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Bailiúchán na Scol 

Tá ‘Bailiúchán na Scol’ ar fáil ag https://www.duchas.ie/ga/cbes. Tá thart fá 700,000 leathanach de bhéaloideas agus scéalta a bhailigh páistí scoile ó 5,000 
scoil idir 1937 agus 1939 sa bhailiúchán. 

Is éard is béaloideas ná gnásanna agus scéalta a chuireadh ó ghlúin go glúin. De ghnáth, ní raibh na scéalta seo scríofa síos. 

Óna dtuismitheoirí, a dtuismitheoirí siúd agus óna gcomharsana a bhailigh na páistí na scéalta. 

Tá seans ann gur ghlac do scoil féin páirt sa togra seo. Fiú mura bhfuil do scoil féin ann, beidh scéalta ann a bhí bailithe ag scoileanna eile i do cheantar. 
Uaireanta rinne scoileanna beag cónascadh le scoileanna eile ionas go mbeadh scoil mhór amháin sa cheantar agus níl na scoileanna beaga ann a thuilleadh. 

Má chliceálann tú ar ‘Áiteanna’ ag https://www.duchas.ie/ga/cbes beidh tú in ann léarscáil na hÉireann a fheiceáil agus beidh tú in ann í a bhogadh go Tír 
Chonaill. 
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Is áiteanna iad na siombailí gorma agus is scoileanna iad na siombailí dearga/oráiste. Bhrúigh mé ar shiombail do ‘An Sraith Mhór’ nó ‘Stramore National 
School’. 
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Má chliceálaim ar ainm na scoile sa bhosca feicfidh mé na scéalta uilig a bhí bailithe ag páistí ar an scoil seo. Feicfidh tú an lámhscríbhinn agus go raibh 
scanadh déanta ar an leabhar seo. Ar an chlé feicfidh tú teidil na scéalta. Uaireanta ní bheidh teideal ann agus beidh ‘scéal’ scríofa mar theideal acu. An rud 
is brí leis ‘Tras-scríofa’ ná go bhfuil an scéal clóscríofa. Bíonn sé níos deacra lámhscríbhneoireacht a léamh. 
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Chliceáil mé ar scéal amháin anseo agus feiceann tú ainm an bhailitheora agus ainm an fhaisnéiseora. An rud is brí le faisnéiseoir ná an duine an d’inis an 
scéal. An rud is fearr a dhéanamh chun dul sa taithí ar an bhailiúchán seo ná húsáid a bhaint as le do mhúinteoir nó do thuismitheoir/chaomhnóir. An 
bhfeiceann tú scéalta ó do cheantar féin?
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Tá tú in ann cuardach a dhéanamh ar théama chomh maith. Rinne mé cuardach anseo https://www.duchas.ie/ga/cbes do ‘Fionn’. Mar ba mhaith liom scéal 
a léamh faoi Fhionn Mac Cumhaill. Tá 444 scéal a bhaineann le ‘Fionn’ i nDún na nGall. 

 

 

 

Tig leat cuardach a dhéanamh ar théamaí eile. Bain triail as. An rud is tábhachtaí a dhéanamh ná sult a bhaint as na scéalta, mar a dhéanann tú le Read DL! 


