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Céard atá ar siúl i
Leabharlann
Náisiúnta na
hÉireann?
Bealtaine – Lúnasa 2016
Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, tá saorchead
isteach chuig na himeachtaí ar fad agus ní gá
áit a chur in áirithe.
Is sa Seomra Seimineáir sa Phríomhfhoirgneamh
ar Shráid Chill Dara a reáchtáiltear léachtaí. Is
féidir turais threoraithe agus ceardlanna do
ghrúpaí a chur in áirithe roimh ré. Seol r-phost
chuig learning@nli.ie más mian leat imeacht a
chur in áirithe, agus tabhair réamhfhógra
coicíse, ar a laghad.

Bealtaine
Ag tosú Dé Máirt 3 Bealtaine, ceithre Dé
Máirt ó 10am–12.30pm
Cúrsa Oideachais Aosaigh i gcomhar le UCD:
The Drama and Fiction of Samuel Beckett
I rith an chúrsa míosa seo tarraingeofar aird na
mac léinn ar na bealaí nuálacha is féidir saothar
Samuel Beckett a úsáid chun dúshlán thraidisiúin
na litríochta agus na hamharclainne a thabhairt.
Tá tuilleadh eolais agus sonraí maidir le háit a
chur in áirithe le fáil ag www.ucd.ie/adulted.
Dé Céadaoin, 4 Bealtaine, 7pm
Léacht phoiblí: The Indignant Muse: Poems
and Songs of the Irish Revolution
I gcomhar le Tionscadal Amhrán 1916, tabharfaidh
an t-údar agus cartlannaí, Terry Moylan, caint
faoin leabhar is déanaí uaidh dar teideal The
Indignant Muse: Poems and Songs of the Irish
Revolution.
Déardaoin, 5 Bealtaine, 2pm
Turas Poiblí: Yeats Exhibition
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas duaisbhuaiteach Yeats: The Life
and Works of William Butler Yeats. Éist le rogha
daoine éagsúla i mbun cuid de na dánta is fearr
aithne leis á léamh, “Easter 1916” ina measc.
Dé Luain, 9 Bealtaine, 2pm
Ceardlann: Researching the Rising
Mar chuid d’Fhéile Bealtaine 2016, beidh an Dr
Emma Edwards, comhalta foirne agus staraí atá
ag obair in NLI, ar fáil chun comhairle a chur ar
dhaoine ar spéis leo taighde a dhéanamh ar
chuid de bhailiúcháin shaibhre agus éagsúla na

Leabharlainne Náisiúnta. Díreofar aird ar leith ar
fhoinsí a bhaineann le 1916.
Ní mór áit a chur in áirithe. Teagmháil:
learning@nli.ie nó 01 6030278.
Dé Máirt, 10 Bealtaine, 2pm
Ceardlann: Iconic Citizens from the Collections
Bunaithe ar théama fhéile Bealtaine na bliana
seo — Saoránaigh Íocónacha, dírítear i rith na
ceardlainne idirghníomhaí seo ar
phríomhphearsana ó bhailiúcháin agus
taispeántais reatha NLI. Ní mór áit a chur in
áirithe. Teagmháil: learning@nli.ie nó 01
6030346.
Dé Céadaoin, 11 Bealtaine, 7pm
Sraith Léachtaí Atlas of the Irish Revolution
Léacht Phoiblí: ‘Is it a siege, a riot, a revolt or
a revolution? Perceptions of the 1916 Rising in
the French Press’
Díreoidh an tOllamh Grace Neville ar an gclúdach
a rinneadh ar Éirí Amach na Cásca 1916 sna
meáin Fhrancacha. Tá an tsraith léachtaí seo á
reáchtáil ag NLI i gcomhpháirt le Coláiste na
hOllscoile Corcaigh, agus is bunaithe ar an
bhfoilseachán mórshuntais atá le teacht ó UCC
dar teideal Atlas of the Irish Revolution, atá an
tsraith léachtaí.
Déardaoin 12 Bealtaine, 2pm
Turas Poiblí: World War Ireland
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas WWIreland: Exploring the Irish
experience. I rith an turais seo tarraingeofar aird
ar ábhar ó bhailiúcháin na Leabharlainne agus
díreofar ar an tionchar a bhí ag WWI ar Éirinn.
Dé Sathairn 14 Bealtaine, 1pm
Turas Poiblí: The National Library’s History
and Heritage
Bí inár dteannta más spéis leat stair agus
oidhreacht shaibhir ailtireachta na Leabharlainne.
Cuirfear tús leis an turas i bpríomh-halla na
Leabharlainne agus déanfar cur síos ar
thaispeántas na Sínitheoirí. Chomh maith leis
sin, tabharfar cuairt ar sheomra léitheoireachta
cáiliúla na Leabharlainne.
Dé Máirt, 17 Bealtaine, 6.30pm
‘The Invention of Italy’ – Sraith Léachtaí
Staire
Pellegrino Artusi and Unification at the table
Is i leabhar cócaireachta Artusi, leabhar a
foilsíodh sa bhliain 1891, atá tréithe stair bhia na
hIodáile le fáil. Is é an leabhar seo freisin is cúis
le nasc láidir a chruthú idir bord na cistine agus
féiniúlacht náisiúnta láidir. I gcomhpháirt le
hInstitiúid Chultúir na hIodáile.

Dé Céadaoin, 18 Bealtaine, 1pm
Caint am lóin: Conservation treatment of NLI
Collections for the 1916 Centenary
Bí i dteannta ár gcaomhnóir más spéis leat eolas
faoi na hullmhúcháin a rinne NLI do chomóradh
2016.
Dé Céadaoin, 18 Bealtaine, 6.30pm–8.30pm
Words on the Street – Oíche Litríochta Eorpaí
Litríocht chomhaimseartha Eorpach á léamh
gach leathuair in 12 ionad i mBarra an Teampaill,
lena n-áirítear an Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta.
Ní gá áit a chur in áirithe. Tá tuilleadh eolais le
fáil ag www.dublincityofliterature.ie
Déardaoin 19 Bealtaine, 2pm
Turas Poiblí: Rising Exhibition
Turas Cainte is Siúil trí thaispeántas an Éirí
Amach sa Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta.
Dé Máirt, 24 Bealtaine, 2pm
Tae Beag agus Turas: Yeats & the Irish
Cultural Revival
Déan ceiliúradh ar fhéile Bealtaine trí thuras ar
thaispeántas Yeats a thabhairt agus bain
taitneamh as ‘tae beag’ in Café Joly i ndiaidh an
turais (€9.50).
Ní mór áit a chur in áirithe: learning@nli.ie nó
01 6030346.
Dé Máirt, 24 Bealtaine, 6.30pm
‘The Invention of Italy’ – Sraith Léachtaí
Staire
1982: Pertini and the world champions
Tarraingeofar aird sa chaint seo ar stair spóirt
agus ar na naisc idir fhéiniúlacht náisiúnta
Iodálach agus an fhoireann náisiúnta sacair.
Dé Máirt, 31 Bealtaine, 6.30pm
‘The Invention of Italy’ – Sraith Léachtaí
Staire
Garibaldi and the Expedition of the Thousand
Léacht faoi thuras taiscéalaíochta Garibaldi,
turas a raibh aontú na hIodáile mar thoradh air.

Meitheamh
Déardaoin 2 Meitheamh, 2pm
Turas Poiblí: Rising Exhibition
Turas speisialta de thaispeántas an Éirí Amach
sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta,
turas ina ndíreofar aird ar leith ar ailtireacht.
Cuid de chlár ‘The Capstones Shift: Architectural
Legacies of the Easter Rising’.
Déardaoin 2 Meitheamh, 2pm
Turas Poiblí: Yeats Exhibition

Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas duaisbhuaiteach Yeats: The Life
and Works of William Butler Yeats.
Dé Máirt 7 Meitheamh, 7.30pm
‘The Invention of Italy’ – Sraith Léachtaí
Staire
1960: The economic miracle and “La doce vita”
Bí ar an eolas maidir leis an gcaoi ar athraigh an
Iodáil ó thír talmhaíochta go cumhacht
thionsclaíoch.
Dé Céadaoin 8 Meitheamh, 7pm
Sraith Léachtaí Atlas of the Irish Revolution
Léacht Phoiblí: ‘Mapping the Rising’
Dr John Borgonovo agus an tUasal Charlie Roche.
Déardaoin 9 Meitheamh, 2pm
Turas Poiblí World War Ireland
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas WWIreland: Exploring the Irish
experience.
Déardaoin 9 Meitheamh, 7pm
An “Irish Mode”? The Literary Writings and
Legacy of Thomas MacDonagh.
Comhrá, le léamha roghnaithe ó shaothair
Mhic Dhonnchadha, á chur i láthair ag
Scoláirí Drámaíochta Ad Astra UCD.
Pléifidh an tOllamh Margaret Kelleher agus an
tOllamh Danielle Clarke (UCD) an tslí a
ndeachaigh scríbhinní Mhic Dhonnchadha i
bhfeidhm ar Shakespeare, ar an nua-aois luath
agus ar thraidisiúin scríbhneoireachta na
hÉireann.
Ní mór áit a chur in áirithe:
www.ucd.ie/alumni/events.
Dé hAoine 10 Meitheamh, 11am
Ceardlann: Researching the Rising
Cuirfidh an Dr Emma Edwards, comhalta foirne
agus staraí atá ag obair in NLI, comhairle ar
dhaoine ar spéis leo taighde a dhéanamh ar
chuid de bhailiúcháin shaibhre agus éagsúla na
Leabharlainne Náisiúnta. Díreofar aird ar leith ar
fhoinsí a bhaineann le 1916.
Níl ach líon teoranta áiteanna ar fáil. Ní mór áit
a chur in áirithe. Teagmháil: learning@nli.ie nó
01 6030278.
Dé Sathairn 11 Meitheamh, 1pm
Turas Poiblí: The National Library’s History
and Heritage
Bí inár dteannta más spéis leat stair agus
oidhreacht shaibhir ailtireachta na
Leabharlainne. Cuirfear tús leis an turas i
bpríomh-halla na Leabharlainne agus déanfar
cur síos ar thaispeántas na Sínitheoirí. Chomh
maith leis sin, tabharfar cuairt ar sheomra
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léitheoireachta cáiliúla na Leabharlainne.
Dé Luain 13 Meitheamh, 7pm
Léacht Joseph Hassett Yeats
Is í Paula Meehan, Ollamh Filíochta na hÉireann,
a thabharfaidh an léacht i mbliana.
Dé Céadaoin 15 Meitheamh, 7pm
Noramollyannalivialucia: The Muse & Mister
Joyce
Taibhiú roimh Lá Bloom
Dráma aonair ‘play for voices’ á chur i láthair ag
Comhlacht Amharclannaíochta Curlew. Cumtha
agus arna stiúradh ag Eamon Grennan. Is sa
Pensione Neptune in Zurich atá Nora Barnacle
agus í ag smaoineamh siar ar an saol a chaith sí
le James Joyce.
Cead isteach: €8 le híoc ag an doras.
Déardaoin 16 Meitheamh, 1pm
Lá Bloom: A One Woman Show – JOYCED!
I rith an tseó aonair seo, á chur i láthair ag Katie
O’Kelly agus scríofa ag Donal O’Kelly, tugtar an
lucht féachana ar thuras trí Bhaile Átha Cliath
Joyce. Tugtar an lucht féachana siar go dtí an
bhliain 1904, an bhliain a bhain cáil amach di
féin in Uiliséas.
Cead isteach: €10 le híoc ag an doras.
Déardaoin 16 Meitheamh, 3pm
Taibhiú: ‘Hairy Jaysus’
Is dráma aonair é ‘Hairy Jaysus’, leis an drámadóir
agus aisteoir duaisbhuaiteach, Donal O’Kelly,
faoi Francis Sheehy-Skeffington, síochánaí,
feimineach agus sóisialaí, a cuireadh chun báis i
nDún Portobello, ar an 26 Aibreán, 1916. Cara
agus comhscoláire de chuid James Joyce ba
Sheehy-Skeffington in James Joyce, agus ba é
Joyce a thug ‘Hairy Jaysus’ ar Skeffington. Cead
isteach: €10, le híoc ag an doras.
Déardaoin 16 Meitheamh, 2pm
Turas Poiblí: Rising Exhibition
Turas Cainte is Siúil trí thaispeántas an Éirí Amach
sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta.
Dé Máirt 21 Meitheamh, 2pm
Tae Beag agus Turas: Yeats & the Irish
Cultural Revival
Tabhair cuairt ar thaispeántas Yeats agus bain
taitneamh as ‘tae beag’ in Café Joly i ndiaidh an
turais (€9.50).
Ní mór áit a chur in áirithe. Teagmháil:
learning@nli.ie
Dé Máirt 21 Meitheamh, 7pm
Readings from the Rising and beyond
Tráthnóna filíochta agus ceoil i lár an tsamhraidh
bunaithe ar dhíolaim Niall MacMonagle,

Windharp: poems of Ireland since 1916.
Ní mór áit a chur in áirithe: learning@nli.ie
Dé Céadaoin 22 Meitheamh, 7pm
Yeats’ Women
Is cur síos é seo ar scéal WB Yeats agus na mná
a thug tacaíocht dó. Éist le cuid de na dánta is
fearr a chum sé, agus ceol na cláirsí in éindí le
cuid acu. Glynis Casson, Daniel Costello agus an
cláirseoir, Claire Roche.
Cead isteach: €20, le híoc ag an doras.

Iúil
Dé hAoine 1 Iúil, 1pm
Turas Am Lóin: A ‘regular hell’: World War
Ireland and the Battle of the Somme
Turas atá ag teacht le téama thaispeántas World
War Ireland, ina ndéantar iniúchadh ar thaithí na
hÉireann ar WWI agus ina ndírítear aird
speisialta ar Chath an Somme.
Dé Céadaoin 6 Iúil, 8pm
Words and Music from the War
Tráthnóna focal agus ceoil a bhaineann le WWI,
lena n-áirítear ábhar ó bhailiúcháin NLI.
Ní mór áit a chur in áirithe: learning@nli.ie
Déardaoin 7 Iúil, 2pm
Turas Poiblí: Yeats Exhibition
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas duaisbhuaiteach Yeats: The Life
and Works of William Butler Yeats.
Déardaoin 7 Iúil 2pm–3.30pm
Ceardlann do Leanaí: Treasures, Trails and
Tales
Tabhair aghaidh ar an halla más spéis leat
tráthnóna taitneamhach a chaitheamh i measc
sheoda na Leabharlainne Náisiúnta. Tá fáilte
roimh óg agus aosta.
Dé Sathairn 9 Iúil, 1pm
Turas Poiblí: The National Library’s History
and Heritage
Bí inár dteannta más spéis leat stair agus
oidhreacht shaibhir ailtireachta na
Leabharlainne. Cuirfear tús leis an turas i
bpríomh-halla na Leabharlainne agus déanfar
cur síos ar thaispeántas na Sínitheoirí. Chomh
maith leis sin, tabharfar cuairt ar sheomra
léitheoireachta cáiliúla na Leabharlainne.
11-22 Iúil
An scannán ‘Battle of the Somme’ á
thaispeáint
I gcomhar leis an Imperial War Museum, Londain.
Seiceáil: www.nli.ie más spéis leat tuilleadh
eolais.

Dé Céadaoin 13 Iúil, 11am
Ceardlann: Researching the Rising
Cuirfidh an Dr Emma Edwards, comhalta foirne
agus staraí atá ag obair in NLI, comhairle ar
dhaoine ar spéis leo taighde a dhéanamh ar
chuid de bhailiúcháin shaibhre agus éagsúla na
Leabharlainne Náisiúnta. Díreofar aird ar leith ar
fhoinsí a bhaineann le 1916.
Ní mór áit a chur in áirithe. Seol r-phost chuig:
learning@nli.ie nó glaoigh ar 01 6030278.
Déardaoin 14 Iúil, 2pm
Turas Poiblí: World War Ireland
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas WWIreland: Exploring the Irish
experience.
Déardaoin 14 Iúil 2pm–3.30pm
Ceardlann do Leanaí: Treasures, Trails and
Tales
Tabhair aghaidh ar an halla más spéis leat
tráthnóna taitneamhach a chaitheamh i measc
sheoda na Leabharlainne Náisiúnta. Tá fáilte
roimh óg agus aosta.
Dé Máirt 19 Iúil, 10am–4pm
Ceardlann: Hands on History
Is dírithe ar mhic léinn staire Ardteistiméireachta
atá an cheardlann lae seo. Déanfar iniúchadh ar
bhailiúcháin NLI agus tarraingeofar aird na mac
léinn ar mhodhanna taighde.
Ní mór áit a chur in áirithe. Seol r-phost chuig:
learning@nli.ie nó glaoigh ar 01 6030259/346.
Dé Máirt 19 Iúil, 2pm
Tae Beag agus Turas: Yeats & the Irish
Cultural Revival
Tabhair cuairt ar thaispeántas Yeats agus bain
taitneamh as ‘tae beag’ in Café Joly i ndiaidh an
turais (€9.50).
Ní mór áit a chur in áirithe. Teagmháil:
learning@nli.ie
Dé Máirt 19 Iúil, 7pm
History Ireland Hedge School: The Somme
Bí i dteannta eagarthóir History Ireland, Tommy
Graham agus painéal plé tráth a ndéanfar
comóradh ar Chath an Somme.
Déardaoin 21 Iúil, 2pm
Turas Poiblí: Rising Exhibition
Turas Cainte is Siúil trí thaispeántas an Éirí Amach
sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta.
Déardaoin 21 Iúil 2pm–3.30pm
Ceardlann do Leanaí: Treasures, Trails and
Tales
Tabhair aghaidh ar an halla más spéis leat
tráthnóna taitneamhach a chaitheamh i measc

sheoda na Leabharlainne Náisiúnta. Tá fáilte
roimh óg agus aosta.
Déardaoin 28 Iúil, 2pm
Ceardlann Spraoi: Once upon a wonder...
Meallann an t-údar leabhar páistí Debbie
Thomas páistí isteach i ndomhan iontach na
scéalaíochta. Aois 8-11.
Ní mór áit a chur in áirithe. Teagmháil:
learning@nli.ie

Lúnasa
Déardaoin 4 Lúnasa, 2pm
Turas Poiblí: Yeats Exhibition
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas duaisbhuaiteach Yeats: The Life
and Works of William Butler Yeats.
Dé Máirt 9 Lúnasa, 2pm
Ceardlann: Researching the Rising
Cuirfidh an Dr Emma Edwards, comhalta foirne
agus staraí atá ag obair in NLI, comhairle ar
dhaoine ar spéis leo taighde a dhéanamh ar
chuid de bhailiúcháin shaibhre agus éagsúla na
Leabharlainne Náisiúnta. Díreofar aird ar leith ar
fhoinsí a bhaineann le 1916.
Ní mór áit a chur in áirithe. Seol r-phost chuig:
learning@nli.ie nó glaoigh ar 01 6030278.
Déardaoin 11 Lúnasa, 2pm
Turas Poiblí: World War Ireland
Bí inár dteannta agus tabhair cuairt ar
thaispeántas WWIreland: Exploring the Irish
experience.
Dé Sathairn 13 Lúnasa, 1pm
Turas Poiblí: The National Library’s History
and Heritage
Bí inár dteannta más spéis leat stair agus
oidhreacht shaibhir ailtireachta na
Leabharlainne. Cuirfear tús leis an turas i
bpríomh-halla na Leabharlainne agus déanfar
cur síos ar thaispeántas na Sínitheoirí. Chomh
maith leis sin, tabharfar cuairt ar sheomra
léitheoireachta cáiliúla na Leabharlainne.
Déardaoin 18 Lúnasa, 2pm
Turas Poiblí: Rising Exhibition
Turas Cainte is Siúil trí thaispeántas an Éirí
Amach sa Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta.
Dé Luain 22 Lúnasa, 1pm
Caint am lóin: Introducing the Liam O’Leary
Archive
Roinnfidh an Cartlannaí Joanne Carroll eolas leis
an slua maidir le bailiúchán suntasach ceann de
mhórphearsana chartlannú scannán na hÉireann.
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Dé Máirt 23 Lúnasa, 1pm
Caint am lóin: Remembering 1916, Recording
2016: the National Library’s Web Archive
Déanfaidh an cartlannaí gréasáin Maria Ryan cur
síos ar an tslí a bhfuil na láithreáin ghréasáin a
bhfuil léargas á thabhairt iontu ar chomóradh
1916 do na glúnta amach anseo, á ngabháil, á
gcaomhnú agus á gcur ar fáil.

Rising

Dé Máirt 23 Lúnasa, 2pm
Tae Beag agus Turas: Yeats & the Irish
Cultural Revival
Tabhair cuairt ar thaispeántas Yeats agus bain
taitneamh as ‘tae beag’ in Café Joly i ndiaidh an
turais (€9.50).
Ní mór áit a chur in áirithe: learning@nli.ie or 01
6030346.

Chomh maith leis sin, tugtar léargas sa
taispeántas seo ar an saol a chaith na daoine a
mhair i rith an Éirí Amach, trí ghiotaí beaga
fuaime a sheinm de chuntais finné ó bhailiúcháin
na Leabharlainne Náisiúnta.

Dé Céadaoin 24 Lúnasa, 1pm
Caint am lóin: ‘Behind the scenes –
Conservation at the National Library of
Ireland’
Bí ar an eolas maidir leis an aire agus an cúram a
thugann caomhnóirí do mhíreanna leabharlainne
éagsúla, idir lámhscríbhinní armais ón 16ú haois
agus ábhair ghearrshaolacha ón 20ú haois.

Dátaí: 4 Feabhra – 31 Deireadh Fómhair 2016
Tá an príomhthaispeántas NLI do 2016, Rising,
sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i
mBarra an Teampaill. Tugtar léargas sa
mhórthaispeántas grianghrafadóireachta seo ar
an saibhreas íomhánna maidir le himeachtaí
agus suímh an Éirí Amach atá ag NLI.

Más spéis leat tuilleadh cuntas finné, b’fhéidir go
mbeidh spéis agat inár sraith de phodchraoltaí
gonta, Voices of the Rising. Tá na sonraí ar fad le
fáil ag www.nli.ie/1916.
Cartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta,
Cearnóg Theach an Tionóil, Barra an Teampaill,
Baile Átha Cliath 2.

Déardaoin 25 Lúnasa, 1pm
Caint am lóin: The NLI as the ‘memory’ of
Ireland
Déanfaidh Maeve Casserly, comhalta foirne agus
staraí atá ag obair in NLI, cur síos ar eachtraí
éagsúla ó stair na hÉireann a bhfuil aird ar leith
tarraingthe orthu nó atá ligthe i ndearmad.
Déanfar cur síos ar mhór-eachtraí cosúil le hÉirí
Amach 1798 agus an Gorta trí úsáid a bhaint as
bailiúcháin shaibhre NLI.

TAISPEÁNTAIS
Tá spásanna tiomnaithe taispeántais ag an
Leabharlann Náisiúnta sna príomhfhoirgnimh
ar Shráid Chill Dara agus sa Chartlann
Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an
Teampaill. In 2016, beidh léargas á thabhairt
ag an Leabharlann ar shraith peirspictíochtaí
coimeádta faoi 1916, ar an láthair agus ar líne.
Tá tuilleadh eolais maidir leis na taispéantais
speisialta chomórtha agus taispeántais eile atá
ar taispeáint sa Leabharlann le fáil anseo.

Signatories
Dátaí: 4 Feabhra – Nollaig 2016

Tá saorchead isteach chuig na taispeántais ar
fad gach lá: tá sonraí na n-uaireanta oscailte le
fáil ar an gclúdach cúil.

Beidh deis ag daoine a thugann cuairt ar
phríomhfhoirgneamh na leabharlainne lán a súl
a bhaint as taispeántas d’ábhair shuntasacha a
bhaineann le seachtar sínitheoirí Fhorógra 1916.
Is deis é an taispeántas Signatories cumhacht

agus éifeacht an ábhair bhunaidh a bhlaiseadh. I
measc na gcáipéisí a bheidh ar taispeáint tá
grianghraif teaghlaigh agus litreacha,
comhfhreagras le comhghleacaithe agus
comhpháirtithe, agus taifeadtaí dá saothar agus
réimsí spéise. Taobh leis an taispeántas seo tá
gné maidir leis an bhfoireann a bhí ag obair in
NLI in 1916, agus an bhaint a bhí acu le
himeachtaí na bliana.

WWIreland: Exploring the Irish
Experience
Dátaí: Ar siúl go dtí 2018
Dírítear ar shainghnéithe thaithí na hÉireann ar
an gCéad Chogadh Domhanda in World War
Ireland. Beidh an taispeántas seo ar siúl ó mhí
na Samhna 2014 go dtí 2018, agus tarraingeofar
aird sa taispeántas ar bhailiúcháin NLI de
litreacha, dialanna, póstaeir earcaíochta, tuairiscí
nuachtáin, cartúin, fógráin agus bileoga eolais a
bhain leis an tréimhse idir 1914-1918. In 2016,
áirítear i measc bhuaicphointí an taispeántais
ról na hÉireann i gCath an Somme. Tarraingítear
aird sna painéil scannáin agus ghrafacha ar
thaithí túslíne fhir an 16ú Rannán (Éireannach)
agus an 36ú Rannán (Ulaidh) ag an Somme, i
gcomhthéacs Éirí Amach na Cásca agus an
tréimhse ina dhiaidh. Is fianaise iad na míreanna
bunaidh sa bhailiúchán ar rannpháirtíocht
chasta theaglaigh Éireannacha ar leith.

Yeats: The Life and Works of
William Butler Yeats
Dátaí: Ar siúl go leanúnach
Déantar iniúchadh inár dtaispeántas
duaisbhuaiteach, Yeats: The Life and Works of
William Butler Yeats, ar shaol agus ar shaothar
duine de mhórscríbhneoirí na hÉireann. Tabhair
cuairt ar an taispeántas inár bpríomhfhoirgneamh
ar Shráid Chill Dara nó caith tamall ag féachaint
ar an taispeántas idirghníomhach ar líne ag
www.nli.ie/yeats. Gné lárnach den taispeántas é
an tsuiteáil atá bunaithe ar “Easter 1916” Yeats,
suiteáil arb ionann í agus deis a thabhairt do
chuairteoirí súil a chaitheamh ar an
lámhscríbhinn bhunaidh agus léargas il-leibhéil
a fháil ar dhán den scoth i mbliain seo an
chomórtha.

The 1916 Rising: Personalities and
Perspectives:
Taispeántas Ar Líne:
www.nli.ie/1916/exhibition
Inár dtaispeántas saor in aisce ar líne The 1916
Rising:
Personalities and Perspectives at
www.nli.ie/1916/exhibition, insítear scéal an Éirí
Amach trí na céadta íomhánna ó bhailiúcháin NLI.

An Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta

Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2
T +353 1 603 0200
info@nli.ie
Uaireanta oscailte: :
DÉ LUAIN – DÉ CÉADAOIN
9.30am go 7.45pm
DÉARDAOIN – DÉ hAOINE
9.30am go 4.45pm
DÉ SATHAIRN
9.30am go 4.45pm
(Dúntar doirse an tSeomra
Léitheoireachta ag 12.45pm)
DÉ DOMHNAIGH
1.00pm go 4.45pm
(taispeántais amháin)
LAETHANTA SAOIRE BAINC
12.00pm go 4.45pm
(taispeántais amháin)

Cearnóg Theach an Tionóil,
Barra an Teampaill, Baile Átha Cliath 2 T
+353 1 603 0373
npaoffice@nli.ie
Uaireanta oscailte:
DÉ LUAIN – DÉ SATHAIRN
10.00am go 4.45pm
(taispeántais amháin)
DÉ DOMHNAIGH
12.00pm go 4.45pm
(taispeántais amháin)
LAETHANTA SAOIRE BAINC
12.00pm go 4.45pm
(taispeántais amháin)
Bíonn Seomra Léitheoireachta NPA
oscailte ó Dé Máirt go Déardaoin idir
10.00am agus 1.00pm, agus Dé
Céadaoin idir 2.30pm agus 4.30pm, ach
ní mór coinne a dhéanamh roimh ré.

SAORCHEAD ISTEACH
www.nli.ie

Lean sinn
Liostáil ar ár liosta seachadta: mailinglist@nli.ie
Tá tuilleadh eolais maidir lenár gclár do 2016, le fáil ag
www.nli.ie/1916
agus lean #MyNLI2016

Íomhá an chlúdaigh: Póstaer Earcaíochta WWI ón mBailiúchán Gearrshaolach (EPH F96)

Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann

