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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 

14 Meán Fómhair 2022 

Spreagadh Fhoilsitheoireacht agus Léitheoireacht na Gaeilge 

Ráiteas Tosaigh 

Réamhrá 

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

Léitheoireacht na Gaeilge, le fócas ar leith ar ár seirbhísí dáileacháin leabhar”.  

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. 

 
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.  
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Seirbhís Seachadta Leabhar Fhoras na Gaeilge ÁIS 

5 Sa ráiteas seo pléifimid leis le háisíneacht dáileacháin leabhar Fhoras na Gaeilge, ÁIS. Agus le 

moltaí, bunaithe ar ár dtaithí agus ar ár dtuiscintí, a chuirfeadh leis an tseirbhís sin. 

6 Tá cur síos thíos a fuair an Coiste seo uainn roimhe nuair a tháinig Foras na Gaeilge i láthair an 

Choiste i mí Feabhra 2022, ar mhaithe le comhthéacs. 

Dáileadh na Leabhar (ÁIS) 

7 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 ar fáil i 

siopaí leabhar ar fud na tíre. 

8 Dáileann ÁIS isteach agus amach ar 200,000 leabhar go bliantúil ar 260 siopa leabhar as an 

trádstóras atá againn i nDún Seachlainn. Is in Éirinn atá bunús na siopaí, cé go bhfuil líon beag 

acu (10 siopa) thar lear.  

9 Idir na blianta 2015 agus 2021, tháinig méadú de bheagnach 20% ar dhíolachán ÁIS (ó c€900k 

go c€1.1m).  

10 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.  

Na dúshláin reatha 
11 Faoi láthair, níl sé d’acmhainn ag Foras na Gaeilge díriú ar fhorbairtí riachtanacha, ná dul chun 

cinn suntasach a dhéanamh inár seirbhísí dáileacháin leabhar cheal acmhainní foirne.  

12 Tá an t-ardú leanúnach ar dhíolachán ó 2015 suntasach mar sin féin, agus níor tháinig aon titim 

shuntasach ar dhíolachán le linn na paindéime, in ainneoin tréimhse nach raibh dáileadh 

leabhar ar bith ar siúl. Is léiriú é sin ar an éileamh atá ann do leabhair Ghaeilge, agus go bhfuil 

an t-éileamh sin ag fás.  

13 Tá rath chláir mhaoinithe (scéimeanna) Chlár na Leabhar Gaeilge ag brath go mór ar 

éifeachtacht na seirbhíse dáileacháin. Is é sin le rá go bhfuil na torthaí inmhianaithe atá ag Foras 

na Gaeilge don fhoilsitheoireacht agus don léitheoireacht ag brath go hiomlán ar bhealaí 

rochtana ag pobal na Gaeilge ar na leabhair.  

14 Is féidir na dúshláin reatha a bhaineann leis an tseirbhís dáileacháin leabhar a rangú mar seo a 

leanas: Acmhainní Foirne;  Acmhainní Teicneolaíochta; agus Acmhainní díola/margaíochta. 

Pléimid le gach ceann acu sin thíos: 

Acmhainní Foirne 

15 Faoi láthair, tá 4 bhall foirne fostaithe go lánaimseartha ag Foras na Gaeilge don tseirbhís 

dáileacháin:  

a) Bainisteoir;  
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b) Timire díolacháin; 

c) Oibrí stórais; agus  

d) Oifigeach cléireachais.  

16 Fágann sin nach bhfuil de rogha ag an bhfoireann ach bearnaí a líonadh sna réimsí eile nuair a 

bhíonn an fostaí leis an bpríomh-chúraim as láthair. De nádúr na hoibre go mbíonn siopaí ag súil 

le seachadtaí leabhar ar bhonn laethúil. Má bhíonn duine ar bith den bheirt a bhíonn ag plé le 

horduithe agus le seachadtaí as láthair de bharr saoire, breoiteachta, saoire tuismitheora ná 

covid, mar shampla, ní bhíonn de rogha ag an Timire Díolachán agus ag an mBainisteoir ach 

tabhairt faoin obair sin.  

17 Ní fhágtar mórán ama, dá réir sin, le díriú ar fhorbairtí ná ar fheabhsuithe sa tseirbhís. In 

ainneoin an dúshláin áirithe sin, tá ardú leanúnach ann ar dhíolachán ó 2015, agus níor tháinig 

titim shuntasach ar dhíolachán le linn na paindéime, in ainneoin tréimhse nach raibh dáileadh 

leabhar ar bith ar siúl de bharr srianta. 

Acmhainní Teicneolaíochta 

18 Aithnímid go gur gá ár suíomh gréasáin a fhorbairt leis an gcóras reatha orduithe a uasghrádú. 

Tá géarghá le suíomh gréasáin ‘gnólacht le gnólacht’ a d’fhreagródh do riachtanais na 

bhfoilsitheoirí agus na siopaí leabhar. 

19 Lena chois sin, tá uasghrádú de dhíth ar an gcóras bainistithe stoic. Bheadh seo le déanamh i 

gcomhar leis an suíomh gréasáin nua atá le forbairt chun go mbeadh córas ní b’éifeachtaí ann 

do na siopaí maidir le horduithe, agus féidearthachtaí sa bhreis ann maidir le stoc a bhainistiú, 

tuairisciú srl.   

20 Leis an dá fhorbairt seo, bheadh Foras na Gaeilge ar chomhchéim le dáileoirí leabhar eile, 

dáileoirí leabhar Béarla, a bhfuil suíomh ar líne acu. Dá réir sin, bheimis ábalta tacaíocht ní 

b’iomláine a sholáthar d’fhoilsitheoirí agus don earnáil trí chéile (na scríbhneoirí agus na siopaí 

san áireamh).  

21 Bheimis ábalta seirbhís ní b’fhearr a chur ar fáil do spriocphobal léitheoireachta na leabhar 

Gaeilge, agus bheimis ábalta seirbhís ní b’fhearr a chur ar fáil do phobail Ghaeilge ar fud na tíre. 

Acmhainní díola/margaíochta 

22 Aithnímid go bhfuil i bhfad níos mó tacaíochta ó thaobh na poiblíochta de dhíth ar earnáil na 

leabhar Gaeilge. Tá gá le straitéis mhargaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don earnáil, a 

thacódh le hardú feasachta, le hardú díolacháin, agus le hardú i líon na léitheoirí Gaeilge agus 

na scríbhneoirí Gaeilge trí chéile.   

23 I láthair na huaire, tá Timire Díolacháin amháin ag plé le mórán le 250 siopa ó cheann ceann na 

tíre. Bíonn cuid mhaith den obair sin dírithe ar chaidreamh a chothú le siopaí, agus ar ndóigh le 

díol fiacha. Ach bíonn cúraimí margaíochta agus poiblíochta, agus ó am go chéile, cúraimí oifig-

bhunaithe ar an Timire Díolacháin. 

24 Tá dlúthcheangal idir obair an Timire Díolacháin agus margaíocht agus ardú feasachta. Tá seo 

amhlaidh go háirithe nuair a bhíonn athrú ar an fhoireann díola i siopaí. Rud a tharlaíonn níos 

minice ar an saolta deireanacha seo. Bionn ar an Timire Díolacháin tacaíocht a chur ar fáil do 
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bhaill foirne i siopaí, nach bhfuil Gaeilge acu, chun cabhrú leo leabhair oiriúnacha a roghnú, 

agus chun an raon leathan leabhar a chur i láthair fhoireann na siopaí.  

25 Lena chois sin, bíonn an Timire Díolacháin ag déanamh moltaí maidir le hinfheictheacht na 

leabhar sna siopaí, agus cuirimid tacaíocht a chur ar fáil maidir le trealamh taispeantais, mar 

shampla. 

26 Bíonn an Timire Díolacháin ag plé le grúpaí a bhíonn ag iarraidh ócáidí margaíochta agus díola 

freisin – mar shampla, seastáin leabhar ag ócáidí. 

Réitigh 
27 Faoi láthair ní féidir le Foras na Gaeilge mórán forbartha a dhéanamh ar an réimse seo cheal 

acmhainní. Is tacaíocht fhadtéarmach leanúnacha a theastaíonn chun gur féidir aghaidh a 

thabhairt ar na dúshláin éagsúla ar bhealach comhtháite córasach. Teastaíonn tacaíocht bhreise 

le haghaidh bealaí chun tairge na bhfoilsitheoirí Gaeilge a chur i láthair an phobail. 

28 Chuige sin, bheadh sé i gceist ag Foras na Gaeilge, trí mhaoiniú breise, infheistíocht shuntasach 

a dhéanamh inár seirbhís dáileacháin leabhar. 

29 Is mian le Foras na Gaeilge béim ar leith a chur ar fhorbairt na léitheoireachta sna Limistéir 

Phleanála Teanga, sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta, agus sna líonraí – chun go mbeadh eolas ag 

pobail na Gaeltachta agus na Gaeilge ar leabhair Ghaeilge agus chun go mbeadh siad ábalta 

teacht orthu go héasca.  

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

léitheoireacht, mar shampla, Leabhair Pháistí Éireann, Aontas na Scríbhneoirí, Cumann na 

bhFoilsitheoirí, Áras na Scríbhneoirí, na meáin Ghaeilge (Tuairisc, Nós agus Comhar) agus na 

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

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

heagraíochtaí eile. 

32 Is mian linn freisin cur chuige comhtháite a fhorbairt idir ár n-iarrachtaí margaíochta agus ár 

gcaidreamh leis na siopaí. Is mian linn imeachtaí margaíochta a fhorbairt i gcomhar le lucht 

forbartha na Gaeilge ar bhonn ceantair, chun dul i gcion ar phobal na Gaeilge sna ceantair 

éagsúla a bhfuil oifigigh Ghaeilge fostaithe iontu. 

33 Ba mhaith linn dul ag obair i gcomhpháirt le scoileanna, rud a d’fhéadfaí a dhéanamh i gcomhar 

le Gael Linn agus leis an Ghaelbhratach. 

34 Ar an dóigh sin, thig linn: 

• Cur le líon na léitheoirí Gaeilge; 

• Díolachán a ardú i siopaí leabhar; 

• Leabhair Ghaeilge a chur ar fáil sna siopaí leabhar uile sna ceantair phleanála teanga; 

• Feabhas a chur ar an tseirbhís atá ar fáil d’fhoilsitheoirí;  

• Feabhas a chur ar an tseirbhís atá ar fáil do shiopaí; agus 
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• Feabhas a chur ar an mhargaíocht do leabhair Ghaeilge. 

35 Leis sin a bhaint amach, beidh infheistíocht le déanamh sna hacmhainní foirne atá fostaithe 

againn. Tá na baill foirne seo a leanas de dhíth leis na hathruithe riachtanacha a chur i gcrích: 

• Oifigeach margaíochta le plé le réimse iomlán na margaíochta – cothabháil suíomh 

gréasáin, straitéis mhargaíochta a fhorbairt agus a chur i gcrích, ócáidí margaíochta a 

chomhordú i gcomhar le páirtithe leasmhara, ábhar margaíochta a sholáthar, agus 

oibriú i gcomhpháirt leis na páirtithe leasmhara (foilsitheoirí, oifigigh Ghaeilge, údair, 

srl) chun ábhar margaíochta agus feachtais feasachta a reáchtáil. 

• Oifigeach teicneolaíochta le bainistiú laethúil an taoibh theicneolaíoch den obair 

sheachadta a láimhseáil (áireamh stoc, ceannachán, seachadtaí, díolachán), agus le 

stiúir a dhéanamh ar an trádstóras. 

• Oifigigh (x 3) chun tacaíocht díolacháin a chur ar fáil; le tacú le teagmháil le siopaí ar 

bhonn réigiún, le béim faoi leith ar cheantair phleanála teanga sa Ghaeltacht, agus sa 

chuid eile den tír, agus chun gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leis na siopaí ar 

bhealach níos minice agus níos dlúithe, go háirithe sna ceantair phleanála teanga 

(LPTanna, BSGanna, Líonraí Gaeilge). Is féidir go mbeidh na hoifigigh seo in ann cabhrú 

le forbairtí agus obair sa trádstóras chomh maith.  

36 Beidh an infheistíocht shuntasach seo de dhíth le straitéis mhargaíochta a fhorbairt, agus le 

tionscadal ábhartha a chur i bhfeidhm a fhreagraíonn do riachtanais aitheanta na bhfoilsitheoirí, 

na scríbhneoirí, na siopaí leabhar, na leabharlann agus an phobail léitheoireachta.  

37 Ligfidh sé dúinn comhpháirtíochtaí ábhartha a chothú le páirtithe leasmhara chun tacú leis na 

foilsitheoirí, chun díolachán a fheabhsú, agus chun feasacht a ardú maidir le leabhair Ghaeilge 

mar shampla, Leabhair Pháistí Éireann, Aontas na Scríbhneoirí, Cumann na bhFoilsitheoirí, Áras 

na Scríbhneoirí, na meáin Ghaeilge (Tuairisc, Nós agus Comhar) agus na meáin státurraithe 

(RTÉ, RnaG, TG4), Cumann na Leabharlannaithe, Údaráis Áitiúla, Tuismitheoirí na Gaeltachta, 

COGG,  Muintearas, agus Litríocht Éireann. 

38 Beimid ábalta díriú ar bhealach comhtháite leo sin uile, leis na meáin Bhéarla, na féilte 

litríochta, na ciorcail léitheoireachta, na leabharlanna agus earnáil in oideachais.  

39 Tabharfaidh na hacmhainní breise deis do Bhainisteoir ÁIS tabhairt faoi fhorbairtí straitéiseacha 

don earnáil, mar shampla plé le foilsitheoirí maidir le struchtúr comharbachta, réitigh stórála 

agus eile. 

 


