COMHAR TEORANTA
TUAIRISC NA STIÚRTHÓIRÍ 2014-2015

Is mian linn an tuairisc seo ar obair na cuideachta a chur os comhar na
gcomhaltaí.
Oifig nua
Tá COMHAR lonnaithe anois in uimhir 47Sráid Harrington (Coirnéal Uí
Cheallaigh).
Foras na Gaeilge agus maoiniú na hIrise
Chuir an Bord iarratas cuimsitheach ar mhaoiniú faoi bhráid Fhoras na
Gaeilge sa bhFómhar de bhun Scéim na nIrisí Clóite. D’éirigh leis an
iarratas seo agus thoiligh an Foras maoiniú trí bliana a chur ar fáil don iris
(2015-2016-2017). Léiríonn an cinneadh seo cén muinín atá ag an bhForas i
mbainistíocht COMHAR agus i gcaighdeán an ábhair scríofa a cuirtear ar
fáil san iris. Tá an Bord Stiúrtha fíorbhuíoch den Fhoras.
Mairéad Ní Chinnéide
Is dona leis an mBord bás Mhairéad, bean a chuir go mór le forbairt
COMHAR agus go speisialta le LeabhairCOMHAR agus í ina scríbhneoir,
ina heagarthóir leabhar agus ina riarthóir. Bhí sí fós ag obair ar Cnuasach
Comhar 1982-2012 nuair a buaileadh tinn í sa bhFómhar agus gur lean an
bheirt eagarthóir eile leis an saothar sin. Leaba i measc na naomh go raibh
aici.
Cruinnithe an Bhoird
Tionóladh ocht gcruinniú den Bhord Stiúrtha ón gCruinniú Cinn-Bhliana
anuraidh:
1 Meán Fómhair 2014
13 Deireadh Fómhair 2014
1 Nollaig 2014
17 Eanáir 2015
9 Feabhra 2015
13 Aibreán 2015
11 Bealtaine 2015
22 Meitheamh 2015
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Tá trí chruinniú eile le bheith ag an mBord i mbliana, i mí Meán Fómhair,
mí Deireadh Fómhair agus mí na Nollag.
Stiúrthóirí
D’éirigh Aindriú Ó Faoláin as oifig i mí Feabhra i ngeall ar na cúraimí oibre
agus staidéir a bhí air. Tá an Bord buíoch de as páirt a ghlacadh ina chuid
oibre ó 2011 i leith. Comhthoghadh Ciara Ní Éanacháin agus Cormac
Breathnach ina stiúrthóirí i mí Aibreáin.
Eagarthóireacht
Lean Seán Tadhg Ó Gairbhí ina Eagarthóir agus Máirtín Coilféir ina
Eagarthóir Liteartha i gcaitheamh na tréimhse ar fad. Meastar gur leanadar
freisin ar an ardchaighdeán a bhí bainte amach le bliain roimhe sin maidir le
scríbhneoireacht, le éagsúlacht an ábhair agus le críochnúlacht na hirise.
Cuireadh 12 eagrán amach i gcaitheamh na bliana.
COMHAR Óg
Foilsíodh COMHAR Óg, eagrán a 4 i rith na bliana faoi eagarthóireacht
Áine Ní Ghlinn. Is í an aidhm atá aici daltaí iarbhunscoile a spreagadh le dul
i mbun pinn. Tá an tEagarthóir ag obair le hOireachtas na Gaeilge chun
‘ardán’ a thabhairt do bhuaiteoirí chomórtais liteartha na n-óg. Foilseofar
dhá eagrán eile roimh dheireadh na bliana.
Tá bord stiúrtha COMHAR buíoch den Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a chuireann maoiniú ar fáil don tionscadal
seo.
COMHARTaighde
Tá ríomhfhoilseachán acadúil piarmheasta á ullmhú faoi láthair faoi stiúir
Mháirtín Coilféir, Mháirín NicEoin, agus Liam Mhic Amhlaigh, agus táthar
ag súil leis an gcéad eagrán i mí Deireadh Fómhair. Tá suíomh idirlín
cruthaithe chuige ag Rónán Ó Dochartaigh. Tá maoiniú á chur ar fáil don
tionscnamh seo ag Acadamh Ríoga na hÉireann.
Bainistíocht an Ghnó
Tá Elly Shaw ina Feidhmeannach lán-aimseartha ó 2011 i leith. Rinneadh í
a athcheapadh i 2015. Tá cúram na díolaíochta, na cumarsáide agus an
riaracháin uirthi.
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Mhéadaigh an díolaíocht sna siopaí faoi 25% nó mar sin i rith na bliana. Ní
raibh aon mhéadú suntasach ar líon na síntiúsóirí ach cláraíodh cuid mhaith
síntiúsóirí nua, rud a rinne cúiteamh sna daoine nach ndearna na síntiúis a
athnuachan. Díoladh cuid mhaith de na síntiúis nua ar an suíomh idirlín.
Déanann Nóríta Ní Chartúir léirmheas ar COMHAR ar Raidio na Gaeltachta
gach mí agus pléitear ábhar ón iris go minic ar Cormac@5.
Suíomh Gréasáin
Tá dhá sheoladh ag an suíomh idirlín:
 www.iriscomhar.com
 www.leabhaircomhar.com
Tá an chomhlacht grafaicí.com ina bhun, agus meastar go bhfuil an suíomh
ag feidhmiú go sásúil. Tá leasaithe á dhéanamh faoi láthair ionas go mbeidh
alt nó dhó gach mí ar fáil saor in aisce ar an suíomh chun breis síntiúsóirí a
mhealladh agus chun córas íocaíochtaí síntiúis ar líne a fheabhsú.
Is féidir teacht ar leaganacha den iris ar líne más síntiúsóir thú agus bíonn
síntiúis agus cóip den eagrán reatha ar fáil le ceannach freisin. Tá
feidhmeanna cumarsáide ag an suíomh a ligeann dúinn aiseolas a fháil ón
bpobal. Tá eolas ann ar chatalóg LeabhairCOMHAR agus ar na leabhair is
nua atá á bhfoilsiú, agus conas iad a chéannacht sa siopa leabhar ar líne.
Facebook
Tá COMHAR i láthair ar Facebook le trí bliana anuas agus tá 1, 467
leantóirí againn anois, cuid acu a leanann an iris, cuid eile na leabhair.
Twitter
Meastar go bhfuil an córas giolcaireachta Twitter níos tábhachtaí ná mar a
bhí. Tá 816 leantóirí againn air, agus bíonn comhrá suimiúil ó am go ham
faoi ailt atá tagtha amach san iris.
An Chomhairle Ealaíon
Bhronn an Chomhairle Ealaíon €12,000 ar Comhar Teo ar son trí eagrán
speisialta atá le foilsiú idir Aibreán 2015 – Márta 2016, mar atá: móreagrán
filíochta, móreagrán próis dírithe ar scríbhneoirí nua, agus eagrán comórtha
ar Mháirtín Ó Cadhain agus a shaothar; ag díriú ach go háirithe ar Cré na
Cille.
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Intéirneachtaí ollscoile agus oifige
Tá naisc déanta ag COMHAR le ranna Gaeilge na n-ollscoileanna agus na
gcoláistí agus tá taithí oibre á tairiscint againn do mhic léinn ar an
iriseoireacht, margaíocht, díolaíocht nó forbairt áiseanna ar líne. Glacadh
intéirnigh roimhe seo ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Institiúid
Teicneolaíochta Átha Cliath agus An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.
Tá COMHAR buíoch de ranna Gaeilge na gColáistí as tacú leis an scéim
seo. Chuir na hintéirnigh le fuinneamh na hirise ó cuireadh tús leis an scéim
agus meastar go bhfuil tairbhe le baint ag na mic léinn aisti freisin.
GNÓ NA LEABHAR
Ceapadh Caitríona Ní Dhúnáin ar táille ina hEagarthóir Coimisiúnaithe
Leabhar le LeabhairCOMHAR agus tá cúram na foilsitheoireachta glactha
aici ó mhí Aibreáin i leith.
Foilsíodh na leabhair seo a leanas i 2014 le tacaíocht airgid ó Chlár na
Leabhar Gaeilge/Foras na Gaeilge/An Chomhairle Ealaíon nó le tacaíocht ó
Choiste Léann na Gaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann:
Cnuasach Comhar 1982–2012: Ailt - Aistí - Agallaimh
Eagarthóirí: Regina Uí Chollatáin agus Aisling Ní Dhonnchadha
Tíortha na hÓige: Litríocht Ghaeilge na nÓg agus Ceisteanna an
Aistriúcháin
Órla Ní Chuilleanáin
Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg
Eagarthóirí: Róisín Adams, Claire Marie Dunne, Caoimhe Nic Lochlainn
Cathair an Tíogair
Feargal Ó Dubhghaill
Ócáid Cheiliúrtha na Nollag
Tionóladh ócáid mhór na Nollag i nGailearaí na nGrianghraif, i mBarra an
Teampaill, BÁC 2, Dé Céadaoin 10 Nollaig 2014. Sheol Caitríona Ní
Mhurchú an leabhar: Tíortha na hÓige: Litríocht Ghaeilge na nÓg agus
Ceisteanna an Aistriúcháin (Órla Ní Chuilleanáin) agus sheol Máirín Nic
Eoin Cnuasach Comhar 1982-2012 (Regina Uí Chollatáin agus Aisling Ní
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Dhonnchadha, eag). Seoladh móreagrán na Nollag den iris an oíche chéanna
agus chuir Síle Denvir ceol álainn ar fáil don slua breá a bhí i láthair.
Sheol Pól Ó Muirí an leabhar Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar
Chultúr na nÓg Déardaoin 12 Márta 2015 sa Siopa Leabhar. Rinne
eagarthóirí an leabhair caint chomh maith agus cuireadh sólaistí ar fáil.
Buíochas
Gabhann stiúrthóirí COMHAR buíochas le
 Foras na Gaeilge agus An Chomhairle Ealaíon a dhéanann maoiniú ar
an iris
 Foras na Gaeilge/Clár na Leabhar Gaeilge agus Acadamh Ríoga na
hÉireann a dhéanann amhlaidh do na leabhair
 Seán Tadhg Ó Gairbhí, Eagarthóir, agus Máirtín Coilféir, Eagarthóir
Liteartha, a dhéanann obair rí-ghairmiúil
 Ríona Nic Congáil, Mícheál Ó Meachair, agus Liam Mac Mathúna as
a gcuidiú le gnó na leabhar.
 Regina Uí Chollatáin, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath;
Mairéad Nic Ghiolla Mhichíl, Ollscoil Chathair Átha Cliath; Íte Ní
Chionnaith, Institiúid Teicneolaíochta Átha Cliath, a thug tacaíocht
don scéim intéirneachta.
 Rinne Daithí Ó Maolchoille iniúchadh ar na cuntais. Chuir
Johnswood Press an iris i gcló, agus rinne Mark Wickham
dearthóireacht uirthi. Chuir Brunswick Press na leabhair i gcló agus
chuir na dearthóirí Daire Ó Beaglaoich, Alan Hayes, Críona Nangle,
Alex Synge léaráidí ar fáil dóibh. Bhí Máire Nic Mhaoláin, Pól Ó
Cainín agus Fidelma Ní Ghallcobhair freagrach as eagarthóireacht na
leabhar.

Stiúrthóirí COMHAR Teoranta
22 Meitheamh 2015
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