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Is intreoir ghairid é an leabhrán seo ar na taifid um stair mhuintire atá 
ar fáil laistigh den tSeirbhís Leabharlainne agus Seirbhísí Cartlainne agus 
Iarsmalainne Chomhairle Contae Dhún na nGall. Iad siúd ar suim leo a 
gcraobh ghinealaigh a rianú, treorófar iad chuig acmhainní eile ar líne 
agus tabharfar sonraí teagmhála le haghaidh gníomhaireachtaí eile a 
thig cuidiú leo agus iad i mbun taighde.

Mar chaomhnóirí ar chomhchuimhne an chontae, is seirbhísí 
tábhachtacha iad na hacmhainní ginealais agus stair mhuintire a 
chuireann an tSeirbhís Leabharlainne ar fáil. Bíonn tionchar tábhachtach 
ag an ghinealas ar cén dearcadh atá againn orainn féin, ar an stair 
s’againne agus ar na ceangail atá againn ar fud na cruinne. Cuireann an 
ginealas beocht sa stair, mar nuair a fhoghlaimíonn daoine fá dtaobh dá 
sinsir bíonn siad in ann ceangail a dhéanamh leis an stair.  

Tá an leabhrán seo maoinithe ag an togra Lámha na Staire - Aon Dún 
na nGall Amháin - An Iliomad Startha, Aon Todhchaí Amháin. Faigheann 
Lámha na Staire tacaíocht ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí an Aontais 
Eorpaigh, trí Chlár Síochána agus Athmuintearais an AE, faoi cheannas 
Chomhairle Contae Dhún na nGall agus faoi choimirce Chomhpháirtíocht 
Síochána agus Athmhuintearais Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall. 
Tá sé de chuspóir ag an togra Lámha na Staire tuiscint a fhorbairt ar 
an dóigh ar bhraith pobail éagsúla sa chontae faoi phríomh-imeachtaí 
stairiúla, agus ar an dóigh a raibh tionchar ag na hoidhreachtaí stairiúla 
seo ar chaidrimh an lae inniu.

Lúnasa 2013.
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Aon Dún na nGall Amháin 
An Iliomad Startha, aon Todhchaí amháin!



Ár gcuid Acmhainní
Tá bailiúchán cuimsitheach leabhar, irisí agus ábhar eile ar an ghinealas 
agus ar stair mhuintire ar fáil sa Lárleabharlann, Leitir Ceanainn, atá 
suite ar Bhóthar Oilibhéir Phluincéid. Cé nach bhfuil na bun-acmhainní 
againn, mar shampla taifid ar bhreitheanna, básanna, póstaí srl, is féidir 
leat na háiseanna stair mhuintire atá againn a úsáid le tús a chur leis 
an chuardach don tsinsearach do-aimsithe úd. Is é an dóigh is fearr 
leis an úsáid is fearr a bhaint as na háiseanna ar leith seo ná lá, nó 
cuid de lá, a chaitheamh sa Lárleabharlann. Tá cuid de na hábhair a 
bhfuil tóir orthu ar mhicreascannán, agus, mar sin de, molaimid duit 
dul i dteagmháil leis an Lárleabharlann le háirithint a dhéanamh.  Le 
háirithint a dhéanamh cuir scairt ar (074) 9124950 nó cuir ríomhphost 
chuig central@donegallibrary.ie

Tá bailiúcháin ábhartha ar stair áitiúil ar fáil inár leabharlanna áitiúla 
agus d’fhéadfaí go mbeidís in ann an t-eolas atá tú a dh’iarraidh a 
chur ar fáil go háitiúil, nó tú a threorú i dtreo an méid atá de dhíth ort. 
Tá ábhar ar mhicreascannán ar fáil fosta sna leabharlanna i mBun 
Cranncha, i mBun Dobhráin agus sna Rosa (An Clochán Liath). Arís, 
moltar do dhaoine áirithint a dhéanamh le nach gcuirfí díomá orthu. Tá 
sé saor in aisce gach ábhar sa leabharlann a úsáid, ach tá táille bheag 
ar phriontaí agus ar fhótachóipeanna.   Fá choinne sonraí teagmhála 
agus uaireanta oscailte, féach ar an tsuíomh idirlín s’againne ar www.
donegallibrary.ie. Tá baill foirne sásta cuidiú a thabhairt do chustaiméirí 
atá ag déanamh taighde ar stair a muintire, ach níl baill foirne in ann an 
taighde sin a dhéanamh ar son na gcustaiméirí.
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Is féidir cuid mhór dár n-acmhainní a fhótachóipeáil. Tá roinnt eisceachtaí 
ann, áfach, ar nós léarscáileanna agus leabhair uathúla, ach is féidir cuid 
mhór acu seo a fhótachóipeáil le trealamh gan splanc. 
Caithfear cead a fháil ón pharóiste le cóipeanna a chló ó chlárleabhair 
pharóiste Eaglais na hÉireann do Chill Leacht Aodha, na Cealla Beaga, In-
bhear agus Talamh an tSalainn. 

Caithfear cead a fháil ó Scoil na Gaeilge, An Léann Ceilteach, Béaloideas 
Éireann agus Teangeolaíocht, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sula 
ndéanfar aon ábhar ó Scéim Bhéaloidis na Scol (1937-38) a atáirgeadh in 
aon fhoirm. Tá líon na gcóipeanna le haghaidh úsáid phearsanta teoranta 
go dtí fiche leathanach.

Caithfidh aon fhótachóipeáil a bheith de réir an Achta Chóipchirt agus 
Cearta Gaolmhara 2000.
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Micriléitheoir,  An Lárleabharlann, Leitir Ceanainn.
Íomhá: Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall 



Tús maith leath na hoibre! 
Déan do chuid Obair Bhaile!
Mar thús le do chuardach, labhair le baill teaghlaigh agus bailigh an oiread 
eolais agus is féidir, mar shampla, seanghrianghraif, seandoiciméid, 
gearrthóga nuachtáin agus aon chuimhneachán eile ar ócáidí suntasacha 
a d’fhéadfadh a bheith ar fáil go fóill i measc do mhuintire. Féach ar leaca 
uaighe an teaghlaigh fá choinne dátaí agus ainmneacha, déan teagmháil 
leis an tSeirbhís um Chlárú Sibhialta le teacht ar theastais bhreithe, bháis 
nó phósta. Cuimhnigh, má bhailíonn tú an oiread eolais agus is féidir ar 
dtús go dtabharfaidh sin fócas do do chuid taighde agus sa deireadh go 
sábhálfaidh sé am ort.

Nuair a bheas do chuid eolais bailithe agat, lean ar aghaidh go dtí na chéad 
chéimeanna eile sa Lárleabharlann:

Seiceáil:
• Scéalta báis a d’fhéadfadh a bheith sna nuachtáin
• Leabhair fhoilsithe ar stair mhuintire
• Leabhair fhoilsithe faoi do cheantar áitiúil

Is féidir go mbeidh na leabhair seo a leanas ina gcuidiú agus tú 
i mbun taighde:
•  Tracing your Irish Ancestors le John Grenham 
•  Tracing your Donegal Ancestors le Helen Meehan & 
 Godfrey Duffy

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an tsuíomh idirlín s’againne:
http://www.donegallibrary.ie/quicklinks/localfamilyhistory/
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Tá na hacmhainní tábhachtacha seo 
a leanas ar fáil sa Lárleabharlann:
1. Daonáirimh agus Foinsí eile
Daonáirimh 1901 agus 1911
Mar gheall ar an scrios a rinneadh ar fhoirgneamh na gCeithre Chúirt 
i rith Chogadh na gCarad, is iad na taifid iomlána is luaithe atá ar 
marthain againn ná na daonáirimh a rinneadh i 1901 agus i 1911. Tá 
cóipeanna de na freagraí Daonáirimh i 1901 agus i 1911 don chontae ar 
fáil ar mhicreascannán againn, [bunchóipeanna sa Charlann Náisiúnta]. 
Tá liostaithe orthu seo gach duine a bhí i láthair sa líon tí ar oíche an 
daonáirimh (31 Márta 1901, agus roinnt dátaí áirithe idir Eanáir agus 
Bealtaine 1911), a ngaol leis an tsealbhóir tí, creideamh, obair, aois agus 
sonraí pearsanta eile. Tá na freagraí socraithe de réir Toghroinn Ceantair 
agus baile fearainn.
Is féidir Daonáirimh 1901 agus 1911 a léamh ar líne ar:
www.census.nationalarchives.ie
Ireland 1841/1851 Census Abstracts le Josephine Masterson, ina bhfuil 
doiciméadú déanta ar achomaireachtaí daonáirimh ó Thaifid Phinsean 
Seanaoise.
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Clár Toghthóirí, Ráth Bhoth, 1880í
Íomhá: Seirbhís Chartlainne CCDnG



Suirbhé Pynnar 1618-1619
Rinneadh an suirbhé seo idir 1618-19 agus liostaítear ann na húinéirí talún 
as Albain agus as Sasana ar bronnadh talamh orthu le linn Phlandáil Uladh. 
Tá mionsonraí ann faoi cá mhéad acra a bronnadh ar gach ‘gealltóir’, agus 
tá suirbhé déanta ann fosta ar phríomh-chlanna dúchasacha na nGael a 
bhí ag fanacht ar na tailte daingnithe.

[Hill, George An Historical Account of the Plantation of Ulster at the 
Commencement of the Seventeenth Century 1608-1620. Béal 
Feirste: McCaw Stevenson & Orr, 1877]

Rollaí Tiomsacháin 1630
Is é seo an t-ionadach daonáirimh liostaithe is sine dá bhfuil againn, arna 
dhátú ó 1630. Is é atá ann liosta de mhór-úinéirí talún agus d’fhir inniúla a 
bhí in ann troid má bhí siad de dhíth ar an Choróin, agus é liostaithe de réir 
barúntachta agus ‘gealltóra’ nó tiarna talún. 

Daonáireamh Pender  1660-1661

Liostaíonn Daonáireamh Pender na daoine a bhí i dteideal talún nó 
‘tituldoes’. Tá sé roinnte de réir barúntachtaí, paróistí agus bailte fearainn, 
agus liostaíonn sé líon na nÉireannach, na nAlbannach agus na Sasanach 
in achan bhaile fearainn. Is foinse iontach luachmhar é mar go liostaíonn sé 
príomh-ainmneacha na nGael agus a mhinice is a d’úsáidtí iad.  

[Seamus Pender. Daonáireamh ar Éirinn circa 1659. Baile Átha Cliath: 
Oifig Stáiseanóireachta, 1939].
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Suirbhé Sibhialta  1654-1656
Is é atá sa tSuirbhé Sibhialta taifead d’úinéireacht talún a tiomsaíodh 
idir 1654 agus 1656. Tá roinnt mionsonraí topagrafacha agus tréithe 
tuairisciúla sna taifid seo.

[The Civil Survey A.D. 1654-1656: Counties of Donegal, 
Londonderry and Tyrone. Baile Átha Cliath: Oifig Stáiseanóireachta, 
1937].

Rollaí Airgead Teallaigh  1665
Tá liostaithe iontu seo ainmneacha na sealbhóirí tí a mbíodh orthu cáin a 
íoc de réir líon na dteallach in achan teach. Liostaítear an ceann tí in achan 
bharúntacht agus in achan pharóiste a mbíodh orthu an cháin seo a íoc.
Is fotachóip innéacsaithe atá ag an Lárleabharlann, ó lámhscríbhinn  
PRONI T 307/C .

Uachtanna
Is acmhainn thábhachtach iad uachtanna mar gur minic a luann siad cuid 
mhór ball teaghlaigh agus sealúchais atá bainteach leis an teaghlach sin. 
Tá an mórbhailiúchán lárnach uachtanna, atá ar mathain, á choinneáil 
anois sa Chartlann Náisiúnta. Tá an bailiúchán innéacsaithe, agus bítear ag 
cur leis i gcónaí. Is é atá san innéacs, ainm an duine mhairbh, seoladh agus 
bliain na huachta nó bliain riaracháin.

Coinníonn an Lárleabharlann na trí imleabhar seo a leanas:
Abstract of Wills at the Registry of Deeds: Imleabhar 1 (1708-1745)
Abstract of Wills at the Registry of Deeds: Imleabhar 2 (1746-1785)
Abstract of Wills at the Registry of Deeds: Imleabhar3 (1785-1832)
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Liostaí Teidlíochta Préimhe i dtaca 
le Tuirní
Chun Tionscal an Línéadaigh a spreagadh in Éirinn, bhronn Bord Línéadaigh 
Éireann tuirní saor in aisce ar shealbhóirí talún a bhíodh ag fás méid áirithe 
acraí de líon. Tá na hiontrálacha bunaithe ar an Pharóiste agus liostaítear 
líon na dtuirní a tugadh do gach duine.

Ceaprannta na nDeachúna 1823 -1838
Is é atá ann liosta de shealbhóirí talún, a tiomsaíodh i dtús ama ar mhaithe 
le híocaíochtaí deachúna, a bhíodh le híoc le Reachtaire áitiúil de chuid 
Eaglais na hÉireann. Tá Leabhair na gCeaprannta Deachúna eagraithe de 
réir paróiste agus baile fearainn, agus tá liostaithe ann ainm, limistéar 
talún agus na deachúna a íocadh. Tá na Ceaprannta Deachúna do Chontae 
Dhún na nGall á gcoinneáil ar mhicreascannán sa Lárleabharlann agus ar 
líne ar (www.titheapplotmentbooks.nationalarchives.ie)

Acmhainní eile

• ‘Donegal remembers World War I dead’ (liosta fear ón Chontae a  
 throid agus a fuair bás sa Chéad Chogadh Domhanda).
• Liosta teaghlach i bParóiste Chonbhála 1878 / arna thiomsú 
 ag W. Craig.
• Seanteaghlaigh Leitir Ceanainn / arna thiomsú ag 
 Sam Fleming.
• Baistí in Eaglais Murlog 1773-1777.
• Eaglais Naomh Ádhamhnán Leitir Ceanainn: Liosta Línte 
 Pósta 1853-1857.
• Liosta daoine i bparóiste Chúil Dabhcha, 8 Márta, 1782.
• Liosta de shealbhóirí tí Protastúnacha i bparóiste na Leice in 1766.
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2. Taifid Talún

Clár Talún agus Gníomhas i gContae 
Dhún na nGall – Saorshealbhóirí 
1760 - 1769
Is é atá ann clóscríbhinn faoi cheangal d’úinéirí ruílsí i nDún na nGall, a 
cláraíodh idir 1760 agus 1769. Thángthas ar na bunlámhscríbhinní in 
íoslach Theach Cúirte Leifir in 1933 agus cuireadh chuig an Leabharlann 
Náisiúnta iad.

Luacháil Phríomhúil Griffith 
1857-1858

Is é a bhí i Luacháil Phríomhúil Uí Ghríofa ná an chéad luacháil 
chaighdeánach ar réadmhaoin in Éirinn agus liostaí de shealbhóirí tí 
agus léasóirí de réir baile fearainn, paróiste, aontas dhlí na mbocht, agus 
barúntachta. Tá seit iomlán ag an Lárleabharlann do Dhún na nGall, in 
imleabhair atá eagraithe de réir barúntachta. Tá na léarscéaileanna a 
bhaineann le Luacháil Uí Ghríofa á gcoinneáil in Oifig na Luachála, Baile 
Átha Cliath.
Is féidir taifid agus léarscáileanna luachála a léamh ar líne ar 
(http://www.askaboutireland.ie/griffith-valuation)
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Is acmhainn luachmhar fá choinne stair mhuintire iad Taifid Eaglaise. Tá 
suíomh na dtaifead seo faoi láthair ag brath ar cén tsainaicme creidimh atá 
i gceist. Ba chóir a thabhairt faoi deara fosta go bhfuil cuid mhór taifead 
paróiste á gcoinneáil go háitiúil in eaglaisí paróiste.

Eaglais na hÉireann
Coinnítear taifid de chuid Eaglais na hÉireann i Leabharlann Chomhlacht 
Ionadaíoch na hEaglaise www.ireland.anglican.org 
Tá Clárleabhair Pharóiste de chuid Eaglais na hÉireann d’Inbhear, do 
Thamhnach an tSalainn, do Chill Leacht Aodha agus do na Cealla Beaga á 
gcoinneáil ar mhicreascannán sa Lárleabharlann.
Is gá cead a fháil ón pharóiste le priontáil ó na taifid seo.

Caitliceach Rómhánach
Tá an chuid is mó de na clárleabhair pharóiste de chuid na Eaglaise 
Caitlicí Rómhánaí atá ar marthain ó na blianta roimh 1880 á gcoinneáil ar 
mhicreascannán i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann www.nli.ie .
Tá na taifid is déanaí á gcoinneáil go háitiúil in eaglais an pharóiste.

An Eaglais Mhodhach
Tá taifid de chuid na hEaglaise Modhaí ar fáil in Oifig Taifead Poiblí 
Thuaisceart Éireann (OTPTÉ). Tá cóipeanna micreascannáin ag OTPTÉ 
d’imleabhar mór d’iontrálacha baiste ag dul siar go dtí 1815 do na hEaglaisí 
Modhacha ar fud na hÉireann. Tosaíonn na cláracha pósta go ginearálta in 
1845. Níl mórán cláracha adhlactha Modhacha ann mar nach raibh reiligí dá 
gcuid féin ag an chuid is mó de na heaglaisí Modhacha. Is gá cead cóipeála a 
fháil ón Eaglais Mhodhach áirithe atá i gceist.
Tá na cláracha Modhacha le haghaidh na bparóistí in Ard an Rátha & Dhún 
Cionnaola, Baile an tSratha, Misean Dhún na nGall, Inis Eoghain agus Ráth 
Mealtain á gcoinneáil ag Sinsearacht Dhún na nGall Teo: 
www.donegalancestry.com. Tá taifid Mhodhacha á gcoinneáil fosta ag 
Cumann Staire Wesley in Éirinn.
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Chéad-Eaglais Phreispitéireach 
Leitir Ceanainn

Breitheanna 
agus Póstaí

1845-1899

Eaglais Leasaithe Phreispitéireach 
Ghort Lao (Leitir Ceanainn)

Póstaí 1872-1898

Dara hEaglais Phreispitéireach 
Leitir Ceanainn

Baistí agus 
Póstaí

1821-1858

Tríú hEaglais Phreispitéireach 
Leitir Ceanainn

Baistí agus 
Póstaí

1841-1899

Eaglais Phreispitéireach 
Bhaile na nGallóglach

Breitheanna 
agus Póstaí

1838-1899

Eaglais Phreispitéireach 
Ráth Maoláin

Breitheanna, Básanna 
agus Póstaí

1845-1899

Eaglais Phreispitéireach 
Fhánada

Breitheanna agus 
Póstaí

1827-1899

Eaglais Phreispitéireach na 
dTréantach, Leitir Ceanainn

Póstaí 1845-1952
1958-1998

Eaglais Phreispitéireach na 
dTréantach, Leitir Ceanainn

Póstaí 1964-1998

InnÉACS Do ThAIfID 
PhARóISTE:

BLIAnTA 
AR  fÁIL

TAIfEAD

An Eaglais Phreispitéireach 
Coinnítear taifid de chuid na hEaglaise Preispitéirí go háitiúil agus ag 
Cumann Staire na bPreispitéireach http://www.presbyterianireland.org/
Tá an chuid is mó de na taifid Phreispitéireacha curtha i bhfoirm 
micreascannáin. Tá innéacsanna cruachóipe ag an Lárleabharlann do na 
hEaglaisí Preispitéireacha áitiúla seo a leanas. 



4. Inscríbhinní Reilige

Tá taifid chlóscríofa againn d’inscríbhinní ar leaca uaighe do na reiligí seo a 
leanas, chomh maith le plean leagan amach:

• Achadh nUinseann
• Baile Aghaidh Chaoin
• An Bhroclais
• Cluain Lao
• Gartán 
• Inbhear (Eaglais na hÉireann)
• Inbhear (Sean)
• Cill Leacht Aodha (Eaglais na hÉireann)
• Cill Leacht Aodha (Sean)
• Na Cealla Beaga (Naomh Caitríona)
• Cill Mhic Réanáin
• Cill Mainistreach
• An Leac
• Ráth Bhoth (Ardeaglais Naomh Adhamhnán)
• Raymoghy
• Tulacha Beigile
• Tulach Each Inis
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Tá na hinscríbhinní reilige seo a leanas á gcoinneáil sa Lárleabharlann 
fosta:

• Eileen Hewson, Donegal Graveyards Part I-VII

Tá roinnt inscríbhinní reilige foilsithe in imleabhair éagsúla de chuid 
Bhliainiris Dhún na nGall agus i bhfoilseacháin ar stair áitiúil atá á 
gcoinneáil sa Lárleabharlann.

Tá tuilleadh taifead ar fáil ar líne ar :
http://www.irishgraveyards.ie/index.html
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Reilig Stairiúil Mhuire, Fathain
Íomhá: Joseph Gallagher



Gartán, Co. Dhún na nGall
Íomhá: leisha.kelly@gmail.com

Cros Thoraí
Íomhá: Claire Curran

Caisleán Ráth Bhoth
Íomhá: Jimmy Harte
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An Túr, Toraigh
Íomhá: Claire Curran

Aodh Rua Ua Domhnaill 1427 – 1505, 
Baile Dhún na nGall
Íomhá: Claire Curran

Cros Thoraí
Íomhá: Claire Curran

Mainistir Dhún na nGall
Íomhá: Claire Curran
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Tá roinnt liostaí foilsithe de phaisinéirí againn (go príomha do shoithigh a 
d’fhág Cé Dhoire) agus liostaí inimirce de chuid na Stát Aontaithe. Téann na 
taifid is luaithe siar chomh fada le 1735. Ina measc tá:

• Donegal Passengers on the Assisted Passenger List from  
 Plymouth, England to Sydney, 1848-1868 / arna thiomsú  
 ag Richard Reid.
• Across the Atlantic: Emigrating from Moville and Derry / 
 Niamh Brennan agus Bernadette Walshe (eag.)
• Emigrants from Ireland to America 1735-1743 
 le Frances McDonnell.
• Passengers from Ireland: Lists of passengers arriving   
 at American ports between 1811 and 1817 
 le Donald M Schlegel.
• Irish Passenger Lists 1847-1871: liostaí paisinéirí ag   
 taisteal ó Dhoire go Meiriceá ar longa de chuid Líne J &  
 J Cooke agus Líne de chuid McCorkell / arna thiomsú ag  
 Brian Mitchell.
• Immigration of Irish Quakers into Pennsylvania 
 1682-1750 le Albert Cooke Myers.
• Emigrants from Derry Port 1847-49 / Dessie Baker (eag.)
• Passenger List of the ‘Invercargill’, a sheol go Nua-  
 Shéalainn 1878  (65 phaisinéir ó Chontae Dhún na nGall)   
 [fótachóip].

An Long ‘Invercargill’ ag Timaru. Ferrier, William: claonchlónna. 
Tag: 1/1-003654-G. Leabharlann Alexander Turnbull, 
Wellington, Nua-Shéalainn.
http://natlib.govt.nz/records/22870285

5. Liostaí Paisinéirí
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Inimircigh ón Ghorta Mhór, ag liostú inimircigh Éireannacha ag 
teacht i dtír ag Cé Nua-Eabhrac [7 n-imleabhar]
• Imleabhar 1: Eanáir 1846 - Meitheamh 1847
• Imleabhar 2: Iúil 1847 - Meitheamh 1848
• Imleabhar 3: Iúil 1848 - Márta 1849
• Imleabhar 4: Aibreán 1849 - Meán Fómhair 1849
• Imleabhar 5: Deireadh Fómhair 1849 - Bealtaine 1850
• Imleabhar 6: Márta 1850 - Márta 1851
• Imleabhar 7: Aibreán 1851 - Nollaig 1851

Cuardach cairde ar lár: Fógraí ó inimircigh Éireannacha sa 
Boston Pilot  [8 n-imleabhar]

• Imleabhar 1: 1831 - 1850
• Imleabhar 2: 1851 - 1853
• Imleabhar 3: 1854 - 1856
• Imleabhar 4: 1857 - 1860
• Imleabhar 5: 1861 - 1865
• Imleabhar 6: 1866 - 1870
• Imleabhar 7: 1871 - 1876
• Imleabhar 8: 1877 - 1920

I measc na suíomhanna úsáideacha tá:
http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~donegal/
passengers.htm
http://www.ellisisland.org/
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6. Eolairí Trádála

Tá réimse eolairí againn, i bhfoirm chlóite agus mhicrifíse, ar a bhfuil liostaí 
de cheannaithe agus de ‘fhir uaisle’. Ina measc tá:
• Eolaire na hÉireann le Slater 1846, 1856, 1870, 1881 agus 1884.
• Eolaire na hÉireann le Pigot 1820, 1821, 1822, agus 1824.
• Porter’s Guide to the Manufacturers and Shippers of   
 Ireland le Frank Porter.

7. Taifid Mhíleata

Royal Irish Constabulary: A Complete Alphabetical List of Officers 
and Men, 1816-1922 / le Jim Herlihy.

Royal Irish Constabulary Officers: A Biographical Dictionary and 
Genealogical Guide, 1816-1922 / le Jim Herlihy.

Royal Irish Constabulary Index microfiche.

County Donegal Book of Honour: The Great War 1914-1918 / 
Paddy Harte (eag.)

Cartlann Liam Uí Dhuibhir – ábhar a bhaineann le Cogadh na gCarad agus 
Cogadh na Saoirse in Éirinn.

I measc na suíomhanna úsáideacha tá:
http://www.militaryarchives.ie/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.cwgc.org/

19



20



Áiseanna breise le haghaidh 
Taighde ar Stair Mhuintire

CarTLann ÁiTiúiL nuaChTÁn
Is foinsí iontacha iad nuachtáin áitiúla fá choinne stair mhuintire, mar 
gur minic a liostaítear sonraí breithe, báis agus pósta iontu. D’fhéadfadh 
fógraí báis tagairtí a dhéanamh do bhaill teaghlaigh eile agus eolas a 
thabhairt faoi cén áit a raibh an duine marbh le hadhlacadh. 

Tá na cartlanna nuachtáin seo a leanas á gcoinneáil sa Lárleabharlann:

• The Derry Journal: 1772-73, 1825, 1835  - inniu
• The Donegal Democrat: 1919 - go dtí inniu
• The Ballyshannon Herald: 1831, 1833, 1835-36, 1851-1883
• The Vindicator: 1906-1911, 1921-1956
• Donegal People’s Press: 1984 - go dtí inniu
• Inniú: 1943-1984
• Derry People Donegal News: 1903-2010 (ar iarraidh 1922,   
 1931, 1942, 1972). 2011 – go dtí inniu i gcóip chrua
• The Irish Times: 1969 – 2011

Tá an chuid is mó de na nuachtáin atá liostaithe thuas á stóráil ar 
mhicreascannán. Mar sin de, moltar do dhaoine dul i dteagmháil leis an 
leabharlann roimh ré le seal ama a chur in áirithe ar an mhicriléitheoir.
Tá cóipeanna crua de nuachtáin áitiúla eile, níos déanaí, ar fáil fosta.
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LéarSCÁiLeanna
Is acmhainn thábhachtach i dtaighde stair mhuintire iad léarscáileanna 
mar go dtugann siad íomhá don taighdeoir den tírdhreach inar mhair a 
shinsir. Leoga, taispeánann léarscáileanna de chuid Luacháil Uí Ghríofa an 
gabháltas é féin ar mhair a sinsir ann, agus ar oibrigh siad ann.
Seo a leanas roinnt samplaí de na léarscáileanna atá á gcoinneáil sa 
Lárleabharlann:

• Léarscáileanna Uladh 1609. Léarscáil de na Contaetha Eiséata 
 in Éirinn
• Léarscáileanna Barúntachta agus Paróistí de Chontae Dhún na  
 nGall / de Chontae an Dúin 1655-56
• Léarscáileanna Ard-Ghiúiré: 1834-1842
• Is féidir léarscáileanna de chuid Luacháil Uí Ghríofa 1587-58 a  
 fheiceáil ar líne ar: 
 http://www.askaboutireland.ie/griffith-valuation/
• Léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis, An Dara hEagrán: 1906
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Léarscáileanna an Ard-Ghiúiré: 1834 – 1842
Íomhá: Seirbhís Leabharlainne CCDnG



LeaBhair neaMhChOiTianTa a 
FOiLSíODh San OChTú haOiS Déag 
aguS Sa naOú haOiS Déag

Sa Lárleabharlann, tá bailiúchán de sheanleabhair agus de leabhair 
neamhchoitianta faoi Dhún na nGall, nó scríofa ag údair de chuid Dhún 
na nGall, san ochtú haois déag agus sa naoú haois déag. Tugann siad 
léargas luachmhar dúinn ar an chineál saoil a bhí ann i nDún na nGall sna 
haoiseanna a chuaigh thart.
Seo a leanas roinnt samplaí ón bhailiúchán atá againn:
• A Tour in Ireland in 1775 with a View of the Salmon-Leap  
 at Ballyshannon/ Richard Twiss
• Narrative of a Journey to the North of Ireland in the Year  
 1802/ J.C. Beresford
• A Statistical Account, or Parochial Survey of Ireland:   
 Drawn up from the Communications of the Clergy/   
 William Shaw Mason [3 imleabhar]
• Sketches in Ireland: Descriptive of Interesting Portions 
 of the Counties of Donegal, Cork and Kerry/ 
 Caesar Otway, 1839
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Leabhair Neamhchoitianta
Íomhá: Seirbhís Leabharlainne CCDnaG



SCéiM BéaLOiDiS na SCOL 
1937-38

In 1937, thug Coimisiún Béaloideasa Éireann isteach scéim, i gcomhpháirt 
leis an Roinn Oideachais, inar spreagadh páistí scoile scéalta béaloidis 
agus stair áitiúil a bhailiú agus a dhoiciméadú. Is é an toradh a bhí air sin 
bailiúchán saibhir de bhéaloideas áitiúil, finscéalta, amhráin, nósanna 
agus dearcthaí, achan cheann acu bainteach lena gceantar féin. Cé nár 
ghlac gach scoil náisiúnta sa chontae páirt sa scéim, is foinse shaibhir de 
thraidisiúin áitiúla é an bailiúchán. Bhí cuid mhór daoine in ann teacht ar 
shleachta a scríobh duine muinteartha dóibh.
Tá liosta iomlán de na scoileanna a bhí páirteach i gContae Dhún na nGall 
ar fáil sa Lárleabharlann.
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iriSí

Tá cuid mhór irisí reatha agus irisí stairiúla ar fáil sa Lárleabharlann, agus 
eolas i gcuid mhór acu faoi stair áitiúil, rud a bheadh úsáideach don duine 
a bheadh i mbun taighde ar stair mhuintire. Seo thíos roinnt moltaí:

• Irish Family History 1985-2006 
• Bliainiris Dhún na nGall 1947 go dtí inniu
• Ulster Folklife 1959 - 2004
• Clogher Record 1953 – 2012
• Béaloideas 1928 – 2012 (tá roinnt imleabhar ar iarraidh)

LeaBhair ar STair ÁiTiúiL

Tá sé d’aidhm ag Leabharlann Contae Dhún na nGall gach leabhar a 
foilsíodh i nDún na nGall, gach leabhar atá scríofa ag údair Dhún na 
nGall, nó gach leabhar atá fá dtaobh de Dhún na nGall, a bhailiú agus a 
chaomhnú. Coinnítear na leabhair seo mar chuid de Bhailiúchán Staidéir 
Áitiúla Dhún na nGall sa Lárleabharlann, Leitir Ceanainn. Coinnítear 
cóipeanna breise de leabhair a bhaineann le ceantracha ar leith sa 
chontae, coinnítear iad sna leabharlanna áitiúla.
Tá taighde ar stair mhuintire fite fuaite le stair áitiúil agus is foinse 
luachmhar eolais iad na leabhair seo, atá scríofa ag cuid mhór údar 
éagsúil. Faigheann a lán taighdeoirí go gcuidíonn leabhair staire áitiúla le 
dlaoi mhullaigh a chur ar an obair atá curtha isteach acu cheana féin ina 
gcraobh ghinealaigh a rianú.
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Seo a leanas roinnt samplaí de na leabhair staire 
áitiúla atá ar fáil sa Lárleabharlann:

• Donegal History and Society
 / Liam Ronayne et al. (eag), 1999
• Mevagh Down the Years/ Leslie Lucas, 1962
• The Story of the Rosses/ Ben O’Donnell, 1999
• Inver Parish in History/ Helen Meehan, 2005
• Ballyshannon Genealogy and History
 / Anthony Begley, 2011
• Three Hundred Years in Inishowen/ Amy Young, 1929
• Cloughaneely: Myth & Fact/ Gerry McLaughlin, 2002
• The Kirk and Lands of Convoy since the 
 Scottish Settlement/ Mullin, T.H., 1960
• A Local History of Lifford/ Bantracht na Tuaithe, Leifear



CarTLann ChOnTae 
Dhún na ngaLL

Tá réimse leathan ábhar cartlainne a bhaineann le stair mhuintire 
agus le stair áitiúil ar fáil i gCartlann Contae Dhún na nGall. 
Ina measc tá:

• Cláracha ginearálta Luachála ina liostaítear sealbhóirí agus úinéirí  
 talún agus maoine i nDún na nGall ón fhichiú haois.
• Cláracha toghthóirí (vótálaithe) don chontae; go mall sa naoú haois  
 déag / san fhichiú haois.
• Taifid theach na mbocht agus taifid otharlainne ón naoú haois déag  
 / ón fhichiú haois, miontuairiscí cruinnithe agus cláracha iontrála  
 agus cláracha scaoilte amach san áireamh.
• Páipéir eastáit, ar a n-áirítear cíosrollaí agus comhfhreagras ó  
 roinnt eastát mór i nDún na nGall.
• Leabhair rolla agus cláracha scoile do chuid mhór bunscoileanna ar  
 fud an chontae.
• Taifid seisiúin / tuairiscí ó Ard-Ghiúiré Dhún na nGall (agus roinnt  
 miontuairiscí cruinnithe) ó 1753 go dtí 1899.
• Doiciméid dhleathacha, ar nós achoimrí teidil, léasanna srl.
• Taifid de chuid Údaráis Áitiúla Dhún na nGall, na húdaráis siúd atá  
 ann go fóill agus údaráis eile rompu.    
   
Tá Cartlann Contae Dhún na nGall lonnaithe in Ionad na dTrí Abhainn, 
Leifear. Tá gá le coinne a dhéanamh roimh ré chun an chartlann a úsáid. 
Le coinne a dhéanamh, cuir scairt ar (074) 9172490 nó cuir rphost chuig 
archivist@donegalcoco.ie.
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Seirbhís Cartlainne CCDnaG
Íomhá: Niamh Brennan
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Tá Iarsmalann Contae Dhún na nGall lonnaithe i gcuid de sheanteach na 
mbocht i Leitir Ceanainn, a tógadh in 1843. Tá an Iarsmalann ag forbairt 
bailiúchán cuimsitheach de dhéantáin bhunaidh a bhaineann le stair 
Chontae Dhún na nGall, agus tugann aire dóibh.

Sa ghailearaí taispeántais ar an chéad urlár, tugtar léargas do chuairteoirí 
ar stair Dhún na nGall ón Chlochaois go dtí An Fichiú hAois. Reáchtáltar 
sraith de thaispeántais chomhaimseartha agus imeachtaí gaolmhara ar 
réimse leathan téamaí ar fud na bliana ar bhun-urlár an ghailearaí. 
Tá cead isteach saor in aisce, agus bíonn an Iarsmalann oscailte i rith na 
bliana ón Luan go dtí an Aoine 10.00rn go dtí 4.30in agus Dé Sathairn 
1.00in go dtí 4.00in, agus druidte le linn saoirí poiblí. Fá choinne tuilleadh 
eolais, déan teagmháil le hIarsmalann Contae Dhún na nGall, An Bóthar 
Ard, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall. Guthán (074) 9124613 nó rphost 
museum@donegalcoco.ie

iarSMaLann COnTae 
Dhún na ngaLL



TiOnSCaDaL DiaSpóra 
Dhún na ngaLL

Má tá tú thar lear agus má tá suim agat i nDún na nGall, nó ceangal 
agat leis an chontae, d’fhéadfaí go mbeadh suim agat sa tionscadal 
seo. Bunaíodh Tionscadal Diaspóra Dhún na nGall le nasc gníomhach a 
dhéanamh leis an phobal dhomhanda, agus feidhmíonn sé mar acmhainn 
fá choinne eolais, nascanna, comhpháirtíochtaí agus forbartha. Fá choinne 
tuilleadh eolais féach ar an tsuíomh idirlín www.donegaldiaspora.ie

SuíOMhanna iDirLín úSÁiDeaCha

• http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.   
 com/~donegal/ 
• www.askaboutireland.ie/
• www.donegalancestry.com
• www.historyofdonegal.com/
• www.familysearch.org/
• www.proni.gov.uk
• www.nli.ie
• www.nationalarchives.ie
• www.groireland.ie

Is próiseas céim ar chéim é an taighde ginealais. Tabharfaidh 
an t-eolas a gheobhaidh tú ó fhoinse amháin go dtí foinse eile 
thú, agus beidh ort rochtain a fháil ar chartlanna éagsúla agus ar 
leabharlanna éagsúla. Guímid gach rath ort agus tá súil againn 
go mbainfidh tú sult as do chuid taighde.      
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Léarscáil Dhún na nGall de chuid na Comhairle Contae
Íomhá: Seirbhís Cartlainne CCDnaG 30



Faigheann an tionscadal seo tacaíocht ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí an Aontais Eorpaigh, trí 
Chlár Síochána agus Athmhuintearais an AE, arna 
bhainistiú d’Fhoras Chláir Speisialta an AE ag 
Comhairle Contae Dhún na nGall.
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