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Ba mhaith liom tréaslú leis an gComhairle 
Oidhreachta agus fáilte a chur roimh a Plean Straitéi-
seach nua, 2018-2022: Oidhreacht i Lár Báire, ina 
leagtar amach fís na Comhairle Oidhreachta don 
chéad chúig bliana eile agus ina gcuirtear leis an 
méid atá bainte amach ag an gComhairle ó bu-
naíodh in 1995 í.

Tá Oidhreacht i Lár Báire á fhoilsiú in 2018, Bliain 
Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha (EYCH) atá 
á comhordú ag an gComhairle Oidhreachta. Is é 
cuspóir an EYCH an nasc idir an pobal agus an 
oidhreacht a láidriú trí imeachtaí a eagrú a cho-
thaíonn comhuintearas le pobal na hEorpa trí chéile. 
Áirítear le fís na Comhairle Oidhreachta don EYCH 
tiomantas tógáil ar an obair a dhéanfar i mbliana, 
rud a fhágfaidh go mbeidh tionchar fadtéarmach 
ag an mbliain 2018.

Ní beag dúshlán atá le sárú ag earnáil na 
hoidhreachta sa saol nua-aimseartha. Leagtar béim 
in athuair in Oidhreacht i Lár Báire ar a thábhachtaí 
atá sé ár n-oidhreacht nádúrtha, thógtha agus 
chultúrtha a bhainistiú agus a chaomhnú d'fhonn 
saol na ndaoine a shaibhriú anois agus sa todhchaí.

Leagtar amach tosaíochtaí na Comhairle 
Oidhreachta sa phlean freisin, lena n-áirítear 
oidhreacht na hÉireann a cheiliúradh go hid-
irnáisiúnta, bithéagsúlacht shaibhir ár dtírdhreach a 
chaomhnú chomh maith lenár n-oidhreacht thógtha 
agus nádúrtha a chosaint agus a chur chun cinn ar 
mhaithe leis an bpobal.

Chuaigh an Chomhairle Oidhreachta i mbun 
comhairliúcháin leathan nuair a bhí Oidhreacht 
i Lár Báire á fhorbairt aici, agus tugtar aitheantas 
sa phlean don mhéid a chuir comhpháirtithe, ge-
allshealbhóirí agus an pobal leis an bplean. Is sai-
bhre an plean seo mar thoradh ar éagsúlacht na 
n-aighneachtaí a cuireadh faonár mbráid. Is tair-
bheach an cur chuige seo chun na buntáistí eac-

namaíocha, sóisialta agus comhshaoil a bhaineann 
le haire a thabhairt dár n-oidhreacht a chur ar fáil 
dár bpobail, idir shean agus nua.

Is é beartas infheistíochta an Rialtais i gcultúr, teanga 
agus oidhreacht na hÉireann a thugann bonn don 
phlean seo. Áirítear leis an mbeartas sin tionscadail 
cosúil le Creative Ireland, Project Ireland 2040, an 
Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027 mar aon le 
Infheistiú inár gCultúr, Teanga agus Oidreacht, a 
fógraíodh le gairid. Cuirim fáilte chomh maith roimh 
thiomantas na Comhairle Oidhreachta cur le Plean 
Oidhreachta Náisiúnta Heritage Ireland 2030 ath-
bhreithnithe de chuid mo Roinne a bheidh a chur 
faoi bhráid an phobail go gairid le haghaidh a bh-
reithniúcháin.

Tá bliain dheireanach an phlean - Oidhreacht i Lár 
Báire - i gcomhthráth le comóradh 100 bliain bhunú 
Stát na hÉireann. Ciallaíonn an tsochaí níos éagsú-
la atá anois ann go bhfuil athrú ag teacht ar an tu-
iscint atá againn ar a bhfuil i gceist le ‘Oidhreacht 
Náisiúnta’. Tugtar aitheantas dó seo in Oidhreacht 
i Lár Báire agus léiríonn cláir cosúil leis an tSeach-
tain Oidhreachta agus Oidhreacht sna Scoileanna 
an chaoi ar féidir leis an gComhairle Oidhreach-
ta ceannasaíocht a thabhairt agus freagairt do 
na hathruithe sin, agus ceiliúradh a dhéanamh ar 
oidhreacht nua agus ársa na hÉireann, anois agus 
sa todhchaí.

R Á I T E A S  A N  A I R E

Josepha Madigan, TD
An tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
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F O C A L  Ó N  G C AT H A O I R L E A C H 

Seo cúigiú Plean Straitéiseach na Comhair-
le Oidhreachta. Agus é ag tógáil ar a bhfuil 
bainte amach leis na pleananna go nuige seo, 
tugann an Plean seo an deis don Chomhairle 
tabhairt faoi thionscadail nua agus fanacht ar 
thús cadhnaíochta maidir leis na cuir chuige 
is úrnua do chaomhnú, bainistiú agus forbairt 
oidhreachta. Tá fís an-soiléir againn, is é sin go 
mbeadh an oidhreacht ag croílár sochaí agus 
cinnteoireacht na hÉireann agus go n-aithneofaí 
Éire go hidirnáisiúnta mar thír ina bhfuil cleach-
tais shármhaithe á gcur i bhfeidhm i mbainistiú 
agus caomhnú na hoidhreachta agus i rann-
pháirtíocht pobail.

Sa chomhthéacs sin, tá aird tarraingthe ag an 
Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 
Josepha Madigan TD, ina réamhfhocal don 
straitéis seo, ar a éagsúla is atá an domhan in-
niu le hais scór bliain sa lá inniu. Tá céimeanna 
móra chun cinn tógtha ag an gcreat náisiúnta 
beartais. Tá Beartas Náisiúnta Cultúrtha anois 
ann, agus tá béim nach beag á leagan ag an 
rialtas ar na naisc chultúrtha, an oidhreacht 
náisiúnta san áireamh, atá idir gach roinn rial-
tais. Treoiseofar ról na hoidhreachta sa phróis-
eas cinnteoireachta tuilleadh le foilsiú an Chreat 
Pleanála Náisiúnta, an Straitéis Tírdhreacha 
Náisiúnta, an Plean Bithéagsúlachta Náisiúnta, 
agus an Plean Oidhreachta Náisiúnta atá ar na 
bacáin, mar a dhéanfaidh foilsiú phlean straitéi-
seach nua na Comhairle in 2018, Bliain na hEo-
rpa d'Oidhreacht Chultúrtha.

Tá go leor comhpháirtithe ag an gComhair-
le Oidhreachta chun cabhrú léi a cuspóirí a 
bhaint amach, laistigh den phobal oidhreachta, 
ach ar bhonn níos leithne freisin. Is é fócas an 
Phlean Straitéiseach seo tosaíochtaí oidhreach-
ta náisiúnta a chur chun cinn, comhuintearas 
a chothú agus earnáil oidhreachta bhríomhar 
a chinntiú. Beartaíodh an straitéis i gcomhair-

liúchán le raon leathan daoine aonair, grúpaí 
agus eagraíochtaí, lena n-áirítear iad siúd atá 
ar scoil i gcónaí, arb iad cinnteoirí na todhchaí 
iad. Chabhraigh a dtuairimí siúd ar fad ár smao-
inteoireacht a mhúnlú agus beidh siad rítháb-
hachtach nuair a bheidh cabhair ag teastáil 
uainn chun an plean a chur i bhfeidhm.

Maidir leis sin, tuigeann an Chomhairle 
Oidhreachta na srianta atá air agus leanfaidh sí 
uirthi le samhlaíocht agus le nuálaíocht maidir le 
hacmhainní a fháil agus a úsáid. Fearaimid fáilte 
roimh an infheistíocht caipitil atá déanta ag an 
Rialtas le gairid in infreastruchtúr oidhreachta 
an stáit, agus is údar misnigh dúinn é. Com-
hoibreoidh an Chomhairle lena comhpháirtithe 
uile chun infheistíocht leanúnach bhreise agus 
chomhlántach a fháil ar mhaithe le muintir na 
hÉireann.

Tá mé ag tnúth le bheith ag obair libh ar fad 
sna laethanta, seachtainí, míonna agus blianta 
atá romhainn chun an Plean seo a chur chun 
feidhme.

Michael Parsons
Cathaoirleach

An Chomhairle Oidhreachta
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Is í an oidhreacht dúshraith na sibhialtachta, síol an chultúir 
agus cuisle sheasta Éire an lae inniu. Cuimsítear léi ní hamháin 
foirgnimh, séadchomharthaí agus déantáin músaeim ach ár 
dtírdhreacha sainiúla chomh maith, mar aon lenár bhfiadhúlra 
dúchasach agus ár gcoillearnacha, ár litríocht, béaloideas 
agus ceirdeanna. Tháinig siad seo anuas chugainn ó na glúine 
a chuaigh romhainn agus déanann siad sainmhíniú orainn 
mar phobal san am i láthair. Má éiríonn lenár n-iarrachtaí an 
oidhreacht seo a chosaint agus a léirmhíniú inniu, beifear in 
ann í a fhágáil le huacht ag na glúine le teacht.

Is de dhlúth agus d’inneach shochaí na hÉireann an 
oidhreacht, bíodh sí le braistint ar bhealach inláimhsithe nó 
doláimhsithe, nó ar bhonn pearsanta nó le chéile. Tá an 
oidhreacht inbhraite ag an leibhéal áitiúil, áit a gcuireann 
sí borradh faoin ngeilleagar, a dtugann sí spreagadh don 
nuálaíocht agus pointe fócais d’fhéilte, comhdhálacha agus 
do chomórthaí. Is suaitheantas féiniúlachta í sa saol nua-
aimseartha a chothaíonn comhuintearas agus a thacaíonn 
le comhtháthú sóisialta ag an leibhéal áitiúil agus náisiúnta. 
Tá an oidhreacht in ann teorainneacha a thrasnú agus 
difríochtaí a shárú agus, ar an gcaoi sin, daoine a thabhairt le 
chéile trí luachanna, stair agus traidisiúin atá i bpáirt againn. 
Agus í ar an tsócmhainn chultúrtha is luachmhaire dá bhfuil in 
úinéireacht an phobail, is den riachtanas é go cosnófaí an 
oidhreacht, go gcothófaí agus go mbainfí tairbhe aisti ionas 
go leanfar lena ról tábhachtach i saol na hÉireann sa bhliain 
2022 agus ina dhiaidh sin.

TÁBHACHT na 
hOIDHREACHTA
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Rialaítear misean na Comhairle Oidhreachta leis an Acht 
Oidhreachta 1995 faoina n-éilítear ar an gComhairle beartais 
agus tosaíochtaí a mholadh d’fhonn an oidhreacht náisiúnta a 
aithint, a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú.

Is faoin gComhairle Oidhreachta é na dualgais seo a leanas a 
chomhlíonadh:

Tá sé mar aidhm ag an gComhairle Oidhreachta a chinntiú 
go ndéanfar ár n-oidhreacht a bhainistiú agus a chaomhnú 
ionas go saibhreofaí saol an phobail, anois agus sa todhchaí. 
Leanfaimid ag cur ár n-oidhreacht chun cinn mar fhoinse leasa 
phearsanta, pobail agus náisiúnta.

Spéis inár n-oidhreacht náisiúnta mar aon le 
hoideachas agus eolas fúithi a chur chun cinn, aire a 
thabhairt di agus tacú le daoine taitneamh a bhaint 
aisti

Comhoibriú le húdaráis phoiblí, le comhlachtaí 
oideachais agus le heagraíochtaí eile chun a cuid 
feidhmeanna a chur chun cinn

Comhordú gach gníomhaíocht a bhaineann le 
feidhmeanna na Comhairle a chur chun tosaigh

o

o

o

ÁR 
MISEAN
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ÁR BHFÍS: 2018-2022
Údar misnigh don Chomhairle Oidhreachta é go bhfuil 
an seans ann go mbeadh an oidhreacht ag croílár 
sochaí na hÉireann agus na cinnteoireachta faoin mbliain 
2022 agus go n-aithneofaí Éire go hidirnáisiúnta mar 
thír ina bhfuil cleachtais shármhaithe á gcur i bhfeidhm 
i mbainistiú agus caomhnú na hoidhreachta agus i 
rannpháirtíocht pobail.
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tosaíochtaí oidhreachta náisiúnta a chur chun cinn  
braistint chomhuintearais a chothú 
earnáil oidhreachta bhríomhar a chinntiú

o

o

o

Tabharfaimid ár bhfís chun críche trí: 

Agus ár bhfís á cur i gcrích againn, táimid 
tiomanta do na nithe seo a leanas:

NA TOSAÍOCHTAÍ ATÁ AGAINN 

NA LUACHANNA ATÁ AGAINN

Na caighdeáin cúram is airde don oidhreacht
Ionracas, inrochtaineacht agus macántacht
Proifisiúntacht agus éifeachtacht
Rannpháirtíocht agus comhpháirtíocht
Cuimsiú sóisialta
Inbhuanaitheacht agus caighdeán an tsaoil

o

o

o

o

o

o
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C O M H T H É A C S  S T R A I T É I S E A C H

Ullmhaíodh an doiciméad seo i gcomhthéacs 

sochaí atá ag athrú go tapaidh agus ag éirí 

níos ilchultúrtha. Forbraíonn sé tuilleadh an 

méid a d’éirigh linn a bhaint amach faoinár 

bPlean Straitéiseach 2012- 2016 agus tuarann 

sé na deiseanna agus na dúshláin atá romhainn 

don chéad chúig bliana eile. Leanfaidh an 

Chomhairle Oidhreachta á cur féin in oiriúint do 

na comhthéacsanna polaitiúla agus sóisialta de 

réir mar a athraíonn siad, agus beidh sí freagrúil 

i gcónaí do riachtanais sochaí na hÉireann agus 

dá hearnáil oidhreachta.

Údar misnigh dúinn a fheiceálaí is a bhí an 

oidhreacht i dtionscadail Rialtais le gairid, 

leithéidí Éire Ildánach, Culture 2025, an Straitéis 

Náisiúnta Tírdhreacha, Growing Tourism to 

2025, an Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt na 

Tuaithe, an Plean Náisiúnta Forbartha 2017-

2028 mar aon le Project Ireland 2040. Is liosta 

le háireamh, áfach, a bhfuil le déanamh i gcónaí 

chun go dtuigfí go hiomlán a luach intreach agus 

eistreach araon, agus é curtha in iúl sa phróiseas 

cinnteoireachta náisiúnta, agus bonn agus taca 

curtha faoi ag clár substaintiúil infheistíochta san 

earnáil oidhreachta. 

I gcomhthéacs fhoilsiú Phlean Náisiúnta 

Oidhreachta nua i rith shaolré na straitéise 

seo, beidh comhthéacs beartais mionsonraithe 

ann inar féidir leis an gComhairle Oidhreachta 

feidhmiú chun tosaíochtaí oidhreachta náisiúnta 

a chur chun cinn.

Tá ár gcuspóirí straitéiseacha ag gabháil le 

comhthéacs soch-eacnamaíoch na hÉireann, ar 

comhthéacs é atá ilchasta agus ag síorathrú. Tá 

géarchéim tithíochta in Éirinn i láthair na huaire. 

Tugtar aitheantas sa doiciméad seo go bhfuil 

ról ag an gComhairle Oidhreachta spreagadh 

a thabhairt d’athnuachan roinnt de cheantair 

lárchathrach na hÉireann, chomh maith le láir 

bhailte agus shráidbhailte, ar bhealach atá báúil 

don oidhreacht. Cabhróidh sé an ghéarchéim 

a mhaolú má oibrímid as lámha a chéile chun 

athúsáid foirgnimh atá ann cheana féin a éascú 

agus ag an am céanna sainiúlacht agus tréithe 

ár gceantair uirbeacha stairiúla a chaomhnú.  

Má tá rath le bheith ar iarrachtaí na Comhairle 

Oidhreachta chun an fhís atá aici don tréimhse 

2018-22 a bhaint amach, is den riachtanas é go 

leanfaí ag tacú agus ag déanamh forbartha ar

ÉIRE 2018-2020
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earnáil oidhreachta na hÉireann atá dinimiciúil 

agus éagsúil araon. Áirítear leis an earnáil sin 

rialtas áitiúil, institiúidí stáit, grúpaí pobail agus 

an earnáil phríobháideach, agus tá cumais aici 

i réimsí cosúil leis an tírdhreach, bithéagsúlacht, 

agus i ngach gné den oidhreacht dhigiteach, 

thógtha agus chultúrtha. Is féidir leis an 

gComhairle Oidhreachta cur le réitigh a aimsiú 

ar shaincheisteanna casta cosúil le hiarmhairtí 

athrú na haeráide, athnuachan uirbeach agus 

Breatimeacht.

Tá dlúthnasc idir an oidhreacht agus ár 

bhféiniúlacht mar dhaoine agus mar phobail. 

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle 

Oidhreachta mar sin cíoradh a dhéanamh ar 

na saincheisteanna féideartha cultúrtha agus 

aitheantais a d’fhéadfadh a theacht chun cinn 

mar thoradh ar an Ríocht Aontaithe a bheith ag 

fágáil an Aontais Eorpaigh. Feidhmeoimid mar 

chainéal cumarsáide d'idirphlé oidhreachta 

nádúrtha agus cultúrtha trasteorann a léiríonn ag 

an am céanna meas ar fhéiniúlachtaí cultúrtha.

Cuireadh an Plean Straitéiseach seo i dtoll a 

chéile i rith Bhliain Eorpach na hOidhreachta 

Cultúrtha (2018). Cuirfidh an Chomhairle 

Oidhreachta tábhacht na hoidhreachta cultúrtha 

chun cinn i rith na bliana seo, agus oibreoidh 

sí chun a chinntiú go bhfágfaidh an bhliain le 

huacht lucht féachana atá níos nasctha lena 

chéile chomh maith le hearnáil oidhreachta 

níos cumhachtaithe agus nasctha. Beidh 

bliain dheireanach an Phlean Straitéisigh seo i 

gcomhthráth le comóradh bhunú Stát na hÉireann 

in 1922. Díreach mar a bhí an oidhreacht 

ina hionspioráid do thógáil féiniúlachtaí os 

cionn céad bliain ó shin, féachfaimid chuige 

go gcuirfidh sí le féiniúlachtaí éagsúla agus 

ionchuimsitheacha in Éirinn an lae inniu.
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CUSPÓIRÍ STRAITÉISEACHA 
2018-2022
Chun an fhís don Chomhairle Oidhreachta atá leagtha 
amach sa doiciméad seo a chur i gcrích, díreoimid go 
príomha ar thrí Chuspóir Straitéiseacha: 

Beidh cur chuige na Comhairle Oidhreachta chun na 
cuspóirí seo a bhaint amach ag teacht lenár luachanna. 
Oibreoimid as lámha a chéile leis an rialtas náisiúnta 
agus áitiúil, agus le heagraíochtaí deonacha, oideachais 
agus eile. Beidh ár gclár éifeachtach ó thaobh costais 
de agus déanfar athbhreithniú orthu ar bhonn leanúnach. 
Cothóimid spiorad na nuálaíochta agus tabharfaimid 
tacaíocht do thionscadail a mbeidh tionchar sóisialta 
agus eacnamaíoch dearfach agus fadtéarmach acu.

Tosaíochtaí don Oidhreacht Náisiúnta a chur 
chun cinn 

Braistint a chothú 

Earnáil Oidhreachta Bhríomhar a chinntiú

1

2

3
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C U S P Ó I R  S T R A I T É I S E A C H  1

TOSAÍOCHTAÍ NA hOIDHREACHTA 
NÁISIÚNTA A CHUR CHUN CINN
Tá lucht déanta beartais náisiúnta agus idirnáisiúnta níos 
feasaí anois ar na féidearthachtaí atá ag an oidhreacht 
chun cur le borradh eacnamaíoch agus le comhtháthú 
sóisialta, chomh maith le meanma náisiúnta agus 
braistint leasa.

I rith thréimhse an phlean seo, cuirfidh an 
Chomhairle Oidhreachta lena bhfuil déanta 
aici i dtaobh comhairle beartais atá bunaithe 
ar fhianaise a chur ar fáil a rachaidh chun 
tairbhe oidhreacht na hÉireann san fhadtéarma. 
Oibreoimid i gcomhar le comhlachtaí poiblí 
agus príobháideacha eile chun bealaí 
nuálaíocha a fhorbairt a ligfidh dúinn ár 
n-oidhreacht chultúrtha roinnte a chothú, a 
thaifeadadh agus a léirmhíniú. Cinnteoimid 
go mbeidh ár gcuid iarrachtaí ag teacht le 
tionscadail rialtais reatha agus, ar an gcaoi 
sin, seasfaidh an Chomhairle Oidhreachta do 
thábhacht agus d’ábharthacht na hoidhreachta 
in Éirinn an lae inniu.
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Chun tosaíochtaí oidhreachta náisiúnta a 
chur chun cinn, feidhmeoidh an Chomhairle 
Oidhreachta mar seo a leanas...

COMHLÍONFAIDH sí na freagrachtaí reachtúla atá leagtha amach san Acht 
Oidhreachta, 1995 agus, nuair is gá, lorgóidh sí feabhsúcháin sa chreat reachtúil 
chun tosaíochtaí náisiúnta oidhreachta a chur chun cinn

TABHARFAIDH sí ceannaireacht agus í ag cur comhairle beartais atá bunaithe 
ar fhianaise ar fáil i réimsí cosúil le hailtireacht dhúchasach, luach sóisialta agus 
eacnamaíoch na hoidhreachta a thomhas, chomh maith le beartais maidir leis an 
tírdhreach, bithéagsúlacht agus athnuachan uirbeach.

CABHRÚ le beartú agus le cur chun feidhme an Chreat Náisiúnta Pleanála agus an 
Plean Náisiúnta Forbartha 2018-2027 a dtugtar Project Ireland 2040 air

TACÚ le forbairt clár a dhéanann monatóireacht ar an oidhreacht agus cláir a chur 
i dtoll a chéile a thugann aire don oidhreacht nádúrtha, thógtha agus chultúrtha in 
Éirinn

CUR le forbairt agus le cur chun feidhme Plean Náisiúnta Oidhreachta i gcomhar 
leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

FORBAIRT a dhéanamh ar pholasaithe agus ar chláir a chuireann inbhuanaitheacht 
pobal tuaithe chur cinn, mar aon leis na tírdhreacha a bhfuil siad ag cur fúthu

OIBRIÚ i gcomhpháirtíocht leis an gclár Éire Ildánach

CINNTIÚ go gcuireann Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018 (EYCH) 
chun cinn a shuntasaí is atá oidhreacht na hÉireann sa chomhthéacs Eorpach agus 
go bhfanfaidh sí i gcuimhne na ndaoine

GABHÁIL le líonraí oidhreachta áitiúla agus Eorpacha chun a dtairbhí d’Éirinn a 
aithint
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C U S P Ó I R  S T R A I T É I S E A C H   2

BRAISTINT 
A CHOTHÚ
Agus an saol ag éirí níos domhanda, 
níos ilchultúrtha agus níos soghluaiste, 
cothaíonn an oidhreacht braistint 
chomhuintearais le pobal geografach 
nó téamach. Is as a shíolraíonn ár 
bhféiniúlachtaí indibhidiúla agus 
comhchoiteanna, ach is é chomh maith 
an síol as a bhfásann naisc úra. Tugann 
an oidhreacht cuireadh dúinn eispéiris agus startha roinnte a 
cheiliúradh, agus ag an am céanna meas a léiriú ar éagsúlacht. 

Tugann an doiciméad seo treoir maidir leis an gcaoi cur leis an 
uilechimsitheacht. Tugann sé aghaidh chomh maith ar na dlúthnaisc 
idir oidhreacht, féiniúlacht agus áit, agus ar a thábhachtaí atá sé 
gabháil leis an diaspóra agus le caomhnóirí na hoidhreachta i 
measc an phobail féin. Tugann sé cluas éisteachta do ghlórtha na 
ndaoine óga sin a bhfuil braistint úinéireachta ar a n-oidhreacht 
chultúrtha á lorg acu, agus déanaimid iarracht chuige sin tuilleadh 
deiseanna a sholáthar do rannpháirtíocht agus do cheannaireacht 
an aosa óig.
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Déanfaidh an Chomhairle Oidhreachta na 
nithe seo a leanas chun Comhuintearas a 
Chothú trí bhraisint féiniúlachta & áit... 

TACÚ leis an gcion tairbhe atá an oidhreacht in ann a dhéanamh i dtaobh 
tírdhreacha uirbeacha agus tuaithe a athnuachan 

CABHRÚ le saincheist na tithíochta a réiteach trí straitéisí a fhorbairt i gcomhar le 
húdaráis áitiúla a dhéileálann le foirgnimh stairiúla nach bhfuil in úsáid 

FREAGAIRT do dhúshláin Bhreatimeacht trí aghaidh a thabhairt ar aon saincheist 
féiniúlachta a thagann chun cinn mar thoradh air agus trí dhíriú ar réimsí ina bhfuil 
an oidhreacht ábhartha chun go laghdófaí a mhéid agus is féidir aon iarmhairt 
dhiúltach fhéideartha 

Cláir agus tograí a CHUR CHUN FEIDHME, trí dheontais, an tSeachtain 
Oidhreachta, Oidhreacht i Scoileanna agus go leor eile, a chúitíonn bealaí 
cruthaitheacha a chuireann comhuintearas chun cinn agus a cheiliúrann éagsúlacht 
laistigh den phobal

SPREAGADH a thabhairt do ghrúpaí atá éagsúil ó thaobh cultúir de a beith 
páirteach i ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an oidhreacht

CUR LEIS an Stráitéis Náisiúnta Tírdhreacha trí infheistiú i gcomhpháirtíochtaí 
tírdhreacha agus trí chomhair nua a spreagadh 

OIBRIÚ leis an rialtas lárnach agus áitiúil agus le pobail áitiúla chun na 
saincheisteanna rochtana agus slánaíochta a bhaineann le suíomhanna a 
mbaineann spéis faoi leith chultúrtha nó nádúrtha leo a chíoradh.

FORBAIRT a dhéanamh ar mholtaí chun caighdeán na bainistíochta oidhreachta 
a fheabhsú, a n-áirítear leis sin, mar shampla, réimsí cosúil le caomhnú agus 
speicis ionraitheacha 

IARRACHT a dhéanamh tuilleadh deiseanna a chruthú do dhaoine óga a bheith 
páirteach i dtionscadail oidhreachta, nó i gceannas orthu

TACAÍOCHT a thabhairt do thionscadail a chéiliúrann diaspóra na hÉireann 
agus oidhreacht na bpobal nua atá in Éirinn
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C U S P Ó I R  S T R A I T É I S E A C H   3

EARNÁIL OIDHREACHTA 
BHRÍOMHAR A CHINNTIÚ
Ghlac an Chomhairle Oidhreachta cur chuige 

nuálaíoch chuige féin i gcónaí chun a chur ar chumas 

an phobail cúram a dhéanamh dá n-oidhreacht 

áitiúil agus taitneamh a bhaint aisti. Tá scéimeanna 

deontais againn, líonraí oidhreachta dinimiciúla 

agus comhpháirtíochtaí le comhlachtaí poiblí, 

príobháideacha agus proifisiúnta, agus tugann 

siad gríosadh agus tacaíocht do rannpháirtíocht 

an phobail agus d’fhorbairt feasachta maidir le 

hoidhreacht na hÉireann. 

I rith na gcúig bliana seo chugainn, leanfaidh an 

Chomhairle Oidhreachta léi ag tacu leis an earnáil 

oidhreachta trí mhaoiniú a sholáthar, oiliúint a 

chur ar fáil agus deiseanna do chumarsáidí agus 

líonraithe breisithe a éascú. Déanfaimid forbairt 

chomh maith ar chláir oideachais agus taighde chun an fhiosracht a 

spreagadh agus chun tuiscint ar ár n-oidhreacht nádúrtha, chultúrtha 

agus thógtha a chur chun cinn.
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Déanfaidh an Chomhairle Oidhreachta na 
nithe seo a leanas chun earnáil oidhreachta 
bhríomhar a chinntiú...
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TACAÍOCHT a thabhairt do Líonra Oifigeach Oidhreachta an údaráis áitiúil agus 
measúnú a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir an raon seirbhísí oidhreachta a leathnú 
chun go n-uasmhéadófaí ról ceannaireachta na n-údarás áitiúil

RÓL A THABHAIRT do phobail áitiúla ar mian leo cúram a dhéanamh den oidhreacht 
trí thacaíocht a thabhairt dóibh, leithéidí deontas, oiliúna agus deiseanna chun 
acmhainneacht a thógáil, chomh maith le seandálaíocht pobail agus tionscadail 
eolaíochta sluafhoinsithe

FORBAIRT a dhéanamh ar an ardán digiteach d’oidhreacht na hÉireann trí chur 
leis an tionscadal Mapaí Oidhreachta de chuid na Comhairle Oidhreachta (www.
heritagemaps.ie) agus ag an am céanna a bheith ar an airdeall ar a leochailí is atá 
sócmhainní oidhreachta digití 

TACAÍOCHT a thabhairt do thiomsú eolais faoin oidhreacht nádúrtha agus chultúrtha 
agus an t-eolas sin a scaipeadh

CUR le caighdeán an eolais atá ar fáil ar líne chun go ndéanfaí tathant don 
oidhreacht, go gcuirfí acmhainn chuimsitheach náisiúnta ar fáil agus go nascfaí 
grúpaí agus spéiseanna oidhreachta le chéile

COTHÚ a dhéanamh ar an earnáil oidhreachta trí thacaíocht a thabhairt do raon 
eagraíochtaí oidhreachta, a n-áirítear leo sin i láthair na huaire an tIonad Náisiúnta 
le Sonraí Bithéagsúlachta, an Clár Discovery, an Irish Landmark Trust, agus an 
Wicklow Upland Council

TACAÍOCHT a thabhairt do mhúsaeim agus bailiúcháin na hÉireann trí thionscadail 
cosúil leis an gClár um Chaighdeáin Músaem in Éirinn (MSPI), agus athbhreithniú ar 
an MPSI a thionscnamh

POIBLÍOCHT a dhéanamh ar na tairbhí oideachais agus fóillíochta a bhaineann le 
tionscadail oidhreachta

TACAÍOCHT a thabhairt don aos óg chun go bhforbróidis léirthuiscint ar an 
luach a bhainean leis an oidhreacht trí chláir scoileanna sna bunscoileanna agus 
iarbhunscoileanna

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

viii

ix



IMSCRÚDÚ a dhéanamh ar chomhtháthú na hoidhreachta leis an gcóras oideachais 
fhoirmeálta féachaint le húsáid a bhaint as curaclaim nua agus curaclaim atá ag 
teacht chun cinn chun an luach a bhaineann le taighde oidhreachta a chur ar 
taispeáint

FORBAIRT a dhéanamh ar chláir taighde oidhreachta a chothaíonn nuálaíocht agus 
a éascaíonn cumarsáid idir geallshealbhóirí, rud a thógfaidh ar a rathúla is a bhí 
Clár um Taighde Seandálaíochta Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann (INSTAR)

x

xi
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AN STRAITÉIS SEO 
A CHUR I gCRÍCH

o

o

o
o

MEASÚNÚ:

Léireofar tosaíochtaí na Comhairle Oidhreachta sna pleanan-
na feidhmiúcháin bliantúla don tréimhse 2018-2022 agus cinn-
teoidh na pleananna úd go mbainfear amach príomhspriocan-
na agus cuspóirí. Déanfar athbhreithniú rialta ar an gclár oibre 
i gcoinne príomhtháscairí feidhmíochta a bhfuil comhaontú 
orthu; déanfar athbhreithniú speisialta ar an méid atá bainte 
amach in 2020. Déanfar an tuairisciú ar chur chun feidhme a 
fhoilsiú sna tuarascálacha bliantúla.

Cuirfidh na páirtithe seo a leanas an Plean Straitéiseach seo i 
gcrích

Bord na Comhairle Oidhreachta (saineolas agus 
freagracht chorparáideach)
Grúpaí Oibriú a bhfuil teorainn ama orthu agus a bhfuil 
téama acu
Feidhmeannas na Comhairle
An t-infreastruchtúr oidhreachta agus 
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BUÍOCHAS
Gabhann an Chomhairle Oidhreachta buíochas 
leis na daoine aonair agus na heagraíochtaí sin 
ar fad a thug a gcuid tuairimí faoi dhréachtaí níos 
luaithe den doiciméad seo agus a roinn a gcuid 
smaointe linn. 
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FOSCRÍBHINNÍ NA NGRIANGHRAF
Leathanach chlár na n-ábhar agus an leathanach aghaidhe
Ó bhun go barr, (1) Gabha i mbun oibre, Contae na Gaillimhe 
(2) Damhsa seit i rith na Seachtaine Oidhreachta 
(3) Múrtha an bhaile, Eochaill, Contae Chorcaí
(4) An bealach isteach go Teach Rothe, Cill Chainnigh

Leathanach 2. Grianghraf iomláin leathanaigh
An radharc ó Áras na hOidhreachta, Lána an Teampaill, Cill Chainnigh

Leathanach 8. Montáis Grianghraf
Ar barr, clé go deas: (1) Obair chaomhnaithe ar mhúrtha Bhaile Chaisil 
(2) Sníomhachán ciseán traidisiúnta ag Teach Mhuicrois, Cill Áirne, Contae Chiarraí
An Lár, (1) Gleann Tí an Easaigh, Caisleán Ghriaire, Contae Chiarraí 
(2) Fia na mBeann ina ghnáthóg nádúrtha le Barry Coad
(3) Cró ag feirm Satchwell, gar do na Creaga, Contae na Gaillimhe 
Bun, Ardcrois ar stíl na hathbheochana Ceiltí i dTigh Moling, Contae Cheatharlach

Leathanach 11. Montáis Grianghraf
Ar barr, clé go deas: (1) Aaron Pytlarz ag Taisce Cheol Dúchais Éireann, Baile Átha 
Cliath in 2018 
(2) Príomhfheidhmeannach na Comhairle Oidhreachta, Michael Starrett in éineacht le 
Sharon Slater, ar bronnadh an Gradam ‘Laoch Oidhreachta’ 2017 uirthi 
(3) Daltaí ó Scoileanna Bhríde agus Mhuire, Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath ag 
tráth seolta an láithreáin gréasáin Oidhreacht i Scoileanna, Meán Fómhair 2017 
Ar bun, (1) clé go deas, Colette Byrne, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Chontae 
Chill Chainnigh; Cara Trant, Bainisteoir, An tIonad Seanchaí, Músaem Scríbhneoirí 
Chiarraí; Jimmy Deenihan agus Michael Parsons, Cathaoirleach na Comhairle 
Oidhreachta ag Searmanas Creidiúnaithe an Chláir um Chaighdeáin Músaem in Éirinn, 
Caisleán Chill Chainnigh, Iúil 2018
(2) Comhaltaí de Chomhairle na nÓg a ghlac páirt i seisiún comhairliúcháin don Óige 
maidir le Plean Straitéiseach na Comhairle Oidhreachta, 2018-2022
(3) Seoladh na Tuarascála Achoimre ar Thástáil Sláinte Lár Bhaile Thrá Lí (TCHC) 
i mí Lúnasa 2017 Clé go Deas: Miriam Fitzpatrick, Comhalta Boird na Comhairle 
Oidhreachta; Alison Harvey, Comhordaitheoir Cláir don Chlár Píolótach CTCHC; 
Norma Foley, Méara Thrá Lí; An tAire Stáit, Damien English T.D; An Comhairleoir 
John Sheahan, Méara Chiarraí agus Michael Parsons, Cathaoirleach na Comhairle 
Oidhreachta 
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