
Foclóir na Nua-Ghaeilge 

Foilsítear ar an suíomh www.fng.ie dhá bhunachar bibleagrafaíochta don tréimhse 

1600-2000. Cuirtear i láthair iad ag an phointe seo i ndá rannóg éagsúla trí roghchlár 

anuas ar an bhonn go bhfuil an tréimhse 1600-1882 iomlán, dar linn, ach go bhfuil 

ábhar as tréimhseacháin in easnamh go hiomlán go fóill sa bhunachar 1882-2000.  

 

Bunachar bibleagrafaíochta 1600-1882 

Cuirtear ar fáil ann iomlán na dteideal a tiomsaíodh i bhfoirm chomhchordachta ar an 

CD-ROM. Leagan ar líne é den ábhar faoin chnaipe Liosta Téacsanna ar an 

phríomhscáileán ansin.  

Glacadh le gach téacs clóite barantúil a bhí ar fáil don tréimhse. Tá ann annála, 

cáipéisí staire eile, beathaisnéisí, filíocht, prós, fiannaíocht, rómánsaíocht, téacsanna 

creidimh, dlí, leighis, réalteolaíochta, beathaí naomh agus aistriúcháin ar litríocht 

mheánaois na hEorpa. Meascán atá ann de théacsanna a foilsíodh i bhfoirm leabhair 

agus de chinn níos giorra a foilsíodh in irisí léannta nó i dtráthchodanna in irisí 

míosúla, ráithiúla nó bliantúla. 

Tá tuilleadh eolais faoin bhunachar agus faoin chorpas féin le fáil ar an CD-ROM, 

Corpas na Gaeilge, 1600-1882, the Irish Language Corpus. 

 

Bunachar bibleagrafaíochta 1882-2000 

Tá idir ábhar caoithiúil, sé sin, ábhar a cuireadh ar fáil don tionscnamh ag foilsitheoirí 

agus ag daoine aonaracha, agus ábhar ar bhonn breithiúnais, sé sin, teidil a 

roghnaíodh de bharr éagsúlacht chineál téacs.  

 

Tiomsaíodh é de theidil a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach chun corpas don fichiú haois 



a chruthú. Ós le haghaidh na foclóireachta é go príomha, tugtar ann chomh maith le 

gnáthábhar ficsin agus neamhfhicsin, téacsleabhair scoile, ábhar ón Aontas Eorpach, 

tuairiscí bliantúla comhlachtaí, etc. – ábhar nach dócha go gcuirfeadh scoláirí acadúla 

na Gaeilge an oiread sin spéise ann, ach atá riachtanach d’fhoclóirithe. 

 

Tá 1904 téacs liostaithe sa bhunachar. Thosaigh sé le liosta de na téacsanna a gabhadh 

go leictreonach idir 1982 agus 1994 mar eiseamláir ionadaíocha ar cheartúsáid na 

teanga sna canúintí go príomha agus de na scríbhneoirí cruthaitheacha is fearr sna 

canúintí sin. Anuas ar sin, bhí roinnt ficsin ó údair Ghalltachta agus corrthéacs 

ar ábhar teicniúil nó a leithéid, líon de 160 téacs san iomlán. Le hathrú fócas an 

tionscnaimh i 1994, áfach, ó dhréachtú an fhoclóra féin go cruthú corpas, rud a bhí ag 

teacht le béim na ceirde go domhanda, ba léir go luath gur ghá cur go mór leis an líon 

sin téacsanna le corpas a bheadh ionadaíoch do theanga an fichiú haois a 

thiomsú. Cuireadh liosta breise le chéile c 2000, inar moladh 340 téacs eile a 

ghabháil, a d’fhágfadh 500 téacs sa chorpas iomlán, a chuimseodh c 20 milliún focal. 

Ach i bhfianaise a raibh de leasú tuairime tagtha i measc saineolaithe ar an líon focal 

is cóir a bheith taifeadta chun a bheith ionadaíoch, ba ghá athbhreithniú eile arís a 

dhéanamh. 

Mar shampla, cuimsíonn an British National Corpus 100m. focal, líon de 4,000 

téacs; cuimsíonn an Bank of English 323m. focal, agus tá tarraingt anois ag an 

Collins Dictionary, 175 Years of Publishing, 9th Edition (2007) as bunachar de 2.5 

billiún focal. Ní dhéanfadh 20m. focal an beart don Ghaeilge. 

 

Ionadaíocht 

Rinneadh tréaniarracht an bunachar a dhéanamh ionadaíoch ar bhealaí éagsúla. 



Cumhdaíodh ficsean agus neamhfhicsean; toghadh saothair ó gach cuid den tír ina 

raibh a leithéid ar fáil; roghnaíodh mionúdair chomh maith le mórúdair; sa chatagóir 

Ficsean, luaitear úrscéalta, gearrscéalta, filíocht, drámaí agus béaloideas, idir 

bhunsaothair agus aistriúcháin; faoi Neamhfhicsean, gheofar (dír)b(h)eathaisnéisí, 

cuntais stairiúla, leabhair thaighde ar na canúintí, leabhair ar ábhair theicniúla ó 

ailgéabar go réalteolaíocht, tuairiscí bliantúla comhlachtaí, agus mar sin de. 

 

Tuigtear, áfach, gur líon gan teorainn atá ar fáil don tréimhse seo. Ba ghá teidil a chur 

ann ar baineadh solaoidí astu sa dréacht A- go Al den fhoclóir (neamhfhoilsithe), rud 

a mhíníonn – b’fhéidir – an líon suntasach de leabhair Laidine a áirítear. 

Tá bunachar eile idir lámha cheana a chumhdóidh tréimhseacháin de gach cineál, 

idir irisí don lucht léinn agus don phobal i gcoitinne, páipéir nuachta agus ráitis 

nuachta. Is ann a gheofar Irisleabhar na Gaedhilge, a mbeifí ag súil leis ag tús 

cadhnaíochta na hAthbheochana. Cuirfear go mór ansin le liosta saothair ó 

scoláirí agus ó údair éagsúla, ar nós Dháithí Uí Uaithne, Bhriain Uí Chuív, 

Bhreandáin Uí Eithir. Cé go bhfuil saothair áirithe léirmheastóireachta luaite 

sa bhunachar seo, is sa bhunachar tréimhseachán is mó a chuimseofar 

léirmheasanna. 

Ní mór gan dearmad a dhéanamh, áfach, ar stair na teanga – go bhfuil réimsí ábhair 

nár cumhdaíodh ach go fánach sa Ghaeilge má cumhdaíodh ar chor ar bith iad. 

Léiríonn an bunachar chomh maith an coibhneas agus codarsnacht sna canúintí. Féach 

an lion saothar faoi M agus LM i gcomparáid le U agus LU. Lom a bheadh Ulaidh 

gan saothair “Mháire”. Léiríonn sé chomh maith a laghad ban i measc na n-údar. 

 

Ionramháil 



Is in ord teideal atá na bunachair leagtha amach ach is féidir leis an úsáideoir iad a 

ionramháil ar a bhealach féin trí chliceáil ar ainm an cholúin roghnaithe. Tugtar araon 

áiseanna Cuardach agus Sainchuardach. 

 

Litriú agus éagsúlacht leaganacha ainmneacha 

Cuimsíonn an bunachar 1882-2000 tréimhse beagnach céad fiche bliain den 

fhoilsitheoireacht Ghaeilge agus bhí dhá dtrian den tréimhse sin istigh sular leagadh 

amach an Caighdeán Oifigiúil agus an Litriú Caighdeánach .  Tá a shliocht sin le 

sonrú air, go háirithe ar litriú ainmneacha údar agus chomhlachtaí foilsitheoireachta. 

Tríd síos, tógadh na sonraí litrithe díreach ón leabhar, bídís ceart, contráilte nó difriúil 

ó shaothar eile ón údar chéanna. Mar shampla, tá Peadar Ó Laoghaire le fáil chomh 

maith faoi Ua Laoghaire agus O’Leary; Niall Ó Dónaill faoi Ó Domhnaill; Seán Mac 

Meanman faoi Mac Meanman agus Mhac Meanman. In amanna, is i mBéarla atá 

ainm an údair, nó faoi ainm cleite. Tá Dubhghlas de hÍde le cuardach faoi Hyde agus 

an Craoibhín Aoibhinn. Tá le tabhairt faoi deara fosta go liostáltar sloinnte ag tosú le 

Ó ar fad sula luaitear iad siúd a thosaíonn i mBéarla le O’. I gcás ban áirithe, bíonn 

cuardach le déanamh faoina sloinne neamhphósta chomh maith lena sloinne pósta. 

e.g. Ní Fhlathartaigh agus Uí Ógáin. Mar sin, dá mbeifí ag iarraidh liosta iomlán údair 

atá luaite, ní mór na constaicí sin a chur san áireamh - rud a bheadh chomh fíor 

céanna don bhunachar 1600-1882. 

 

An Córas Nodaireachta 

C / M / U : ar theanga shinseartha na Gaeltachta í, a bhaineann leis an tréimhse 

ó 1882 anuas. [ agus le] taighde barantúil a rinneadh ar Ghaeilge na Gaeltachta. 

LC / LM / LU : bunábhar liteartha le Gaeilgeoir Gaeltachta. 



AC / AM / AU : aistriúchán nach ábhar nuatheicniúil le Gaeilgeoir Gaeltachta. 

A001, A002, etc. : aistriúchán le Gaeilgeoir Galltachta agus aistriúchán ar ábhar 

nuatheicniúil le Gaeilgeoir Gaeltachta. 

NL : bunábhar le Gaeilgeoir Galltachta agus bunábhar nuatheicniúil le Gaeilgeoir 

Gaeltachta. 

L : scríbhneoireacht roimh 1882 

T : Téarmaíocht 

Foinse < Foclóir na Nua-Ghaeilge – Forbairt agus Fadhbanna. Tomás de 

Bhaldraithe 

As Celtic Languages and Celtic Peoples. Proceedings of the 2nd North American 

Congress of Celtic Studies. Halifax. August 16-19, 1989, 203. 

[Nóta : C = Connachta; M = Mumhain; U = Ulaidh; L = Litríocht; 

NL = Nua-litríocht; A = Aistriúchán; _nua = eagrán nua a foilsíodh i ndiaidh 

bhás an údair.] 

I gcás na filíochta bhéil a scríobhadh síos ó Ghaeilgeoir dúchais i ndiaidh 1882, 

is faoi C / M / U a cuireadh í sin. 

Bhí áit lárnach ag Beathaisnéis, Iml. I – IX sa chóras nodaireachta. Is trí 

eolas a baineadh as an tsraith sin a socraíodh cé acu C / M / U, etc. seachas 

NL a cláraíodh údar sa bhunachar. Ceist a bhí achrannach go maith in amanna. 

Tá roinnt L-anna luaite chomh maith. Téacsanna iad ba cheart a bheith sa Chorpas, 

1600-1882, agus a fágadh ar lár ar chúis amháin nó ar chúis eile [e.g. L105, 

L106, L107, L374]; i gcásanna eile, is é an réamhrá atá le téacs sa Chorpas, 

1600-1882, a mhíníonn an iontráil. 

Is nod nuachumtha é NLP, nach bhfuil ach sampla amháin de luaite, sé sin, 

Nua-litríocht, Páistí. 



Foinsí 

Chomh maith leis an tsraith, Beathaisnéis I – IX atá luaite cheana, úsáideadh na 

foinsí seo a leanas le teidil a roghnú : 

An tÚrscéal Gaeilge, Alan Titley. An Clóchomhar, 1991 

An Gearrscéal sa Ghaeilge, 1898-1940, Aisling Ní Dhonnchadha, 

An Clóchomhar, 1981 

Stair Dhrámaíocht na Gaeilge, 1900-1970, Pádraig Ó Siadhail, Cló Iar- 

Chonnachta, 1993 

An Litríocht Réigiúnach, Máirín Nic Eoin, An Clóchomhar, 1982 

Litríocht agus Pobal, Gearóid Denvir, Cló Iar-Chonnachta, 1997 

Clár Litridheacht na Nua-Ghaedhilge, 1850-1936, Risteárd de Hae, 

Leabharlann na hÉireann, 1938-1940 

1. Na Leabhra 

2. Filidheacht i dtréimhseacháin 

3. Prós i dtréimhseacháin 

Bibliography of Irish Linguistics and Literature 1942-71. Rolf Baumgarten, 

Dublin Institute for Advanced Studies, 1986. 

Catalóga foilsitheoirí, go háirithe ó Choiscéim, ón Ghúm, ó Chló 

Iar-Chonnachta, ón Chlóchomhar agus ó Sháirséal agus Dill. 

Corpais na Gaeilge 

Ó tharla chomh fadtréimhseach ‘s a bhíonn foclóirí stairiúla, tá FNG tiomanta ar 

áiseanna eatramhacha a chur ar fáil don phobal. 

Ba é an CD-ROM, Corpas na Gaeilge, 1600-1882, the Irish Language Corpus, a 

foilsíodh in 2004, an chéad táirge de shraith atá idir lámha. 

Le teacht: 



Máirtín Ó Cadhain, eag. Úna Uí Bheirn 

Peadar Ó Laoghaire, eag. Eilís Ní Mhearraí 

Irisleabhar na Gaedhilge, eag. Déirdre D’Auria 

Seán Ó Ruadháin, eag. Eithne Ní Ghallchobhair 

Aiseolas 

Obair idir lámha atá sa bhunachar 1882-2000 a bhfuil easnaimh le sonrú air mar atá. 

Cuirfear fáilte roimh tuairimí agus moltaí ón phobal i leith na mbunachar seo. 

Bheimis buíoch ach go háirithe de chóip leictreonach de théacs a mholfaí dá mb’ann 

dó. 

Más moladh nó ceartú atá acu, seoltar ar ais chugainn é ar an fhoirm chuí atá 

ar fáil ag www.fng.ie chuig fng@ria.ie. Más tuairim ghinearálta, cuirtear ríomhphost 

chuig e.nighallchobhair@ria.ie  

 

Tuilleadh eolais ó: 

Foclóir na Nua-Ghaeilge 

Acadamh Ríoga na hÉireann 

19 Sráid Dásain 

Baile Átha Cliath 2 

Teil: +353-1-6090639 / 6090624 fng@ria.ie www.fng.ie 

 


