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Is mór le COMHAR a fhógairt go bhfuil iris nua phiarmheasta, COMHARTaighde, á bunú agus go
bhfoilseofar an chéad eagrán di faoi fhómhar 2015. Tréimhseachán bliantúil is ea COMHARTaighde a
chuirfidh saothar scolártha den chéad scoth ar fáil do phobal na Gaeilge ar fud an domhain sna réimsí seo
a leanas de léann na Nua-Ghaeilge go háirithe: an chritic liteartha agus cultúir, léann na n-amhrán agus
na dtraidisiún béil, agus sochtheangeolaíocht na Gaeilge. D’fhonn freastal ar phobal domhanda na
Gaeilge in Éirinn agus thar lear, tá sé ar intinn an iris a fhoilsiú ar bhonn saor-rochtana trí mheán an
idirlín. Creidtear nach mbeidh an iris seo in iomaíocht le haon tréimhseachán aitheanta seanbhunaithe,
ach go mbeidh fóram nua piarmheasta á sholáthar aici do thaighdeoirí i réimsí léinn nach bhfuil an
oiread sin láithreacha foilsithe ar fáil dóibh faoi láthair. Tá an togra ag eascairt as traidisiún fada na
hirise míosúla Comhar mar láthair smaointeoireachta agus as bunfhealsúnacht COMHAR maidir le
scaipeadh thorthaí an léinn ar an bpobal is leithne.

Is ardán úrnua do lucht léinn na Gaeilge é COMHARTaighde, áis acadúil a thabharfaidh deis do lucht
léinn na Nua-Ghaeilge a gcuid oibre a chraobhscaoileadh ar fud na cruinne. D’fhonn na caighdeáin
idirnáisiúnta is airde a bhaint amach, tá an tionscadal á chur i gcrích i gcomhpháirt le foireann scoláirí as
institiúidí éagsúla léinn in Éirinn agus thar lear. Ag tógáil ar fhealsúnacht sheanbhunaithe na hirise
míosúla Comhar, cuirfidh an togra nua seo an smaointeoireacht is úire ar fáil don phobal is leithne.

Tá COMHARTaighde ag glacadh le hiarratais ar aistí faoi láthair. Más mian leat tuilleadh eolais faoin iris
nó más mian leat treoirlínte scríbhneoireachta a fháil, féach ar an suíomh idirlín ag
www.comhartaighde.com nó seol ríomhphost chuig comhartaighde@gmail.com. Is é an spriocdháta don
chéad eagrán ná 15 Aibreán 2015.
_________________________________________________________________________________________________
Cúlra
Príomhfhoilsitheoir náisiúnta na Gaeilge é COMHAR Teo., a fhoilsíonn iris mhíosúil don Ghaeilge, le hinphrionta
leabharfhoilsitheoireachta LeabhairCOMHAR agus tograí eile foilsitheoireachta idir lámh i saol na Gaeilge. Tá
COMHAR & LeabhairCOMHAR buíoch de Fhoras na Gaeilge, d’Acadamh Ríoga na hÉireann, de Chlár na Leabhar
Gaeilge, den Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta agus den Chomhairle Ealaíon as a dtacaíocht
leanúnach.
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