
Is mise Aidan Courtney. Ba mhaith liom níos mó greannáin i nGaeilge a fháíl agus bhunaigh mé Coimicí 
Gael chun greannáin a chruthú trí Ghaeilge do dhaoine óga i 2007.  
 
Thosaigh Coimicí Gael ag foilsiú greannáin i 2007 leis an irisleabhar Rírá #0. 
 
Anois déanann Coimicí Gael ceardlanna ghreannáin agus ceardlanna chun taispeáint go bhfuil gach 
duine abálta rudaí a tharraingt. Dé ghnáth bíonn na ceardlanna do dhaoine óga idir 5 – 18 d’aois.  Is 
foilsitheoir ghreannáin é Coimicí Gael chomh maith.  Anois tá Ruaille Buaille Imleabhar 1 agus Ruaille 
Buaille Imleabhar 2 foilsithe do dhaoine óga.   
 
Is cnuasach greannáin den ealaíontóirí agus scríobhneoirí coimicí é Ruaille Buaille le gach saghas scéal 
idir na leathanaigh do dhaoine óga idir 8 agus 14 bliana d’aois.  Uaireanta bíonn na scéalta ciúin, scéalta 
le cúpla focail agus scéalta lán le focail ar fáil ann.  Tá gearrscéalta ann do gach leibhéal.   
 
Dáileann Áis Ruaille Buaille do na siopaí leabhair trasna an tír. Uaireanta dáileann International 
Education Services (lonnaithe i Léim an Bhradáin) Ruaille Buaille do leabharlanna.  Bíonn Coimicí Gael 
ag dáileadh Ruaille Buaille do scoileanna, leabharlanna agus grupaí go díreach freisin. 
 
Thosaigh Coimicí Gael ag dáileadh Ruaille Buaille trí na ceardlanna freisin mar páirteach na ceardlanna 
atá déanta againn. 
 
Mar margaíocht:  Bhíomar ar an Late Late Toy Show, i tSeachtain, Wicklow Voice, Clare Champion, 
Clonmel Nationalist, Blas, Raidió na Life, Raidió na dTreabh, TG4, Cúla4, in Intouch, Inis, Irish Comic 
News, Nós, RTÉ Culture Online agus áiteanna eile. 
 
Stop Coimicí Gael ag foilsiú greannáin i 2017 agus thóg mé sos as sin mar fuair mé post mar 
leabharlannaí pháirtaimseartha i Leabharlann Chontae an Chláir ansin. Tá mé fós ag obair mar 
leabharlannaí, saormaisitheoir agus áisitheoir cheardlanna chun greannáin a chruthú. 
 
Tá an-suim agam i litearthacta. Bhí mé ag obair i siopaí leabhar ó 2000 go dtí 2014 in Éireann agus i 
gCaenada. Bhí mé ag obair mar cartúnaí agus maisitheoir ó 2000 go dtí anois. Thosaigh mé ag déanamh 
cartúin mar Far Side sa nuachtán Lá i 2006. Bhí greannáin déanta agam san irishleabhar Comhar Óg. 
Bhí mé ag obair mar moltóir ar phainéal Leabhar Pháistí Éireann chun leabhair na bliana a roghnaigh i 
2014, 2015 agus 2016. Uaireanta bím ag obair mar scríbhneoir, léirmheastóir agus rudaí eile mar sin. 

Is aoibhinn liom greannáin mar meán. Tá foilsitheoirí mar Leabhar Breac, Éabhlóid agus Dalen Éireann 
ag déanamh jab iontach lena leabhair atá déanta acu. Agus is aoibhinn liom na leabhair atá foilsithe ag 
Cló Mhaigh Eo chomh maith. 

Ach ba mhaith liom níos mó rudaí déanta le daoine lonnaithe in Éirinn. Tá tallann iontach anseo in Éirinn 
agus tá siad ag obair le Marvel, Beano, DC Comics is foilsitheoirí eile den scoth thar lear. Tá tallann 
iontach le fáil anseo agus tá sé tábhactach go bhfuilimid ag cothú na cruthaireoirí anseo chun rudaí 
cosúil le Dog Man, Calvin and Hobbes, Phoebe and Her Unicorn, Monkey Vs. Bunny is rudaí eile mar sin 
trí Ghaeilge do dhaoine óga. As sin beimid abálta greannáin a shindeacáitigh do irisleabhair, nuachtáin, 
foilsitheoirí úrscéalta grafacha nó irisleabháir digiteach i dteangacha eile. 

Tá orainn níos mó rudaí a dhéanamh chun an Ghaeilge agus litearthacta a chur chun cinn. Tá orainn 
rudaí a chruthú go minic tríd irisleabhar nó áiteanna eile. Tá leabhair tábhactach agus b’fhéídir go 
bhfuilimid abálta bailiúchán faoi ag deireadh bliain amháin 

Úsáideann Garfield, Calvin and Hobbes, Big Nate, Phoebe and Her Unicorn, Asterix, The Smurfs agus 
roinnt eile an rogha seo. 

Mar tá daoine óga ar an bhfón go minic b’fhéidir go bhfuil ar daoine chun greannáin nua a dhéanamh. 
Rudaí mar webtoons agus tapas b’fhéidir. Is áipeanna iad agus léann daoine greannáin ar an bhfón nó 



an táibléad. Cruthaíonn daoine greannáin agus tá dearadh tarraingteach ar na ghreannáin. Bíonn daoine 
ag scroláil síos tríd an scéal chun iad a léamh. Tá Marvel, DC, Izneo agus foilsitheoirí eile ag úsáid an 
teicníc seo freisin ó am go ham.  

Webtoons: www.webtoons.com/en 

Tapas: www.tapas.io 

B’fhéidir go bhfuil orainn níos mó stiallghreannáin digiteach a chruthú le fáil gach lá ar an idirlíon mar 
atá ar GoComics.com agus áiteanna eile. Tá cruthaiteoirí in Éirinn ag chur greannáin suas ar an iridirlíon. 
Tá sé deacair mar ní bhíonn mórán airgead acu. Dé ghnáth úsáideann siad rudaí mar Patreon agus Ko-
fi chun roinnt airgead a fháil chun iad a dhéanamh. 

Gocomics: www.gocomics.com 

Phoebe and Her Unicorn: www.gocomics.com/phoebe-and-her-unicorn 

Big Nate: www.gocomics.com/bignate 

Comics Kingdom: www.comicskingdom.com 

As sin bailíonn siad na stiallghreannáin ag deireadh an bhliain (dé ghnáth) agus foilsíonn siad na 
stiallghreannáin i leabhair: 

Seo roinnt de na leabhair as GoComics ar AmpKids: www.ampkids.com 

Tá an-tóir ar Big Nate agus Phoebe and Her Unicorn le pháistí agam i Leabharlann Chora Finne agus 
trasna Leabharlann Chontae an Chláir. 

B’fhéidir go bhfuil orainn sindeacáit ghreannáin a dhéanamh mar King Features (Popeye, Blondie, 
Phantom), Creators Syndicate (Liberty Meadows, Speed Bump, B.C.) agus sindecáití eile.  

Bhí comiXology ag foilsiú greannáin digiteach ach tá siad cuid den Amazon Kindle anois. Sa Fhrainc,tá 
Izneo cosúil le sin agus tá siad ag foilsiú greannáin digiteach tríd áip. Tá greannáin agus irisleabhair 
digiteacha le fáil i mBéarla, Fraincis, Iodálach, Ollainis agus Gearmáinise leo. 

Ollainis: www.izneo.com/nl 

Fraincis: www.izneo.com/fr 

Gearmáinis: www.izneo.com/de 

Iodálach: www.izneo.com/it 
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Achoimre: 

Creidim go bhfuil greannáin go hiontach chun an Ghaeilge a spreagadh mar bíonn daoine ag léamh 
cómhrá agus ag breathnú ar bhriathra. Tá daoine abálta rudaí a thuiscint. Uaireanta bíonn siad ag gáire. 
Ceapaim nuair a bhíonn daoine ag gáire nó ag baint taitneamh as  

Níl mórán Ollainis, Fraincis nó Spáinnise agam ach léim greannáin Ollainis, Fraincis agus Spáinnise 
uaireanta agus ceapaim go bhfuilimid abálta rudaí cosúil le sin a dhéanamh le tallann in Éirinn. Thosaigh 
mé ag déanamh rudaí trí Ghaeilge mar ní raibh mórán rudaí le fáíl i nGaeilge.  

Tá daoine ag obair thar lear trí Bhéarla ar ghreannáin agus le stiúideonna beochana. Tá daoine i 
scoileanna anois ag tarraingt agus ag chruthú scéalta nua. Tá a lán i ngaelscoileanna agus gaelcholáistí 
in Éirinn agus tá siad ag cruthú na scéalta i nGaeilge. Bheadh sé iontach go mbeadh stáitse ann chun 
an lucht cruthaiteach a thaispeáint do gach duine. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


