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1.1 RÉAMHRÁ

le chéile ar leibhéal áitiúil, náisiúnta agus Eorpach. Go
deimhin, léiríodh torthaí na Bliana i gcomhairliúcháin
mo Roinne a rinneadh le déanaí maidir lenár bplean
oidhreachta náisiúnta a fhoilseofar go gairid, Oidhreacht
na hÉireann 2030 - is cúis spreagúil í éagsúlacht agus
líon na n-aighneachtaí a fuarthas, chomh maith le líon
na ndaoine a d’fhreastail ar cheardlanna ar fud na tíre,
tugtar le tuiscint go bhfuil méadú leanúnach ag teacht
ar rannpháirtíocht an phobail san oidhreacht.

1.2 AN TAIRE CULTÚIR,
OIDHREACHTA AGUS
GAELTACHTA, JOSEPHA
MADIGAN, T.D .

Mar a thaispeántar sa tuarascáil seo, táimid ag dul
thar a chéile chun na haidhmeanna sin a bhaint amach
anseo in Éirinn. I staidéar a rinne Eurobarometer in
2017 aimsíodh go bhfuil an barr beirthe ag muintir na
hÉireann maidir le hobair dheonach le heagraíochtaí
oidhreachta cultúrtha agus gur léirigh 70% againn gur
mhaith linn tuilleadh a fháil amach faoi oidhreacht
chultúrtha na hEorpa. Fíoraíodh na staitisticí seo le
rannpháirtíocht na hÉireann sa Bhliain Eorpach um
Oidhreacht Chultúrtha, leis na mílte imeacht ar siúl ar
fud na tíre ar fhreastail os cionn milliún duine orthu.

Táim tiomanta i gcónaí do bheith ag obair le mo
chomhghleacaithe ar fud na hEorpa agus leis na
páirtithe leasmhara iomadúla ar leibhéal náisiúnta
chun cur leis na torthaí a d’eascair as Bliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha. Faoi Dhearbhú Bhúcairist
de mhí Aibreáin 2019, d'aithin na Ballstáit ar fud an
Aontais Eorpaigh go gcruthaíonn an móiminteam ar
gnóthaíodh le rath na Bliana deis speisialta chun leagáid
bhuan agus chumhachtach a thógáil, rud a fheabhsóidh
cosaint, infheictheacht agus rochtain inbhuanaithe ar
ár gcultúr oidhreacht, atá go hiontach éagsúil, ar fud na
hEorpa. Thugamar faoi deara an tábhacht a bhaineann
le Creat Gníomhaíochta um Oidhreacht Chultúrtha an
Choimisiúin Eorpaigh, a foilsíodh i mí na Nollag anuraidh,
agus a chabhraigh linn an oidhreacht a sheachadadh agus
thacaigh sé le príomhréimsí gníomhaíochta. In Éirinn, tá
dul chun cinn á dhéanamh againn cheana féin maidir le
ceann de na príomhghníomhartha sin a sheachadadh
leis an bhforbairt d’Oidhreacht na hÉireann 2030, creat
cuimsitheach an Rialtais don earnáil oidhreachta do na
deich bliana atá amach romhainn. Leis an gcreat seo,
cuirtear freagracht orainn uile ár n-oidhreacht a chosaint
agus a chinntiú go dtugtar aire di sa todhchaí.

Ba “Nasc á Dhéanamh” an téama don Bhliain
Eorpach um Oidhreacht Chultúrtha in 2018 in Éirinn:
ba é an sprioc a bhí againn ná an nasc idir daoine
agus an oidhreacht a dhoimhniú agus leagáid de
rannpháirtíocht phoiblí mhéadaithe a chruthú. Tá an
oidhreacht chultúrtha mar chuid lárnach de dhlúth
agus inneach ár mbeatha. Tá sí timpeall orainn
i bhfoirgnimh ár mbailte agus ár gcathracha; ár
dtírdhreacha, láithreáin nádúrtha, séadchomharthaí
agus suíomhanna seandálaíochta; ár nósanna agus
ár dtraidisiúin. Tá sí comhdhéanta i litríocht, ealaín
agus rudaí agus na ceirdeanna a fhoghlaimímid,
na scéalta a insímid, an bia a ithimid, na hamhráin a
chanaimid agus na scannáin a mbreathnaímid orthu.
Le hoidhreacht chultúrtha, déantar pobail a thabhairt
le chéile agus cruthaítear tuiscint ar na háiteanna a
roinnimid.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil
leis an gComhairle Oidhreachta as clár na hÉireann
a chomhordú don Bhliain Eorpach um Oidhreacht
Chultúrtha. Cé gur chuir an téama agus na himeachtaí
le hobair leanúnach na Comhairle Oidhreachta maidir
lenár n-oidhreacht a chur chun cinn, a fhoghlaim do
dhaoine agus taitneamh a bhaint astu, ba thiomantas
suntasach é glacadh leis, agus b’eiseamláireach
forghníomhú na Comhairle maidir leis an tiomantas
sin. Lena gcuid oibre le hinstitiúidí cultúrtha, le
heagraíochtaí oidhreachta, le comhairlí áitiúla, le
grúpaí pobail agus le daoine aonair le linn na Bliana,
cinntíodh go dtabharfaidh aidhmeanna na Bliana
agus na naisc a rinneadh dá bharr bonn láidir dúinn
chun leagáid de rannpháirtíocht phoiblí mhéadaithe
a chruthú maidir le hoidhreacht chultúrtha in Éirinn
agus san Eoraip sna blianta atá le teacht.

Nuair a sheol Tibor Navracsics, Coimisinéir um
Oideachas, Cultúr, Óige agus Spórt an Aontais
Eorpaigh, Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
in Éirinn ar ais i mí na Nollag 2017, leag sé amach
príomhaidhmeanna na Bliana: spreagfaí comhroinnt
agus meas ar oidhreacht chultúrtha na hEorpa;
dhéanfaí feasacht a mhúscailt faoinár stair agus
faoi na luachanna coitianta; agus páirt a thabhairt
dár saoránaigh in imeachtaí a chuidíonn le braistint
muintearais a chur chun cinn i spás Eorpach comónta.

Ní hí oidhreacht chultúrtha an chúige de lucht déanta
beartas, ach is é an cúige den phobal ina iomláine.
Deis iontach a bhí i mBliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha chun ár n-oidhreacht chultúrtha a chur chun
cinn agus a thacú ar go leor bealaí, agus chun nascadh

Josepha Madigan TD

An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
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1.3 3. CATHAOIRLEACH NA
COMHAIRLE OIDHREACHTA,
MICHAEL PARSONS

I suirbhé trasghearrtha de ghrúpaí agus
gníomhaireachtaí oidhreachta a ghlac páirt sa Bhliain,
luaigh an chuid is mó díobh gurb é an ghné den scoth
a bhain siad amach sa Bhliain ná na naisc a rinne siad,
agus an chomhpháirtíocht nua a chruthaigh siad.

Thug Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
deis thábhachtach dúinn uile - ar fud na hEorpa machnamh agus breithniú a dhéanamh ar thábhacht
na hoidhreachta cultúrtha, ó thaobh an chaoi a
ndearna sí ár stair a mhúnlú agus a threorú; agus
conas is féidir lei ár dtodhchaí a mhúnlú.

Ar fud na hÉireann, reáchtáladh 4,300 imeacht don
Bhliain, ina ndearnadh pobail a nascadh lena gceantar
féin, den chuid is mó. D’fhreastail breis agus 1.2 milliún
duine in Éirinn ar ghníomhaíochtaí na Bliana agus
d'fhreastail formhór na ndaoine ar imeachtaí agus
thug siad cuairt ar shuímh oidhreachta.

In Éirinn, bhí áthas ar an gComhairle Oidhreachta
feidhmiú mar chomhordaitheoir na tíre do chlár na
Bliana. I gcomhar le grúpa stiúrtha arna fheidhmiú
faoin Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
scrúdaíomar dearcthaí i leith na hoidhreachta
cultúrtha agus fuarthas amach go nascann muintir
na hÉireann leis an oidhreacht atá timpeall orainn:
ár dtírdhreach; láithreáin oidhreachta áitiúla; agus
oidhreacht dholáimhsithe.

Ag breathnú siar, d'éirigh thar barr leis seo d’aineoinn
buiséid theoranta. Léiríonn sé go bhfuil fonn mór ann,
thar aoisghrúpaí agus ar fud na bpobal, oidhreacht
chultúrtha a úsáid mar bhealach chun nascadh go
háitiúil, go náisiúnta agus lenár gcomhghleacaithe
Eorpacha. Agus ní hamháin a dhéantar nasc lenár stair
agus le háiteanna áite, ach cuirtear lionsaí ar fáil dúinn
chun dúshláin cosúil le hathrú aeráide, dídhaonrú
tuaithe agus caillteanas bithéagsúlachta a scrúdú.

Leis an dlúthchaidreamh seo leis an oidhreacht,
tugadh spreagadh dúinn glao ar leith a dhéanamh
ar ghníomhú i rith 2018: thugamar cuireadh do gach
saoránach nasc a dhéanamh lena n-oidhreacht
chultúrtha trí pháirt a ghlacadh in imeacht
oidhreachta, nó trí fhreastal ar shuíomh oidhreachta.
D'iarramar ar chaomhnóirí agus ar sheanchaithe
oidhreachta ceangal níos fearr a dhéanamh lena
chéile chun níos mó comhoibrithe a chruthú agus
chun cleachtas a roinnt.

Ag breathnú chun cinn, is é an príomhdhúshlán
anois ná conas a éascaímid grúpaí cultúrtha agus
oidhreachta - ar gach leibhéal - chun leanúint ar
aghaidh le naisc a chruthú, ionas go bhféadtar
meas agus foghlaim ón am atá thart a bheith mar
bhonn lenár dtodhchaí. Oibreoidh an Chomhairle
Oidhreachta lenár gcomhpháirtithe go léir chun an
oidhreacht nasctha seo a choinneáil inár samhlaíocht,
agus creat a bhunú a choimeádfaidh spiorad na
nascachta lenár n-oidhreacht chultúrtha beo.

Leis an tacaíocht ar thug an Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta táimid ag athdhíriú ar ár scéim
deontas pobail chun tacú le grúpaí oidhreachta
áitiúla imeachtaí oidhreachta a reáchtáil; chuireamar
oiliúint ar fáil do ghrúpaí oidhreachta agus do dhaoine
aonair maidir le cumarsáid, ionas go bhféadfaidís
scéalta áitiúla a chur i láthair ar bhealach níos fearr
agus daoine a fhostú ina ngníomhaíochtaí; agus
chuireamar i láthair agus thugamar tacaíocht do
roinnt imeachtaí cláraithe chun an glao ar 'nasc
a dhéanamh' a mhéadú. Chuireamar lipéad faoin
mBliain ar imeachtaí na Seachtaine Oidhreachta in
2018, agus ghlac an líon is mó de dhaoine a chonacthas
riamh páirt sa tSeachtain Oidhreachta.

Moltar obair bhord agus fheidhmeannach na
Comhairle Oidhreachta, mar aon le hiarrachtaí an
Choiste Stiúrtha arna fheidhmiú ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta, maidir le Bliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha 2018 a spreagadh. Táim
buíoch go háirithe don Aire Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta as a tacaíocht don bhliain, agus as an
mhuinín agus an iontaoibh ar chuir sé sa Chomhairle
Oidhreachta maidir le comhordaitheoir náisiúnta a
cheapadh. Agus thar aon ní eile, tá an rath iontach ar
baineadh amach le gníomhaíochtaí na hÉireann don
Bhliain mar thoradh ar iarrachtaí na ngrúpaí pobail, na
ndaoine aonair agus na n-eagraíochtaí a bhí ag obair
i réimse oidhreachta cultúrtha na Bliana, agus a lig
dúinn nasc a dhéanamh.

I gcomhthéacs an chúlra gníomhaíochta seo, tá áthas
orm a rá - bunaithe ar olleagrán náisiúnta - ghlac
seisear as gach deichniúr aosach in Éirinn páirt in
imeacht nó gníomhaíocht oidhreachta i rith na Bliana.
Mar a bhíothas ag súil leis, bhí formhór na ndaoine ag
plé le láithreáin oidhreachta agus le tírdhreach.

Michael Parsons
Cathaoirleach
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2.0 FORBHREATHNÚ
2.1 MAIDIR LE BLIAIN
EORPACH NA HOIDHREACHTA
CULTÚRTHA 2018
D’ainmnigh an tAontas Eorpach an bhliain 2018 mar
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Dearadh
an tionscnamh ionas go mbeadh sé go hiomlán
Eorpach, le gníomhaíochtaí ar siúl in Éirinn agus soir
go dtí na hUallaigh agus ar gach leibhéal: Eorpach,
náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil. Ba í aidhm na Bliana
ná go mbeadh gach duine páirteach in imeachtaí a
chuidíonn le mothú muintearais a chur chun cinn i
spás Eorpach comónta. Reáchtáladh os cionn 18,000
imeacht ar fud na hEorpa, agus ghlac breis agus 10
milliún duine páirt iontu.
In oidhreacht, cuimsítear ár n-áiteanna agus earraí,
luachanna agus traidisiúin a fuaireamar ó na glúnta
roimhe seo, a bhfuil againn sa lá atá inniu ann, agus
a chuirtear ar aghaidh chuig na glúine atá le teacht.
Tá sí comhdhéanta d’fhoirgnimh, séadchomharthaí,
suíomhanna
stairiúla
agus
seandálaíochta,
réada músaeim, ár nósanna, spóirt, ceol, damhsa,
béaloideas, ceardaíocht agus scileanna, agus
oidhreacht nádúrtha, ar nós tírdhreacha, gnáthóga
fiadhúlra agus bithéagsúlacht.1
In Éirinn, ba í an Chomhairle Oidhreachta - an comhlacht
reachtúil atá freagrach as oidhreacht náisiúnta na
hÉireann a shainaithint, a chosaint, a chaomhnú agus
a fheabhsú - a bhí freagrach as clár náisiúnta imeachtaí
agus gníomhaíochtaí a chomhordú agus a chur chun
cinn do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 faoin téama 'Nasc a Dhéanamh'.

2.2 CUSPÓIRÍ AGUS
TEACHTAIREACHTAÍ
Cuspóirí
Ba iad aidhmeanna Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 ná:
99 Daoine a spreagadh chun oidhreacht chultúrtha
shaibhir agus éagsúil na hEorpa a fhiosrú.
99 A luach uathúil a cheiliúradh, a thuiscint agus a
chosaint.
99 Machnamh a dhéanamh ar na tairbhí a
eascraíonn as oidhreacht dár saolta.
Ba é cuspóir ginearálta Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018, arna leagan amach

ag Coimisiún an Aontais Eorpaigh, iarrachtaí an
Aontais, na mBallstát agus na n-údarás réigiúnach
agus áitiúil a spreagadh agus tacú leo, i gcomhar
leis an earnáil oidhreachta cultúrtha agus leis an
tsochaí shibhialta níos leithne, chun oidhreacht
chultúrtha na hEorpa a chosaint, athúsáid, a
fheabhsú, a luacháil agus a chur chun cinn.
Ba í fís na Comhairle Oidhreachta don Bhliain ná
leagáid a chruthú a bheidh ábhartha i ndiaidh
2018. Tá súil ag an gComhairle go leagfar na
bunsraitheanna d'earnáil oidhreachta atá níos
cumhachtaí agus nasctha, lucht féachana níos
nasctha, chomh maith le tionscnaimh beartais
nua mar gheall ar an mBliain.

Príomhtheachtaireachtaí
Ba iad na príomhtheachtaireachtaí do Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018
mar a bhí leagtha amach ag an gComhairle
Oidhreachta ná:
99 Is í aidhm na Bliana an nasc idir daoine agus
oidhreacht a dhoimhniú.
99 Is cuspóir lárnach den Bhliain ná páirt a thabhairt
do dhaoine óga agus iad a spreagadh chun
an saibhreas atá ag Éirinn maidir le gnáthóga
nádúrtha, traidisiúin, foirgnimh agus bailiúcháin
mhúsaeim a fhiosrú ag aois óg.
99 Ní hamháin go mbaineann an Bhliain lenár
n-oidhreacht náisiúnta, i gceist inti chomh maith
tá nascadh le tíortha Eorpacha eile trí spéis
chomhroinnte in iniúchadh na hoidhreachta.
99 Is oidhreacht é rud ar féidir linn uilig taitneamh
a bhaint as, ach tá ról tábhachtach aici freisin
maidir le tacú le comhtháthú sóisialta, laistigh
de theorainneacha náisiúnta agus ar fud na
hEorpa araon.
99 Baineann ár n-oidhreacht chultúrtha le gach
duine agus leagann an Bhliain béim ar an
tábhacht a bhaineann le cosaint, feabhsú agus
cur chun cinn ár n-oidhreachta chun í a tharchur
chuig na glúine atá le teacht.
99 Cuireann an Bhliain cur chuige inbhuanaithe
chun cinn maidir le bainistíocht oidhreachta.
99 Tá sé mar aidhm ag an mbliain feasacht a
mhúscailt ar na deiseanna atá don earnáil
trí theicneolaíochtaí nua, trí dhigitiú agus trí
rochtain ar líne, amhail caomhnú, cur chun cinn
agus cineálacha nua rannpháirtíochta lenár
n-oidhreacht.
99 Is í aidhm na Bliana feasacht a mhúscailt ar an
méid a chuireann an oidhreacht chultúrtha le fás
eacnamaíoch.

1 Áirítear leis an sainmhíniú atá á úsáid ag an gCoimisiún Eorpach oidhreacht inláimhsithe agus dho-inláimhsithe agus dhigiteach, lena
n-áirítear séadchomharthaí, láithreáin, tírdhreacha, scileanna, cleachtais, eolas agus léirithe cruthaitheachta daonna; bailiúcháin arna gcaomhnú agus arna mbainistiú ag comhlachtaí poiblí agus príobháideacha amhail iarsmalanna, leabharlanna agus cartlanna (2014/ C 183/08)
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2.3 GLAOCH AR GHNÍOMH: NASC A DHÉANAMH
NASC A DHÉANAMH
Ba é téama Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 in Éirinn ná “Nasc a Dhéanamh”. Ba é aidhm an
téama seo ná an nasc idir daoine agus ár n-oidhreacht a dhoimhniú agus leagáid de rannpháirtíocht phoiblí
mhéadaithe a chruthú.
Forbraíodh an téama tar éis plé maidir leis na cuspóirí don Bhliain a dhéanamh le roinnt páirtithe leasmhara
oidhreachta in Éirinn, agus bunaithe ar an téama sin thug an Chomhairle Oidhreachta cuireadh d’eagraíochtaí
agus do dhaoine aonair gníomhú agus freagairt don ghlao.
Faoin téama seo, bhí an deis ag grúpaí agus eagraíochtaí oidhreachta ar fud na tíre oibriú as láimh a chéile
chun a chinntiú go raibh gach duine in ann an t-am a ghlacadh chun caidreamh a bhunú le hoidhreacht na
hÉireann agus nasc nua a dhéanamh léi i rith na bliana.
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2.4 CONAS A D’FHEIDHMIGH
BLIAIN EORPACH NA
HOIDHREACHTA CULTÚRTHA
2018

99 Tacú le heagraíochtaí áitiúla agus le grúpaí pobail

chun imeachtaí rannpháirtíochta a stiúradh le
tacaíocht de scéim deontais bheag.

99 Tacú le himeachtaí náisiúnta agus réigiúnacha.
99 Gach gníomhaíocht de chuid na Seachtaine
Oidhreachta Náisiúnta a dhíriú timpeall Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 agus
dámhachtainí Le Chéile san Eoraip a bhunú.

Cheap an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
Josepha Madigan TD, an Chomhairle Oidhreachta
chun gníomhú mar an comhordaitheoir náisiúnta
don bhliain in Éirinn.

99 Oiliúint chumarsáide a sholáthar do gach
eagraíocht a ghlac páirt i Seachtain na
hOidhreachta; oifigigh oidhreachta áitiúla; agus
do gach eagraíocht a fuair deontais bheaga.

Bhunaigh an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta coiste stiúrtha náisiúnta chun feidhmiú
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 a
mhaoirsiú in Éirinn. Le treoir an choiste, bhíothas in
ann tacaíocht a lorg agus an Bhliain a chur chun cinn
ar fud na tíre, chomh maith le comhghuaillíochtaí
nua a dhéanamh.

99 Comhoibrithe nua a bhunú mar shampla leis an
toscaireacht Eorpach in Éirinn don Lá Eorpach.

99 Na Gradaim Oidhreachta Náisiúnta agus Le Chéile
san Eoraip a éascú mar dhlúthchuid den Bhliain,
lenar cuireadh béim ar dea-chleachtas agus lenar
bronnadh gradaim d’iarrachtaí láidre ar leibhéal
an phobail chun oidhreacht a chur chun cinn.

Coiste Stiúrtha Náisiúnta Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018

Sheol an Chomhairle Oidhreachta an clár Éireannach
do Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018
go hoifigiúil ar an Luan, 29 Eanáir ag Ard-Mhúsaem
na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.
Ba é an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta,
Josepha Madigan, TD, a sheol an seoladh. D'fhreastail
ionadaithe ó na hinstitiúidí cultúrtha, grúpaí
oidhreachta, polaiteoirí, baill de thoscaireacht an
Aontais Eorpaigh go hÉirinn, ionadaithe óige agus na
meáin ar an ócáid.

I measc Choiste Stiúrtha Náisiúnta um Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 bhí
ionadaíocht ó:

99 Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta. (RCOG)
99 An Rannóg Oidhreachta Tógtha (RCOG)
99 Éire Ildánach (RCOG)
99 ICOMOS Éireann

Foilsíodh clár na Bliana le tacaíocht ón Eoraip Ildánach.
Cuireadh torthaí ó shuirbhé Eorabharaiméadair de chuid
an Choimisiúin Eorpaigh ar dhearcaí i leith oidhreachta
cultúrtha i láthair freisin mar chuid den seoladh.

99 Comhairle na bhForas Cultúir Náisiúnta
99 Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP)
99 Comhairle Taighde na hÉireann

Coinníodh Próifíl na Bliana i rith 2018 le caidreamh
poiblí náisiúnta agus áitiúil leanúnach, le tiomáint
faoi leith timpeall na Seachtaine Oidhreachta.

99 Deasc na hEorpa Cruthaithí
99 Cumann na mBainisteoirí Cathrach agus Contae
99 EUNIC
Le linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018, dhírigh an Chomhairle
Oidhreachta a cuid acmhainní ar:

99 Eagraíochtaí a ghníomhú chun páirt a ghlacadh

sa Bhliain trí imeachtaí a eagrú, ag nascadh le
téamaí na Bliana agus ag baint úsáide as an
lipéad um Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018. Rinneadh glaonna sonracha
chun páirt a ghlacadh sa Bhliain tríd an lipéad um
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018
ar institiúidí cultúrtha náisiúnta, eagraíochtaí
oidhreachta agus grúpaí pobail.
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COMHPHÁIRTITHE I SEACHADADH
BHLIAIN EORPACH NA HOIDHREACHTA CULTÚRTHA
2018 IN ÉIRINN

Coiste
Stiúrtha Bhliain
Eorpach na
hOidhreachta
Cultúrtha

Ionadaíocht
an Choimisiúin
Eorpaigh in
Éirinn

An Roinn
Cultúir,
Oidhreachta
agus
Gaeltachta

Institiúidí
cultúrtha
náisiúnta

Grúpaí agus
Eagraíochtaí
Oidhreachta

Údaráis áitiúla
agus oifigigh
oidhreachta

Idirnáisiúnta
Eagraíochtaí
oidhreachta in
Éirinn

Meáin (a
bhaineann le
cultúr /
oidhreacht agus
príomhshrutha)

Institiúidí
cultúrtha
eile
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3.0 GNÍOMHAÍOCHTAÍ
3.1 RANNPHÁIRTÍOCHT AGUS TEACHT DE GHNÍOMHAÍOCHTAÍ
BHLIAIN EORPACH NA HOIDHREACHTA CULTÚRTHA 2018 IN ÉIRINN
Bhí an Chomhairle Oidhreachta freagrach as lógó Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 a
shannadh d'imeachtaí agus do thionscnaimh a rinne iarratas air. Chuir níos mó ná 200 eagraí imeachtaí
agus féilte iarratas isteach chun an lógó a fháil, mar aon le 2,190 imeacht na Seachtaine Oidhreachta, a fuair
an lógó mar chuid de Laethanta Oidhreachta na hEorpa. Mar thoradh air seo reáchtáladh níos mó ná 4,300
imeacht faoi bhrat Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 ar fud na hÉireann le linn na bliana.

Taispeántar thíos na figiúirí a sheasann amach ó Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 in Éirinn.

MEASTACHÁN
1,217,676

Daoine ar sroicheadh Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 orthu

MEASTACHÁN
4,339

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí ar
bronnadh branda Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 orthu

Bhí imeachtaí agus gníomhaíochtaí Bhliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha 2018 eagraithe ag
INSTITIÚIDÍ
CULTÚRTHA
NÁISIÚNTA

TIONSCNAIMH
ÁITIÚLA

EAGRAÍOCHTAÍ
OIDHREACHTA

GRÚPAÍ
POBAIL

Ard-Mhúsaem
na hÉireann

Gníomhaíochtaí
arna dtionscnamh
ag comhairlí contae
agus ag údaráis
áitiúla.

Gníomhaíochtaí
arna n-eagrú ag
cláir oidhreachta,
músaeim,
cumainn,
fondúireachtaí,
ionaid agus
dánlanna a bhfuil
sainchúram /
rochtain
náisiúnta acu.

Aon ghrúpa /
eagraíocht a
bhfuil a
ghníomhaíocht
teoranta do
cheantar áitiúil.

Leabharlann
Chester Beatty
Leabharlann
Náisiúnta na
hÉireann

B’ionann freastal lucht féachana don tSeachtain Oidhreachta 2018 agus 435,337. Bhí an figiúr seo bunaithe ar
Shuirbhé Kantar Milward Brown a choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta agus a rinneadh i Meán Fómhair
2018. Dúirt naoi faoin gcéad de na freagróirí gur fhreastail siad ar imeacht Sheachtain Oidhreachta. Bhí líon
na gcuairteoirí mar bhonn ar naoi faoin gcéad de dhaonra na hÉireann de réir Dhaonáireamh 2016.
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3.2 NAISC NUA AGUS CAIDRIMH FHEABHSAITHE A RINNEADH
MAR GHEALL AR AN GCOMHAIRLE OIDHREACHTA
Agus Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 á comhordú agus á cur chun cinn ag an gComhairle
Oidhreachta, bhunaigh sí comhoibrithe nua le heagraíochtaí nach raibh baint chomh domhain acu leo
roimhe seo:

Caidrimh a bhí ann
Cheana a neartú

Comhoibrithe nua

An Roinn Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta

99 An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra
99 Seirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta
99 Rannóg na hOidhreachta Tógtha
99 Éire Cultúrtha
99 Éire Ildánach

99 Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil.
99 Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an
Chultúir (DG EAC)

99 Ionad Cultúrtha Idirnáisiúnta, Krakow, an
Pholainn
99 Iontaobhas Oidhreachta Transylvania, an
Rómáin
99 BHO Imperial Palace, Vín, an Ostair
99 Stiftung Preußischer Kulturbesitz, an
Danmhairg
99 Europa Nostra
99 Rendez vous aux Jardins
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3.3 PRÍOMHGHNÍOMHAÍOCHTAÍ
AGUS IMEACHTAÍ DO BLIAIN
EORPACH NA HOIDHREACHTA
CULTÚRTHA 2018

Lá na hEorpa

Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha Cliath
Bealtaine 2018
D'óstáil Leabharlann Chester Beatty i mBaile Átha
Cliath ócáid speisialta ar an gCéadaoin, 2 Bealtaine
2018 chun Lá na hEorpa a chomóradh. Bhí an ócáid
mar chuid de chlár na hÉireann do Bliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha 2018 agus d'fhreastail
an tAire Stáit a bhfuil freagracht ar leith aige as
Gaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin, Joe McHugh
TD. Sa cheiliúradh bhí machnaimh cheoil agus
focal labhartha maidir le téama na héagsúlachta i
bhféiniúlacht na hÉireann agus na hEorpa. D'eagraigh
Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn, Oifig
Eolais Pharlaimint na hEorpa, Leabharlann Chester
Beatty agus an Chomhairle Oidhreachta í.

Cór Fiolarmónach RTÉ ag canadh
Ode to Joy
Sí an Bhrú, Co. na Mí Bealtaine 2018

Tháinig grúpa beag córchantairí ón gCór Fiolarmónach
RTÉ le chéile sa seomra laistigh den tuama pasáiste i
Sí an Bhrú ar an Máirt, 23 Aibreán chun an roscamhrán
Eorpach 'Ode to Joy’ a chanadh. Bhí an grúpa beag sa
seomra ag canadh an chéad véarsa a capella, sular
tháinig a gcomhghleacaithe le chéile taobh amuigh
le haghaidh an dara véarsa. Bhí an ócáid mar chuid de
dhúshlán a chuir an eagraíocht oidhreachta Europa
Nostra agus a hUachtarán agus teanór Spáinneach
Placido Domingo, chun ceiliúradh a dhéanamh ar
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018.
Spreagadh ceoltóirí gairmiúla agus amaitéaracha,
damhsóirí agus ealaíontóirí eile chun léiriu an amhráin
a thaifeadadh nó a fhísthaifeadadh i raon stíleanna
ag suíomh oidhreachta dá rogha féin agus ansin é a
roinnt ar na meáin shóisialta le #EuropeForCulture.

Tochailt ar Dhroim Meánach

Loch Sionnaigh, Co. Baile Átha Cliath
Meitheamh 2018
Faoi Chlár Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 tugadh an deis do dhíograiseoirí staire agus
seandálaíochta i mí an Mheithimh 2018 chun páirt
a ghlacadh i 'Tochailt Dhroim Meánach', tochailt
seandálaíochta pobail i Loch Sionnaigh, Co. Baile
Átha Cliath.
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Cork Discovers

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Meán Fómhair 2018
Le linn Cork Discovers arna eagrú ag Coláiste
na hOllscoile, Corcaigh, Acadamh COC, Teagasc,
Foghlaim Chorcaí agus Comhairle Cathrach Chorcaí,
chonacthas sraith d’imeachtaí idirghníomhacha
saor in aisce agus spreagúil in ionaid éagsúla ar fud
Chathair Chorcaí ar an Aoine, 28 Meán Fómhair 2018.
Dearadh na himeachtaí chun an tionchar a bhíonn ag
taighde ar ár saol laethúil a léiriú agus eagraíodh iad
mar chuid de Oíche Taighdeoirí na hEorpa, ócáid ar
fud na hEorpa, a bhí dírithe ar fheasacht an phobail a
mhúscailt faoin ról dearfach atá ag taighde sa tsochaí.
Rinne an clár, a forbraíodh mar chuid de Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018, ábhair idir
seandálaíocht agus zó-eolaíocht a iniúchadh.

Meitheal Mara

Currach a thógáil agus a sheoladh, Corcaigh
Deireadh Fómhair 2018
Tugadh cuireadh d’imircigh agus d'iarrthóirí
tearmainn a mbanna le hÉirinn a neartú trí 'Ceangal
a Dhéanamh trí Churracha', tionscadal a d'fhorbair an
clós bád pobail Meitheal Mara agus a maoiníodh mar
chuid de Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018. Mar chuid den tionscadal, múiníodh do dhaoine
a bhí ina gcónaí i soláthar díreach conas currach a
thógáil i nDún Fionnachaidh agus mar thoradh air sin
seoladh bád nua i mí Dheireadh Fómhair 2018.

Comhdháil Do Borders Matter
Músaem Contae Dhún Dealgan, Co. Lú
Deireadh Fómhair 2018

’Do Borders Matter? The Role of Museums and
Heritage in Crossing the Line’, i gceist anseo,
rinneadh iniúchadh ar an tionchar atá ag cinneadh
na Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a
fhágáil ar mhúsaeim ar theorainn na hÉireann.
Ag an gComhdháil, arna óstáil ag Líonra Músaem
na nÚdarás Áitiúil le tacaíocht ón gComhairle
Oidhreachta agus ón Roinn Gnóthaí Eachtracha
agus Trádála, tugadh go leor cainteoirí Gaeilge agus
idirnáisiúnta le chéile ón earnáil ealaíon, cultúir agus
oidhreachta, ón saol acadúil agus ón iriseoireacht.
Rinne na cainteoirí iniúchadh ar dhúshláin
fhéideartha maidir le hiarsmalanna teorann tar
éis Brexit, chomh maith le féidearthacht na staire
agus na hoidhreachta comhroinnte chun gníomhú
mar chatalaíoch d’athrú sóisialta dearfach, forbairt
pobail agus tógáil síochána.
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3.4 GRADAIM LE CHÉILE SAN EORAIP
Mar chuid de Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 bunaíodh na Gradaim nua Le Chéile san Eoraip
leis an scéim dámhachtainí don tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta chun aitheantas a thabhairt d'eagraithe
imeachtaí a dhéanann iniúchadh ar naisc oidhreachta na hÉireann le háiteanna eile san Eoraip ag tráth ar bith.
Chumhdaigh an triúir buaiteoirí go leor gnéithe a bhain leis an oidhreacht, agus bronnadh na gradaim orthu
ag an searmanas deiridh de Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 ar an gCéadaoin, 6 Feabhra 2019.

Ba iad seo a leanas na buaiteoirí den ghradam:
‘A Taste of The Past: Exploring Our European Connections’
Peat Crossing Borderlines

Portach na Greallaí, Co na Mí agus Portach na Scraithe, Co. na hIarmhí
Ag an imeacht de Chomhairle Chaomhnaithe Phortaigh na hÉireann roinneadh an Scéal maidir le
Portaigh a Shábháil idir an Ísiltír agus Éire agus chuir sé le tuiscint ar thábhacht thailte móna na
hÉireann ar leibhéal na hEorpa. Neartaigh siad an ceangal idir Éire agus an Ísiltír agus roinn na tíortha
a bpaisean maidir le portaigh na hÉireann a chaomhnú. Roinn rannpháirtithe ón bPolainn, ón Rúis,
ón Ísiltír, ó Thuaisceart Éireann agus ó Éirinn a dtaithí phearsanta ar phortaigh. Tugadh cuireadh don
Ollamh Matthijs Schouten, athair an chaomhnaithe tailte móna, labhairt agus tugadh cuireadh freisin
dá Shoilse, a Oirirceas an tUasal Peter Kok, Ambasadóir na hÍsiltíre go hÉirinn. Is sampla den scoth é an
Scéal maidir le Portaigh a Shábháil idir an Ísiltír agus Éire de thíortha Eorpacha ag obair le chéile chun
ár n-oidhreacht nádúrtha a chaomhnú.
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Taispeántas de Chriadóireacht
Chill Rois Cumann Staire Chill Rois
agus a Dhúiche
Co. An Chláir

Ag an taispeántas seo, rinneadh machnamh ar an
áit san Eoraip atá ag baile beag in Iarthar an Chláir.
Rinne Cumann Staire Chill Rois agus a Dhúiche
i gCo. An Chláir iniúchadh ar thionscal a bhfuil
dearmad beagnach déanta air ina mbaile féin, bhí
an Ueblacker, dár tugadh Rosenthal ina dhiaidh
sin, ina úinéir ar mhonarcha criadóireachta i gCill
Rois, Co. an Chláir ó 1961 go 1983. Taispeánadh na
ceirmigh in éineacht le stair an mhonarcha agus
an aeráid eacnamaíoch in Éirinn agus san Eoraip
a raibh mar chúis lena fhoirmiú agus mar chúis
freisin ina dhiaidh sin le dúnadh an mhonarcha.
Chruthaigh an chuid shóisearach den tsochaí
stairiúil ceistneoir chun agallamh a chur ar
iarfhostaithe Chriadóireacht Chill Rois. Trí pháirt a
ghlacadh i measc bhaill shóisearacha an tsochaí,
tá an ghné seo de stair Chill Rois tar éis teacht
chun cinn le haghaidh glúin eile.

‘Blas ar an Am atá Caite: Iniúchadh a dhéanamh
ar ár Naisc Eorpacha '
Féile Meánaoiseach Bhaile Locha Riach
Co na Gaillimhe
Mar chuid d'fhéile meánaoiseach Bhaile Locha
Riach, le linn na hócáide seo leagadh béim ar na
cosúlachtaí agus na difríochtaí cultúrtha idir Éire,
an Ungáir agus an Spáinn trí chainteanna, bia agus
deoch, agus ceol ón trí thír. I measc na gcainteanna
rinne iniúchadh ar na naisc Eorpacha atá ag Baile
Locha Riach agus ar stair na hÉireann a fheictear
tríd an bpriosma bia agus dí. Dhírigh taispeántais
chócaireachta ar mhiasa prátaí ó Éirinn, ón Spáinn
agus ón Ungáir chun a thaispeáint an fáth a bhfuil
an Prátaí mar Rí na nGlasraí. Sa tionscadal Drawn
Together - Loughrea Zibaldone, bhí sceitseoirí
ón Ungáir, ón Spáinn agus ó Éirinn ag tarraingt le
chéile timpeall an mbaile meánaoiseach de Bhaile
Locha Riach.

15

4.0
LÉARGAIS

16

4.0 LÉARGAIS
4.1 SUIRBHÉ DAONRA
DE BHLIAIN EORPACH NA
HOIDHREACHTA CULTÚRTHA
2018

4.2 SUIRBHÉ RANNPHÁIRTÍ
DE BHLIAIN EORPACH NA
HOIDHREACHTA CULTÚRTHA
2018

D’fhonn tuilleadh a fháil amach faoin gcaidreamh
poiblí le hoidhreacht na hÉireann le linn Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018,
choimisiúnaigh an Chomhairle Oidhreachta
suirbhé olleagráin ag deireadh 2018. B’ionann
méid samplach an tsuirbhé agus 1,000 duine agus
léiríodh an daonra náisiúnta, le cuótaí leagtha síos
ar inscne, aois, aicme shóisialta agus réigiún.

D’fhonn roinnt aiseolais agus tuairimí a
bhailiú ó rannpháirtithe i mBliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018, chuireamar ceist ar
thrasghearradh díobh siúd a ghlac páirt inti maidir
leis an gcaoi ar ghlac siad páirt sa bhliain, agus
má mheasann siad gur bhain siad tairbhe as, agus
an raibh aon mholtaí acu chun feabhas a chur ar
rannpháirtíocht an phobail san oidhreacht.

Léirigh na torthaí an méid seo a leanas:

99 D'úsáid beagnach 90% de na freagróirí lipéad
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 i rith na bliana, agus d'eagraigh níos mó
ná 80% dóibh imeacht nó gníomhaíocht Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018.

99 Thug seisear as gach deichniúr duine fásta
Éireannach cuairt ar láithreán oidhreachta
nó ghlac siad páirt in imeacht oidhreachta in
Éirinn.

99 Dúirt níos mó ná 80% go raibh naisc nua
cruthaithe acu le linn na bliana.

99 Ba é cuairt a thabhairt ar fhoirgneamh nó
ar shéadchomhartha stairiúil an cineál
gníomhaíochta oidhreachta ba choitianta ar
ghlac daoine páirt inti.

99 Dúirt níos mó ná trian de na freagróirí gurb é
an buntáiste is mó a bhain le páirt a ghlacadh
sa bhliain ná naisc agus comhpháirtíochtaí
nua a chruthú trí imeachtaí.

99 I measc na dtrí ghníomhaíocht oidhreachta
is mó a bhaindaoine taitneamh as bhí
gníomhaíochtaí a bhain le huiscebhealaí,
tírdhreacha, páirceanna agus tránna na
hÉireann; chomh maith le cuairt ar mhúsaeim
agus ar chartlanna.

99 Dúirt beagnach 70% gur fhoghlaim siad rud
nua faoin oidhreacht chultúrtha agus faoi
naisc oidhreachta na hEorpa idir Éire agus
tíortha Eorpacha eile.

99 Den chuid is mó, ghlac daoine níos óige níos
mó páirte in imeacht oidhreachta; agus thug
daoine aosta cuairt ar shuíomh oidhreachta.
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5.0 LEAGÁID

comhairliúcháin do HI2030.

2. Iarrann an EFACH ar bhallstáit an AE machnamh a

dhéanamh ar phlean nó creat ardleibhéil a bheith
acu ar leibhéal náisiúnta; Tá Éire cheana féin ar
an mbealach chun plean oidhreachta náisiúnta a
fhorbairt trí Oidhreacht na hÉireann 2030 .

Sa chéad ráithe de 2019, leis an gCreat-Phlean
Gníomhaíochta ar Oidhreacht Chultúrtha (Coimisiún
an AE) agus le comhairliúchán ar an bplean
oidhreachta náisiúnta, Oidhreacht Éireann 2030
(an Roinn Cultúir, Oidhreachta, Gaeltachta) tugadh
an comhthéacs do leagáid Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018.

3. Tacaíocht do scileanna oidhreachta a chur chun

cinn agus gairmeacha oidhreachta a fhorbairt.
Rinneadh obair thábhachtach ar scileanna
oidhreachta (ceardaíocht agus idirghabháil)
laistigh den Eoraip atá ábhartha do na scileanna
oidhreachta in Éirinn. Tá an poitéinseal ag
oidhreacht a bheith ina réimse fostaíochta
ardoilte ar fud na tíre.

5.1 CREAT EORPACH
GNÍOMHAÍOCHTA MAIDIR LE
HOIDHREACHT CHULTÚRTH

4. Cosaint oidhreachta maidir le hathrú aeráide a

oiriúnú agus a mhaolú - ag cuidiú le Spriocanna
Forbartha Inbhuanaithe ó na Náisiúin Aontaithe
a thiomáint, lena n-áirítear bithéagsúlacht agus
oidhreacht uirbeach.

Chuir Coimisiún an Aontais Eorpaigh an Creat
Eorpach Gníomhaíochta maidir le hOidhreacht
Chultúrtha (EFACH) le chéile chun oidhreacht na
bliana seo a thiomáint ar scála Eorpach.

Ina theannta sin, agus machnamh á dhéanamh ar
an tacaíocht a thug COM an AE do Choinbhinsiún
Chomhairle na hEorpa ar Luach na hOidhreachta
don tSochaí, “An Coinbhinsiún Faro,” tá deis tugtha
d’Éirinn aird a tharraingt ar dhea-chleachtas
ábhartha, agus b'fhéidir gur mhaith léi a bheith ina
sínitheoir den choinbhinsiún seo.

Tá an creat bunaithe ar cheithre
phríomhphrionsabal:
i.

Cur chuige iomlánaíoch;

ii. An oidhreacht a phríomhshruthú agus cur chuige
comhtháite i leith na hoidhreachta;

5.3 GNÍOMHAÍOCHTAÍ
LEAGÁIDE A BHAINEANN
GO SONRACH LEIS AN
GCOMHAIRLE OIDHREACHTA

iii. Déanamh-beartais bunaithe ar fhianaise;
iv. Comhoibriú d’ilpháirtithe leasmhara.
Tá a lán daoine atá ag obair san oidhreacht in Éirinn
eolach ar na coincheapa seo.

Tógann na gníomhartha seo ar an mbunchlár arna
reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta in 2018 faoin
téama “Nasc a Dhéanamh,” agus tá siad nasctha
freisin le téamaí an Chreata Eorpaigh Gníomhaíochta
maidir le hOidhreacht Chultúrtha.

5.2 NAISC IDIR AN CREAT
EORPACH GNÍOMHAÍOCHTA
MAIDIR LE HOIDHREACHT
CHULTÚRTHA(EFACH) AGUS
OIDHREACHT NA HÉIREANN
2030

1. Tionscnaimh agus tacaíochtaí oidhreachta
ar fud na hEorpa a chur chun cinn
99 Leanúint ar aghaidh le Gradaim Le Chéile

san Eoraip mar chuid de chlár na Seachtaine
Oidhreachta
Náisiúnta
/
Laethanta
Oidhreachta na hEorpa;

Nascann téamaí coitianta EFACH agus an
próiseas comhairliúcháin d' Oidhreacht na
hÉireann 2030:

99 Rannpháirtíocht na hÉireann leis an Lipéad

1. Úsáideadh sainmhíniú comhtháite ar oidhreacht

99 Tógáil ar na naisc nua le heagraíochtaí,

Oidhreachta Eorpach a spreagadh;

le linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018 agus in EFACH. Leis an aiseolas
a fuarthas ag imeachtaí Oidhreacht na hÉireann
2030 léiríodh go bhfuil spéis mhór ag baint le
sainiú na hoidhreachta a leathnú sa doiciméad

amhail Deasc na hEorpa Ildánaí, Leargas
agus The Wheel, chun níos mó rannpháirtithe
oidhreachta i scéimeanna mar Erasmus +
agus etwinning a chur chun cinn.
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2. Nascanna a neartú idir eagraíochtaí
oidhreachta in Éirinn agus san Eoraip
99 Leanúint ar aghaidh ag obair le hionadaíocht
COM an AE in Éirinn agus le hionadaíocht ó
Pharlaimint na hEorpa in Éirinn chun turais
faisnéise a chur chun cinn agus a chur ar fáil
do Bhruiséil do ghairmithe oidhreachta.

99 Naisc a neartú le ballstáit eile an Aontais

Eorpaigh maidir le cleachtas agus beartas
oidhreachta.

99 Leanúint le tionscnamh rialtas na Fraince

maidir le oidhreacht ghairdín a chur chun cinn
in Éirinn: Rendez vous aux Jardins.

99 Fóram ionadaithe na hÉireann ó eagraíochtaí
Oidhreachta Cultúrtha Idirnáisiúnta, ar nós
ICOMOS, ICCROM agus ICOM a choimeád.

3. Forbairt
acmhainne
oidhreachta

san

earnáil

99 Leanúint ar aghaidh leis na seisiúin oiliúna

cumarsáide agus tiomsaithe airgid do
lucht faighte deontas pobail, a thosaigh an
Chomhairle Oidhreachta ar bhonn píolótach
i rith 2018.

99 Tús a chur le pleanáil do chruinniú bliantúil
faoin téama “Nasc a Dhéanamh”.

4. Infheistíocht i dtaighde oidhreachta
99 Oibriú leis an gComhairle um Thaighde in

Éirinn agus leis an gComhthionscnamh
Clárúcháin ar Oidhreacht Chultúrtha (JPICH)
chun níos mó taighde a spreagadh maidir
le cleachtais oidhreachta agus míreanna
agus bailiúcháin oidhreachta, lena n-áirítear
ar na naisc idir oidhreacht chultúrtha agus
suíomhanna Natura 2000.

5. Leanúint ar aghaidh le Nuálaíocht maidir
le Tionscnaimh Oidhreachta
99 Cur leis na smaointe a aithníodh laistigh

de chlár Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018, mar shampla cur chuige
comhpháirteach ag comhlachtaí na hearnála
poiblí a fhorbairt chun léirmhíniú a fheabhsú
ag láithreáin oidhreachta; agus tionscnaimh
atá dírithe ar dhaoine óga, mar shampla
'Europe by Book', tionscnamh léitheoireachta
chun stair, oidhreacht agus cultúr na hEorpa
a iniúchadh trí rogha leabhar
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46. Músaem Contae Dhún na nGall
47. Comórtas Scoileanna Chumann Staire Dhún
na nGall
48. Caisleán Bhaile Átha Cliath, Oifig na
nOibreacha Poiblí
49. Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
50. Dublin Port Company
51. Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an
Dúin
52. Eachtra Archaeological Projects Ltd.
53. Iontaobhas Cuimhneacháin Edward
Richards-Orpen
54. Féile Ealaíon Sráide Inse
55. Clár STEPS de chuid Innealtóirí na hÉireann
56. Eolas Soileir
57. EPIC Músaem Eisimirce na hÉireann
58. Erika Tyner / Ionad Ealaíon Signal
59. EUNIC Ireland
60. Euro Polymer Science
61. Ionad Eolais Europe Direct, Leabharlann
Bhaile Bhlainséir
62. Ionad Eolais Europe Direct, Sligeach
63. Seandálaíocht Fadó thar ceann Oifig
Oidhreachta Shligigh
64. Farmleigh, Oifig na nOibreacha Poiblí
65. Cumann Forbartha an Fhearainn Fhuair
66. Cumann Staire Fhiodh Ard
67. Comhairle Contae Fhine Gall
68. Comhairle Contae Fhine Gall
69. Foras na Gaeilge
70. Seó Aeir Fhainge - Músaem Bád agus Báid
Eitilte Fhainge
71. Friends of Sligo Gaol
72. Músaem CLG
73. Iontaobhas Cathartha na Gaillimhe
74. Comhairle Contae na Gaillimhe
75. Comhairle Contae na Gaillimhe
76. Ionad Scannán na Gaillimhe
77. Ionad Síocháin agus Athmhuintearais
Ghleann Crí
78. Green Economy Foundation
79. Gairdín Pobail Áth Cinn
80. Grúpa Comhshaoil Áth Cinn
81. Headford Lace Project
82. Heritage Island
83. Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill
Mhantáin
84. Páirc Hilton
85. An Rannóg Staire, OÉ Gaillimh
86. Músaem Hunt
87. ICOMOS Éireann
88. Cartlann Scannán IFI na hÉireann
89. Institiúid na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí
in Éirinn (ICRI)
90. Instituto Cervantes Baile Átha Cliath
91. Ireland’s Great Hunger Museumag Ollscoil
Quinnipiac
92. Cartlann Ailtireachta na hÉireann

Liosta na n-eagraíochtaí rannpháirteacha
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Alliance Française Baile Átha Cliath
Ár nÁit
Seandálaíocht Éireann
Ardgillan Castle Ltd.
Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe - Ionad
Faisnéise Europe Direct
Comhairle Pobail Cheantar Bhéal an Dá
Chab
Ballyhoura Development CLG
Ballymurrin Quaker Farmstead
Baltic Stories Project
Cumann Forbartha agus Turasóireachta
Bheanntraí
Barrowvalley.net
Féile Éireannach Bhéalgrád
Biddy's Day - Imbolc
Cairde Éanlaith Éireann
Féile Ceoldrámaíochta Ghleann na hAbhann
Duibhe
Féile Chultúir agus Damhsa Bhaile Coimín
Údarás Craolacháin na hÉireann
An Roinn Cultúir Oidhreachta agus
Gaeltachta
Railí Rothaíochta Bulfin Heritage
Forbairt Pobail Bhun Dobhráin CLG\Cumann
Staire Mhagh Ene
Músaem Chontae Cheatharlach
Caroline Conway agus Tina Claffey
Castles & Tower Houses of Limerick Project
Teach Bhaile an Chaisleáin, OOP
Leabharlann Chester Beatty
Chlainne de Priondargás
Eaglais na Deastógála
Comhairle Contae an Chláir
Comhairle Pobail an Chloiginn an Chladaigh
Dhuibh
Conair Gairdín Chuan Mó
Cumann Seanchais Chlochair
Coiste Forbartha Pobail Chloch Shiurdáin
Cobh Carillon Committee
Coimisinéirí Soilse na hÉireann
Contemporary Classics Tour
Cork Nature Network
Dánlann Crawford
Cumann Oidhreachta Drom Thuama
Cumann Staire Ruaidhrí Uí Fhaitheartaigh,
Maigh Cuilinn / Cumann Oidhreachta
Mhaigh Cuilinn
Grúpa Oidhreachta Dacklin
Comhairle Dhearaidh agus Cheardaíochta
na hÉireann
Digital Heritage Age
Taisclann Dhigiteach na hÉireann
Discovery Gospel Choir
Comhairle Contae Dhún na nGall
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

144. Comhpháirtíocht Ring of Gullion (Comhairle
Ceantair an Iúir Mhúrn agus an Dúin
145. Comhairle Contae Ros Comáin
146. Roscommon Solstice Choir
147. RosFM 94.6
148. Acadamh Ríoga na hÉireann
149. Ardeaglais Naomh Muire Luimneach
150. Ardeaglais Pádraig
151. Sea Synergy Marine Awareness and Activity
Centre
152. Grúpa Feabhsúcháin Bhéal Átha Gabhann
153. Féile Rambling Bhéal Átha Gabhann
154. Sliabh Aughty Furnace Project
155. Sligo Tidy Towns Partnership Ltd
156. Smashing Times Theatre and Film Company
157. Cumann Oidhreachta Naomh Ciaráin
158. Páirc Bhaile na mBuillí agus Iontaobhas
Oidhreachta na hÉireann
159. Músaem Joycean Sweny, Baile Átha Cliath
160. Féile Chultúrtha na hÁise / na hÉireann Bré
161. An Leabharlann Chester Beatty
162. An clár Discovery
163. The Gab Storytelling
164. Fondúireacht Uiscebhealaí na Gaillimhe
165. The Greenway Antiques & Book Store
166. Cumann Oidhreachta Tionscail na hÉireann
167. The Irish Workhouse Centre
168. Leabharlann Choláiste na Tríonóide, Ollscoil
Bhaile Átha Cliath
169. The Little Museum of Dublin
170. Oifig na nOibreacha Poiblí
171. The Old Fort Quarter Festival
172. The Old Irish Goat Society
173. Coláiste Bunathraitheach an Longfoirt na
hIarmhí
174. Coláiste Bunathraitheach na hIarmhí
175. Coláiste na Tríonóide
176. Tullynally Estate
177. Grúpa Gníomhaíochta Tulsk CLG, T / A Ionad
Cuairteoirí Ráth Cruachan
178. Rochtain agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil
COBÁC
179. Comhoibriú Turasóireachta Úna Bhán
180. Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
181. Cumann Áitritheoirí Cheantar Shráid Leeson
Uachtarach (ULSARA)
182. Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge
183. Músaem Chontae Phort Láirge / Tionscadal
Chnoc na Croiche
184. Waterford Treasures three museums in the
Viking Triangle
185. Waterford Walls
186. Uiscebhealaí Éireann
187. Comhairle Contae na hIarmhí & NPWS
188. Seirbhís Leabharlainne Chontae na hIarmhí
189. Pobal Wikimedia Ireland
190. Coillte na hÉireann

Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann
Institiúid Scannán na hÉireann
Cumann Seoirseach na hÉireann
Iontaobhas Oidhreachta na hÉireann
Iontaobhas Sainchomhartha na hÉireann
Músaem Cogaidh Mhíleata na hÉireann
Cumann Iarsmalanna na hÉireann
Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na
hÉireann
Grúpa Seandálaíochta Iar-Mheánaoise na
hÉireann
Cumann Lucht Sábhála Shíolta na hÉireann
Tírdhreacha Foghlama Uíbh Ráthaigh
Johnny Shiels
Comhairle Contae Chill Dara
Oifig Oidhreachta Chomhairle Contae Chill
Chainnigh
Club Teanga Chill Chainnigh
Killruddery House & Gardens
Bailte Slachtmhara Chill Taobháin
Lafcadio Hearn Japanese Gardens
Landscape Alliance Ireland
Comhairle Contae Laoise
Seirbhís Leabharlainne Laoise
Oideachas Allamuigh Laoise
Grúpa Bia Luimnigh
Músaem Luimnigh
Eaglais na hÉireann Lios an Daill
Loftus Heritage Limited
Scoil Phobail Loreto Baile na nGallóglach
Made in Kilkenny
Cumann Staire Magh Ene
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Comhairle Contae Mhuineacháin
Músaem Contae Mhuineacháin
Mother Tongues
Sléibhteoireacht Éireann
Grúpa Comhshaoil na Mala Raithní
An tIonad Náisiúnta Sonraí Bithéagsúlachta
Gailearaí Náisiúnta Dearaidh & Ceardaíochta
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Ard-Mhúsaem na hÉireann
Ard-Mhúsaem na hÉireann - Na hEalaíona
Maisiúla & Stair
Músaem Priontála Náisiúnta
Nessa Darcy
Cumann Áitritheoirí an Chaisleáin Nua
Noel Owens
Ciorcal Amhránaíochta Traidisiúnta Loch
Garman Thuaidh
Ó Bhéal
O'Doherty's Keep Development Group
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ormston House, World Recipe Exchange
project
Pioneer Media
Beairic Richmond
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•

Croíchlár a chuir an Chomhairle Oidhreachta
chun cinn

Lúnasa 2018

•

Nollaig 2017

•

Seoladh Bhliain Eorpach na hOidhreachta
Cultúrtha 2018, Caisleán Bhaile Átha Cliath.

Seoladh chlár na hÉireann do Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018,
Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Feabhra 2018

•

Maoiniú ón Oidhreacht Chultúrtha do
sheimineár san Eoraip le The Wheel agus
Deasc na hEorpa Cruthaithí.

Natura 2000 agus Oidhreacht Chultúrtha a
nascadh.

•

Seoladh agus seimineár d’iniúchadh ar
bhailiúcháin scannán in Éirinn, Institiúid
Scannán na hÉireann.

•

Scéim Deontais Pobail Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 - bronnadh
maoiniú ar 159 tionscadal.

•

Foinsí ar líne de Le Chéile Bhliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha .

Lá na hEorpa, Leabharlann Chester Beatty.

•

Oiliúint Cumarsáide Oifigeach Oidhreachta,
Ionad Ché an Adhmaid.

Turas allamuigh do 25 Gairmí Oidhreachta
chuig Coimisiún an AE, Parlaimint na
hEorpa, agus Teach na Staire Eorpaí sa
Bhruiséil, le tacaíocht ó bhuanionadaíocht
an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

•

Dámhachtainí Cumarsáide Bootcamps do
bhuaiteoirí gradaim Dheontas Oidhreachta
lena n-áirítear ionchur ó Business to
Arts, Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí
Choileáin.

Iúil 2018

•

Fóram an Choiste Idirnáisiúnta um
Oidhreacht Chultúrtha / ionadaíocht na
hÉireann.

•

Dámhachtainí an Chláir um Chaighdeáin
Iarsmalainne (Éire), Caisleán Chill Chainnigh.

•

Fóram an Choiste Idirnáisiúnta um
Oidhreacht Chultúrtha / ionadaíocht na
hÉireann.

•

Seoladh
comhpháirtíochta
idir
Heritagemaps.ie agus Irish Historic Towns
Atlas

•

Dig, luach na seandálaíochta don tsochaí
agus don gheilleagar, Comhdháil, Cill
Chainnigh

•

Seoladh
foilseacháin
Intéirneachta
Caomhnúcháin, Gailearaí Náisiúnta na
hÉireann.

•

Making Europe: Léacht ar Columbanus,
Robert Schuman and the Idea of Europe
leis an Dochtúir Alexander O'Hara,
Acadamh Ríoga na hÉireann.

•

Meitheamh 2018

•

Comhdháil “Do Borders Matter?”, Músaem
Contae Dhún Dealgan.

Feabhra 2019

Bealtaine 2018

•

•

Samhain 2018

Aibreán 2018

•

Seachtain na hOidhreachta Náisiúnta.

Deireadh Fómhair 2018

Eanáir 2018

•

Seoladh de Sheachtain na hOidhreachta
2018, Ard-Mhúsaem na hÉireann.
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Ócáid do dheireadh
Bhliain Eorpach
na hOidhreachta Cultúrtha 2018 agus
dámhachtainí Le Chéile san Eoraip,
Acadamh Ríoga na hÉireann.

AGUISÍN 3

Ionadaíocht na hÉireann ag imeachtaí
idirnáisiúnta
Rinne an Chomhairle Oidhreachta ionadaíocht
d’Éirinn ag sé chruinniú náisiúnta comhordaitheora
agus páirtithe leasmhara Bhliain Eorpach na
hOidhreachta Cultúrtha 2018 :

•

Mí an Aibreáin 2017 An Bhruiséil, an Bheilg.

•

Mí an Mheithimh 2017 An Bhruiséil, an
Bheilg.

•

Mí na Samhna 2017 An Bhruiséil, an Bheilg.

•

Mí an Mhárta 2018 An Bhruiséil, an Bheilg.

•

Mí Bealtaine 2018 An Bhruiséil, an Bheilg.

•

Mí na Samhna 2018 Leipzig, an Ghearmáin.

Ionadaíocht Éireannach ag comhdhálacha
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018

•

Samhain 2017 Aonach Cultúir agus seoladh
Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha
2018 - Milan, an Iodáil.

•

Meitheamh 2018 Cruinniú Mullaigh na
hOidhreachta Cultúrtha Eorpaí - Berlin, an
Ghearmáin.

•

Meán Fómhair 2018 Lipéad Oidhreachta na
hEorpa - Krakow, an Pholainn.

•

Deireadh Fómhair 2018 Oidhreacht
Chultúrtha - Dúshláin Comhdháil an 21ú
hAois - Liospóin, an Phortaingéil.

•

Samhain 2018 Aonach Nuálaithe
Oidhreachta Cultúrtha - An Bhruiséil, an
Bheilg.

•

Nollaig 2018 Comhdháil dheiridh Bhliain
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 Vín, an Ostair.

Grúpaí um Mhodh Oscailte na Cumarsáide
(MOC)

•

MOC ar Thurasóireacht Inbhuanaithe
Tionóladh i rith 2017 agus 2018; tugadh
tuairisciú don chomhdháil deiridh i Vín.

•

MOC ar Scileanna Oidhreachta agus
Nuálaíocht
Tionóladh i rith 2017 agus 2018; tugadh
tuairisciú don chomhdháil deiridh i Vín.

Voices of Culture (Guthanna Cultúir)
•

Tionóladh i rith 2017 agus 2018.
24

Design & Printed by Modern Printers 056 7721739

