Raon na leabhar; 

• Teacht ar na leabhair – tá na pobal cleachta ar bheith ag fáil a gcuid leabhar ar líne, nó go 

héasca sna siopaí móra leabhar ar na bailte móra. Is minic nach mbíonn leabhair Ghaeilge ar 

fáil chomh héasca sin.  

• Is minic nach mbíonn na leabhair Ghaeilge is déanaí ar fáil sna leabharlanna poiblí ná sna 

siopaí de bharr nach mbíonn an fhoireann eolach ar an mhargadh.  

• Leabhair a bheith á moladh (ag cairde, ar na meáin, ag pearsana clúiteacha, sna siopaí) 

• An codarsnacht idir caighdeán Gaeilge lucht labhartha na Gaeilge agus caighdeán Gaeilge 

sna leabhair – is minic a mheastar an Ghaeilge a bhíonn in úsáid sna leabhair a bheith 

deacair a thuiscint ag an ghnáthchainteoir Gaeilge. 

• Iomaíocht le margadh “bestsellers” i mBéarla, a fhágann go mbíonn léitheoirí ag súil le 

caighdeán an-ard litríochta, eagarthóireachta agus eispéaras ar leith léitheoireachta.  
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• An bhéim i scoileanna, Gaelscoileanna san áireamh ar scileanna labhartha agus tuisceana 

Gaeilge.  

Réitigh 
Faoi láthair ní féidir le Foras na Gaeilge forbairt a dhéanamh ar an réimse seo cheal acmhainní. Leis 

na ciorruithe atá déanta ar mhaoiniú Chlár na Leabhar Gaeilge, b’éigean gearradh siar ar roinnt 

mhaith de na scéimeanna agus ar an deontais a bhí ar fáil fúthu. Is tacaíocht fhadtéarmach a 

theastaíonn le gur féidir aghaidh a thabhairt ar na dúshláin éagsúla ar bhealach comhtháite 

córasach.  

Teastaíonn tacaíocht bhreise le haghaidh foilsitheoirí, scríbhneoirí agus le haghaidh bealaí chun 

torthaí na hoibre a chur i láthair an phobail. 

Tá athbhreithniú ar bun againn dár scéimeanna uile i gClár na Leabhar Gaeilge, agus cuirfidh 

acmhainní breise go mór leis na forbairtí is féidir linn a dhéanamh mar chuid den athbhreithniú sin. 

Is mian le Foras na Gaeilge béim ar leith a chur ar fhorbairt na léitheoireachta sna Bailte Seirbhíse 

Gaeltachta, agus sna líonraí – chun go mbeidh teacht ag pobail na Gaeltachta agus na Gaeilge ar 

leabhair go héasca.  

Is mian linn comhpháirtíochtaí a bhunú leis na heagraíochtaí eile stáit atá ag plé le leabhair agus 

léitheoireacht – Leabhair Pháistí Éireann, Aontas na Scríbhneoirí, Cumann na bhFoilsitheoirí, Áras na 

Scríbhneoirí, na meáin státurraithe (RTÉ, RnaG, TG4), Cumann na Leabharlannaithe, Údaráis Áitiúla. 

Cuirfidh acmhainní breise go mór leis an méid is féidir linn a dhéanamh i gcomhpháirt le 

heagraíochtaí eile. 


