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RÉAMHRÁ  

Go luath sna 1990idí, bunaíodh Líonra Mhúsaeim na nÚdarás Áitiúil (LAMN) 
mar Ghrúpa Coimeádaithe na nÚdarás Áitiúil chun comhoibriú a chur chun 
cinn idir Mhúsaeim na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann.  Ní hamháin go 
bhfuil ról tábhachtach ag ár músaeim chun cultúr ábhartha a chaomhnú 
inár gcontaetha, ach baintear úsáid as na bailiúcháin ilchineálacha seo chun 
ionchuimsiú sóisialta agus turasóireacht a chur chun cinn. Ina theannta 
sin, cuireann siad acmhainn oideachais luachmhar ar fáil dár bpobail.  

Faoi láthair, tá ár ndáréag Mhúsaem de chuid 
na nÚdarás Áitiúil suite idir Dún na nGall agus 
Corcaigh. Tá formhór na músaem réasúnta óg, 
mar nach raibh a leath de na hinstitiúidí seo 
ar an bhfód 30 bliain ó shin. Tá líon contaetha, 
áfach, gan Músaem na nÚdarás Áitiúil fós. 
Freisin, chuir easpa struchtúir agus acmhainní 
aonfhoirmeacha bac ar fhorbairt Mhúsaeim 
na nÚdarás Áitiúil ar fud na hÉireann. 

Is clár deonach é an Clár um Chaighdeáin Músaem 
in Éirinn de chuid na Comhairle Oidhreachta atá 
bunathraitheach don earnáil músaeim. Tháinig 
ardú ar ár gcaighdeáin, cuireadh tús le dea-
chleachtas agus tugadh glór do mhúsaeim laistigh 
den earnáil cultúrtha níos leithne. D’éirigh le gach 
Músaem na nÚdarás Áitiúil Creidiúnú Iomlán 
nó Eatramhach a bhaint amach agus anois tá 
creatlach de chaighdeáin agus de bheartais atá 
leabaithe sna hoibríochtaí. Tá ár líonra ar threocht 
aníos agus aithníonn an Plean Straitéiseach 
go bhfuil cumhacht in uimhreacha agus gur 
deiseanna iad na dúshláin atá inár dtreo. 

Agus muid ag ullmhú ár straitéis 2022 -2026, bhí 
Músaeim na nÚdarás Áitiúil buailte go dona ag 
paindéim COVID-19. Bhí dúshláin shuntasacha 
inár dtreo, ár mbailiúcháin a choimeád agus ár 
bhfoireann oibre ag obair ó bhaile, ár seirbhís 
seachadta a thiontú go córas ar líne agus 
hibrideach, costais arda a chothú agus líon na 
gcuairteoirí roimh COVID-19 a choimeád. Ar 
mhachnamh dom, creidim go ndearna na dúshláin 
sin ár líonra níos láidre agus níos ábalta i sochaí 
éagsúil a bhíonn ag athrú an t-am ar fad. Cuireann 
músaeim agus institiúidí cultúrtha tacaíocht, 
cruthaitheacht agus siamsa a bhíonn ag teastáil 
go géar ar fáil trí chláir chruthaitheacha a eagrú 
agus trí theicneolaíochtaí nua a úsáid. In éineacht 
lena chéile, thángamar as mar cheannairí láidre 
agus cinntitheacha laistigh dár réimse saineolais. 
Tá sé den tábhacht go leanfaimid ag cur lenár 
bpróifíl atá ag leathnú i gcónaí. Tabharfaidh an 
plean straitéiseach seo fócas don líonra le haghaidh 
atógála agus leathnóidh sé ár lucht féachana agus 
pobail éagsúla, a thacaíonn lenár líonraí a bhíonn 
ag fás agus a leagann béim ar ár mbailiúcháin 
agus ár staireanna ar fud an oileáin. D’aistríomar ó 
mhód marthanachta go hathshlánú marthanachta. 
Ar deireadh, bainfimid úsáid as an taithí seo chun 
cur le gach rath a d’éirigh linn a bhaint amach.

Mar fhocal scoir, ní bheimis in ann an plean seo 
a bhaint amach gan an díograis, fócas agus 
an líon cruinnithe fíorúla de choimeádaithe 
líonra. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le 
mo chomhghleacaithe as an bplean seo a chur 
i gcrích. Tá súil agam, i rith shaolré an phlean 
seo, go mbeidh Líonra Mhúsaeim na nÚdarás 
Áitiúil (LAMN) ag dréim le hathléimneacht, 
inbhuanaitheacht agus barrfheabhais. 

Máire Uí Mhathúna, 
Cathaoirleach, 
Líonra Mhúsaeim na nÚdarás Áitiúil
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RÉAMHRÁ
Cé muid féin

Is muidne Líonra Mhúsaeim 
na nÚdarás Áitiúil (LAMN) 
agus déanaimid ionadaíocht 
ar 12 Mhúsaem na nÚdarás 
Áitiúil a mbíonn ról lárnach 
acu i saol sóisialta, cultúrtha 
agus geilleagrach na réigiún 
ar fud na hÉireann.  

Cuimsíonn LAMN 

• Músaem Chontae 
Cheatharlach, 

• Músaem Chontae an 
Chabháin, Músaem an Chláir, 

• Músaem Poiblí Chorcaí, 

• Músaem an Chontae, 

• Dún Dealgan, 

• Músaem Chontae 
Dhún na nGall, 

• Músaem Chathair na Gaillimhe, 

• Músaem Chontae Chiarraí, 

• Músaem Luimnigh, 

• Músaem Chontae 
Mhuineacháin, 

• Músaem Thiobraid Árann 
de Stair faoi Cheilt 

• Músaem Phort Láirge 
de Thaiscí.

Tá na baill de LAMN mar 
mhúsaeim ainmnithe faoi 
Roinn 19 d’Achtanna na 
Séadchomharthaí Náisiúnta 
2004 agus Roinn 68 (2) d’Acht na 
nInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta, 
1997. Faoin reachtaíocht seo, 
tá gach Músaem i dteideal go 
dlíthiúil réada seandálaíochta a 
choinneáil thar ceann an Stáit.  

Cad a Dhéanaimid 

Bíonn ról tábhachtach agus 
réamhghníomhach ag na 
hÚdaráis Áitiúla ar fud na 
hÉireann i gcur chun cinn agus 
i gcaomhnú an chultúir agus na 
hoidhreachta, rud a chuireann go 
mór le caighdeán saoil a bpobal.  
Oibríonn Músaeim na nÚdarás 
Áitiúil i gcomhpháirt le seirbhísí ar 
fud na n-údarás áitiúil níos leithne, 
mar aon le heagraíochtaí eile sna 
réigiúin faoi seach, leis na ranna 
rialtais agus, go deimhin, le pobail, 
a aimplíonn agus a chuireann 
le forbairt na gníomhaíochta 
cultúrtha inbhuanaithe agus 
geilleagrach inár gceantair áitiúla.  

Ár mBailiúcháin

Ar na bailiúcháin shaibhre atá ag 
Músaeim na nÚdarás Áitiúil tá roinnt 
samplaí atá spreagúil agus uathúil 
a bhaineann le seandálaíocht, stair, 
oidhreacht shóisialta, tionsclaíoch 
agus cultúrtha na hÉireann, agus 
is féidir taitneamh a bhaint astu ar 
fad ar bhealaí éagsúla.  Léiríonn an 
réimse leathan agus cruthaitheach 
de thaispeántais agus d’imeachtaí 
a chuireann músaeim na n-údarás 
áitiúil ar fáil go háitiúil agus go 
náisiúnta an cumas atá ag na 
músaeim áitiúla comhtháthú 
sóisialta a chruthú ina bpobail. Mar 
ghrúpa d’eagraíochtaí gairmiúla, ar 
cheann de na láidreachtaí uathúla 
a bhaineann le LAMN tá a chumas 
úsáid leanúnach a bhaint as a 
mbailiúchán chun cláir nua agus 
cruthaitheacha a chruthú chun 
teagmháil a dhéanamh le pobail 
ar gach aois agus gach cúlra. 

Caighdeáin

Bíonn baill de LAMN ag dréim 
leis na caighdeáin is fearr a 
bhaint amach sna réimsí ar fad a 
bhaineann le hobair an mhúsaeim. 
Oibríonn an Clár um Chaighdeáin 
Músaem in Éirinn faoi choimirce 
na Comhairle Oidhreachta agus 
leagann sé béim ar na caighdeáin 
cúraim is airde a bhaint amach 
sna músaeim agus sna dánlanna 
Éireannacha ar fad. Tá sé mar 
aidhm ag an gclár caighdeáin 
ghairmiúla a thagarmharcáil 
agus a chur chun cinn i gcúram 
bailiúchán agus chun na 
caighdeáin a baineadh amach 
laistigh den earnáil músaeim in 
Éirinn a aithint. Tugann LAWN 
lántacaíocht don Chlár agus bhain 
a mbaill Creidiúnú Cothabhála, 
Creidiúnú Iomlán agus Creidiúnú 
Eatramhach amach.

Cé hiad na Daoine 
a ndéanaimid 
Freastail orthu

Déanann Músaeim na nÚdarás 
Áitiúil ar fad freastail ar dhaonra 
d’os cionn 1.8 milliún duine, agus 
meallann os cionn leath mhilliún 
cuairteoir díreach gach bliain le 
tionchar fadbhreathnaitheach sna 
scoileanna, sna pobail agus sna 
heagraíochtaí deonacha ar fud na 
tíre. Bíonn ról suntasach acu freisin 
mar innill turasóireachta áitiúla 
agus réigiúnacha agus tacaíonn 
siad le féiniúlacht chultúrtha 
agus íomhá na hÉireann do 
chuairteoirí ó thíortha i gcéin. 
Léiríonn Músaeim na nÚdarás 
Áitiúil teacht aniar, cruthaitheacht 
agus samhlaíocht a dhéanann iad 
agus a gcuid oibre a fhréamhú 
go dlúth le croílár na bpobal 
áitiúil ar fud na hÉireann. 
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STRAITÉIS LAMN 2022 - 2026

Agus muid ag cur leis an rath a bhain leis an straitéis is deireanaí ‘Ag 
Caomhnú an t-am atá thart, Ag cur Cruth ar ár dTodhchaí’, tá Líonra 
Mhúsaeim na nÚdarás Áitiúil ag leagan amach a straitéis maidir leis 
na chúig bliana atá le teacht. Cuirfidh an Straitéis leis na héachtaí 
a baineadh amach go dáta agus díreoidh sí ar bhealaí inar féidir léi 
leanúint ag neartú agus ag forbairt a ról, ar bhealach inbhuanaithe, chun 
siamsaíocht agus teagmháil na bpobal a bhaint amach don todhchaí. 

Comhthéacs Polasaithe 

Tháinig an Plean Forbartha Straitéiseach LAMN 
chun cinn i gcomhthéacs na príomhréimsí 
polasaithe cosúil le hOidhreacht 2030, Cultúr 
2025 agus Togra Éireann 2040. Tá ár gcuspóirí 
agus ár ngníomhaíochtaí sainiúil do LAMN ach tá 
siad ailínithe do na comhthéacsanna polasaithe 
chun béim a leagan ar LAMN as a bheith lárnach 
chun polasaí rathúil a sheachadadh agus a chur 
i bhfeidhm ar leibhéal réigiúnach agus áitiúil. 

Cuireadh dúshláin uathúla i láthair le paindéim 
Covid-19 maidir le bainistíocht bailiúchán agus 
idirghníomhú lenár n-úsáideoirí. Agus ár seirbhísí 
dúnta don phobal agus ár gcomhghleacaithe ag 
obair ó bhaile, tá teicneolaíochtaí nua glactha 
chuig an earnáil againn agus bealaí nua oibre lena 
chinntiú go leanaimid ag cur seirbhísí ar fáil dár 
bpobail agus ag cinntiú go bhfuil na bailiúcháin 
atá coinnithe in iontaobhas sábháilte agus faoi 
chúram. D’fhoghlaimíomar ón taithí seo agus 
léiríonn sé san fócas straitéiseach den phlean.

Tá ár bplean ailínithe freisin le prionsabail maidir 
le Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe a lorgaíonn go mbeidh ról 
na músaem níos lárnaí mar chuid den réiteach 
ar na dúshláin dhomhanda agus na deiseanna 
atá ceangailte go háirithe le hilchineálacht 
chultúrtha agus le hathrú aeráide.

Chun an straitéis a chur i bhfeidhm beimid 
ag dréim leis na hoibleagáidí a bhaint amach 
sa Dualgas san Earnáil Phoiblí (Acht IHREC 
2014) agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
maidir le Cearta na nDaoine faoi Mhíchumas.  
Déanfaimid dianiarracht freisin tacú le hobair 
gach ceann dár nÚdaráis Áitiúla maidir le straitéisí 
ábhartha a chur i bhfeidhm lena n-áireofar na 
Straitéisí Maolaithe agus Athrú Aeráide um 
Oiriúnú Áitiúil, na Straitéisí um Imeascadh 
Imirceach agus na Straitéisí um Aoisbháúil. 

Ár Bpríomhpháirtithe

Tríd an straitéis seo, beidh ról níos mó ag LAMN 
cláir áitiúla, náisiúnta agus thar an teorainn a chur 
ar fáil agus muid ag obair i gcomhpháirt le réimse 
leathan eagraíochtaí cosúil le:  Na hÚdaráis Áitiúla, 
Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach 
(CCMA), ranna rialtais ábhartha, an Chomhairle 
Oidhreachta, Ard-Mhúsaem na hÉireann (NMI), 
Cumann Músaem na hÉireann (IMA), Músaeim 
Náisiúnta, Tuaisceart Éireann (NMNI), Comhairle 
na Músaem, Tuaisceart Éireann (NIMC), Comhairle 
Idirnáisiúnta na Músaem (ICOM), Gníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA), Iontaobhas 
Mhúsaeim na hÉireann (IMT), Oifig na nOibreacha 
Poiblí (OPW), Fáilte Éireann, Éire Chruthaitheach 
agus na Comhpháirtithe um Fhorbairt Chontae. 
Leanaimid ag obair freisin go gníomhach le 
líonra a bhaineann leis na hOifigigh Oidhreachta, 
Cartlannaithe, Oifigigh Bhithéagsúlachta, 
Oifigigh Chaomhantais, Leabharlannaithe 
Contae, Oifigigh na nDán, Oifigigh 
Thurasóireachta agus Seandálaithe Contae.
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MISEAN
Is daoine gairmiúla muid den líonra náisiúnta 
de Mhúsaeim na nÚdarás Áitiúil a labhraíonn 

amach ar son cúraim, léirmhíniú agus cur 
chun cinn maidir leis ár mbailiúcháin agus 

tá sé mar aidhm againn teagmháil le 
pobail éagsúla tríd ár n-oidhreacht 

chultúrtha agus ábhartha.

FÍS  
A bheith mar eagraíocht abhcóideachta, ag 

obair i gcomhar le heagraíochtaí agus 
gníomhaireachtaí áitiúla, réigiúnacha agus 

náisiúnta chun na seirbhísí a chuirimid 
ar fáil a fhorbairt do na pobail a 

dhéanaimid freastail orthu. 
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LUACHANNA

Bród agus Féinaitheantas Áitiúil
Leagann an LAMN ardtosaíocht ar bhród agus féinaitheantas áitiúil a chur chun 

cinn. Tá meascán saibhir d’fhéiniúlachtaí reiligiúnacha, sóisialta agus pobail 
inár gceantair, a dhéanann meascán casta d’oidhreacht agus de chultúr. 

Ionchuimsitheacht Shóisialta 
Tá LAMN tiomanta ar obair le grúpaí aonánacha, grúpaí agus eagraíochtaí 

lena thabhairt dóibh siúd atá eisiata go sóisialta an deis idirghníomhú 
lenár seirbhísí ar scála áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta.

Foghlaim ar feadh an tSaoil
Tá sé mar chloch choirnéil dár seirbhísí do na baill deiseanna foghlama 

ar feadh an tSaoil a chur ar fáil, chun cur le tuiscint agus chun ár 
bpobail a spreagadh tríd ár mbailiúcháin. Creidimid go gcuireann an 

t-eolas seo ár bpobal ar a gcumas a bheith láidir agus rathúil. 

Rochtain níos fearr a Chruthú 
Gné amháin dár misean is ea saibhreas stairiúil agus éagsúlacht chultúrtha 
na réigiún a ndéanaimid freastail orthu a chur chun cinn do lucht féachana 

chomh leathan agus is féidir. I ngach gné d’obair LAMN, tá sé ríthábhachtach 
rochtain fhisiceach agus intleachtach araon a chur ar fáil mar chuspóir. 

Comhpháirtíocht
Chun seirbhís den scoth a chur ar fáil dár bpobail, is cuid lárnach, chun 

rath LAMN a chinntiú don todhchaí, é cur le caidrimh ghairmiúla atá 
ann cheana féin le heagraíochtaí eile agus caidrimh nua a chruthú.

Gairmiúlacht
Bíonn gach ball LAMN ag dréim le hardleibhéal gairmiúil a bhaint amach inár 
n-idirghníomhaíochtaí le húsáideoirí agus úsáideoirí féideartha inár seirbhísí. 

Oscailteacht 
Leagann LAMN ardluach ar chaidreamh comhairliúcháin oscailte 

le gach ceann dár bpáirtithe. Mar a léiríonn an plean seo, tá sé mar 
aidhm againn ár n-eagraíocht a mhéadú ar fud na tíre. Tá sé den 

tábhacht luach a thabhairt do na tuairimí agus don mhéid a bhíonn 
le rá ag eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí lena n-oibrímid. 
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SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA

Cur lenár gCaidrimh, 
Forbairt a dhéanamh 
ar ár bPobail

GNÍOMHAÍOCHTAÍ  

• Straitéis LAMN a chur 
chun cinn laistigh 
de gach Údarás 
Áitiúil ábhartha 

• Obair leis an gComhairle 
Oidhreachta 
chun tionscnaimh 
oidhreachta cultúrtha 
a chur ar fáil 

• Meamram Tuisceana 
a Fhorbairt le hArd-
Mhúsaem na hÉireann 

• Tacaíocht a thabhairt 
do thionscnaimh 
abhcóideachta 
IMA agus iad a 
chur chun cinn  

Scéalta na hÉireann 
tríd Ár mBailiúcháin 
 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ 

• Eagraigh imeachtaí 
comhoibritheacha le 
seirbhísí na nÚdarás 
Áitiúil lena n-áirítear 
Cartlanna, Oidhreacht 
agus na Dána. 

• Déan forbairt ar 
Thionscnamh Staire 
Áitiúil Náisiúnta 

• Oibrigh le ICOM chun 
tionchar Lá Idirnáisiúnta 
na Músaem in Éirinn 
a uasmhéadú

• Reáchtáil 
comhimeacht(aí) le 
ICOM atá dírithe ar 
mhúsaeim réigiúnacha 
ar fud an domhain

Ár nÁit sa tSochaí a 
Chur chun Cinn 
 

GNÍOMHAÍOCHTAÍ  

• Déan forbairt ar 
shuíomh gréasáin 
do LAMN

• Scrúdaigh tionscnamh 
‘Músaeim Spraíúla’ i 
gcomhar le Comhairle 
na Músaem, 
Tuaisceart Éireann 

• Comhoibrigh leis an 
tSraith Shóisearach 
do Mhúinteoirí chun 
tacú leis an gcuraclam 
a chur ar fáil  

• Comhoibrigh le 
NIMC agus le NMI 
ar Thionscadal an 
Ghorta Mhóir

Dáta Athbhreithnithe 
Straitéise: 2024

SPRIOC 
STRAITÉISEACH

1 

SPRIOC 
STRAITÉISEACH

2 

SPRIOC 
STRAITÉISEACH

3 
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ÁR LÍONRA DE MHÚSAEIM

Músaem Chontae Cheatharlach

Tá Músaem Chontae Cheatharlach suite 
i gCeatharlach agus is cuid d’ionad é 
ina bhfuil an Oifig Thurasóireachta agus 
Leabharlann an Chontae san áit chéanna 
ina raibh Clochar na Toirbhearta fadó. 

I measc na nithe atá ar taispeáint thar cheithre 
dhánlann, tá puilpid lámhshnoite ón 19ú céad 
ó Ardeaglais Cheatharlach, an píosa den toitín 
deireanach a bhí ag Caoimhín de Barra, a cuireadh 
chun báis i 1920 ag 18 mbliana déag d’aois as a 
ról i gCogadh na Saoirse agus samhail ón 16ú 
céad de Robert Hartpole, Constábla Chaisleán 
Cheatharlach.  Bunaíodh Músaem Chontae 
Cheatharlach i 1973 agus is iad Comhairle Chontae 
Cheatharlach atá faoina stiúir i gcomhar le 
Cumann Staire & Seandálaíochta Cheatharlach.  

 

Músaem Chontae an Chabháin

Foirgneamh galánta ón 19ú céad is ea Músaem 
Chontae an Chabháin atá suite go galánta 
ar thailte móra i measc na lochanna agus 
na gcnocán in oirthear an Chabháin.  

Sa mhúsaem tá cultúr ábhartha Chontae an 
Chabháin agus an ceantar máguaird ar fáil.  Ar na 
taispeántais, tá bád scaobtha 1,000 bliain d’aois de 
chuid Loch Oirill, Cloigeann Chorr Leice Réamh-
Chríostaí le trí chloigeann, agus roinnt Síle an nGig 
meánaoiseacha. Déanann na dánlanna an scéal 
faoi Chumann Lúthchleas Gael a rianú i gCabháin 
mar aon le saol na tuaithe agus oidhreacht an 
Chontae chomh maith le bailiúcháin ón nGorta 
Mór agus ó Fhearnán.  Tugann Taithí na dTrinsí 
ón gCéad Chogadh Domhanda & Taispeántas 
léargas ar an gCabhán le linn an ‘Chogadh 
Móir’.  Tá Taithí na dTrinsí ar an macasamhail 
is mó lasmuigh de thrinse atá oscailte don 
phobal in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.
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Músaem an Chláir

Bunaíodh Músaem an Chláir in Inis sa 
bhliain 2000 in iarchlochar Shiúracha na 
Toirbhearta agus insítear stair Chontae an 
Chláir thar thréimhse 6,000 bliain ann.  

Tá taispeántas buan ar fáil sa Mhúsaem ar a 
dtugtar Saibhris an Chláir ina bhfuil bailiúchán 
mór de réada ar iasacht ó Ard-Mhúsaem na 
hÉireann.  San áireamh sa taispeántas tá rudaí 
tochailte ó shuímh sa Bhoireann, lena n-áirítear 
Tuama Ursanach Pholl na Brón, Caiseal Chathair 
Chomáin agus Crannóg Chnoc na Leapa.  Tá 
bailiúchán ó Scoil Bhróidnéireachta an Chláir 
faoin díon freisin.  Tá an Músaem ar líne agus 
tá suíomh gréasáin cothrom le dáta ann 
chun teacht ar an mbailiúchán, ina bhfuil na 
céadta grianghraf de réada ón mbailiúchán.   

 

Músaem Poiblí Chorcaí

Bunaíodh Músaem Poiblí Chorcaí i 1945, rud a 
chiallaíonn go bhfuil sé ar cheann de na músaeim 
is sine de chuid Músaeim na nÚdarás Áitiúil. 

Tá an músaem agus a mbailiúcháin i dteach 
ó lár an 19ú chéid agus tá síneadh nua air atá 
suite i bPáirc Mhic Gearailt, achar gearr ó lár na 
cathrach. Leanann an músaem ag freastail ar 
mhuintir Chorcaí os cionn seachtó cúig bhliain tar 
éis dóibh na doirse a oscailt. Tá os cionn 50,000 
réad i mbailiúcháin an mhúsaeim a chlúdaíonn 
réimse mór ábhar ó 7,000 bliain d’oidhreacht 
ábhartha Chorcaí ó ré réamhstaire go dtí an lá 
atá inniu ann.  Cuireann an músaem tuiscint ar 
an am a caitheadh i gCorcaigh chun cinn tríd 
ár mbailiúcháin a bhailiú, a chaomhnú agus a 
thaispeáint agus iad a chur ar fáil go poiblí ar 
bhealaí taitneamhacha agus deasa do gach duine.
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Músaem an Chontae, Dún Dealgan

Is Músaem ainmnithe é Músaem an Chontae, Dún 
Dealgan atá faoi stiúir ag Comhairle Contae Lú.  

Osclaíodh é i 1994, rianaíonn sé stair thionsclaíoch, 
cultúrtha agus sheandálaíochta Chontae Lú.  Mar 
Mhúsaem Ainmnithe, tá sé ar cheann de ghrúpa 
Músaeim sa tír ar féidir glacadh le réada agus iad 
a fháil ar iasacht ón mBailiúchán Náisiúnta.   Is 
údar gaisce é go bhfuil os cionn 60,000 réad 
i mbailiúchán an Mhúsaeim idir carr Heinkel 
agus tobac ón India go hearraí cosúil le reanna 
saighde breochlocha agus ábhair theaghlaigh.  
Tugann an Músaem réimse leathan téamaí 
chun cuimhne lena n-áirítear seandálaíocht, 
stair agus geolaíocht ó Chontae Lú mar aon 
le saol tionsclaíoch, sóisialta agus cultúrtha 
an cheantair thar thréimhse 5,000 bliain.  

 

Músaem Chontae Dhún na nGall

Tá Músaem Chontae Dhún na nGall suite i gcuid de 
Theach na mBocht Leitir Ceanainn, a tógadh in 1846. 

Tugann an Músaem cúram do bhailiúchán 
cuimsitheach de dhéantúsáin a insíonn an 
scéal faoi stair agus oidhreacht an Chontae. 
Ar an gcéad urlár den dánlann déanann na 
Músaeim taiscéaladh ar stair Dhún na nGall ón 
gClochaois go dtí an Fichiú Céad.  Trí shraith 
de thaispeántais shealadacha, a reáchtáiltear 
gach bliain ar bhunurlár na dánlainne, 
déanann an Músaem staidéar ar réimse ábhar 
a bhaineann le stair Dhún na nGall.  Oibríonn 
an Músaem le grúpaí agus pobail áitiúla chun 
clár cuimsitheach a eagrú de ghníomhaíochtaí 
agus d’imeachtaí i gcaitheamh na bliana sa 
Mhúsaem agus sna hionaid i nDún na nGall.    
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Músaem Chathair na Gaillimhe

Bunaíodh Músaem Chathair na Gaillimhe i 
1976 agus bhí sé suite i dTeach Comerford 
in aice leis an bPóirse Caoch. 

Osclaíodh Músaem Chathair na Gaillimhe nua 
go hoifigiúil in Aibreán 2007. Ba iad Oifig na 
nOibreacha Poiblí a dhear an foirgneamh agus 
is tionscnamh Comhairle Chathair na Gaillimhe 
é chun saol cultúrtha agus oidhreachta Chathair 
na Gaillimhe a chur chun cinn. Is foirgneamh 
nua-aimseartha spásmhar an Músaem atá suite 
i gcroílár chathair na Gaillimhe ar bhruacha 
Abhainn na Gaillimhe atá ag féachaint amach ar 
an bPóirse Caoch cáiliúil. Tá réimse taispeántais 
bhuana agus thurasóireachta faoina dhíon 
a dhéanann ionadaíocht ar sheandálaíocht, 
oidhreacht agus stair shaibhir na Gaillimhe. 

 

Músaem Chontae Chiarraí

Agus é suite i Halla Cuimhneacháin an Ághasaigh i lár 
Thrá Lí, osclaíodh Músaem Chontae Chiarraí i 1991. 

Cuimsíonn sé an Taithí Mheánaoiseach, a thugann 
cuairteoirí trí na radhairc, na fuaimeanna agus na 
bolaithe den bhaile athchruthaithe; an dánlann 
bhuan, a thaispeánann seandálaíocht agus 
stair an chontae; agus spás taispeántais mór 
sealadach, a óstálann taispeántais mhóra. Tá sé 
mar mhisean againn cur ar chumas daoine cultúr 
agus oidhreacht Chontae Chiarraí a bhlaiseadh trí 
stair ábhartha ár gcontae a bhailiú, a chaomhnú, 
taighde a dhéanamh air, é a léirmhíniú agus a 
thaispeáint chun go mbainfidh ár n-úsáideoirí agus 
ár gcuairteoirí taitneamh, foghlaim agus tairbhe as.
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Músaem Luimnigh 

Bunaíodh Músaem Luimnigh i 1907 
agus osclaíodh é i 1916. 

Tá sé mar mhisean aige réada a bhaineann le 
stair agus oidhreacht chathair Luimnigh agus an 
chontae a bhailiú, a chaomhnú agus a thaispeáint. 
Tá os cionn 62,000 réad sa bhailiúchán, roinnt 
acu atá ar taispeáint agus is féidir an chuid 
eile a fheiceáil ar chatalóg ar líne. Ó 2017, tá sé 
suite i seanmhainistir na bProinsiasach, Sráid 
Anraí, Cathair Luimnigh. Tá scéal chathair agus 
chontae Luimnigh curtha i láthair trí na réada. 
I measc na nithe is díol spéise tá Cat Mumaithe 
de chuid Ireton atá 450 bliain d’aois agus blúirín 
atá 3 billiún bliain d’aois a tháinig ón dreigít is 
mó a thit riamh in Éirinn (a tharla in 1813). 

 

 

Músaem Chontae Mhuineacháin

D’oscail Músaem Chontae Mhuineacháin 
na doirse don phobal i 1974 agus é ar an 
gcéad mhúsaem na nÚdarás Áitiúil le 
foireann lánaimseartha gairmiúil sa tír. 

Clúdaíonn an bailiúchán fairsing den mhúsaem 
stair an chontae ó dheireadh na hOighearaoise 
go dtí an lá atá inniu ann. I 2023 bogfaidh an 
Músaem go dtí a theach nua ag Campas na 
Síochána i mBaile Mhuineacháin. Feicfidh an 
tseirbhís nua seo an Músaem ag fás mar chuid 
de shuíomh mór ilúsáide. Beidh an bailiúchán 
i gcroílár chuspóir lárnach an Mhúsaeim nua 
chun cur le caidrimh níos fearr ar leibhéal 
áitiúil ag baint úsáide as réada agus scéalta 
mar chatalaíoch chun stair roinnte agus taithí 
roinnte a thaiscéaladh ar réigiún na teorann. 
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Músaem Thiobraid  
Árann de Stair faoi Cheilt  

Bunaíodh bailiúchán Mhúsaem Thiobraid Árann ar 
dtús sna 1940idí agus bhí sé ar an gcéad Mhúsaem 
na nÚdarás Áitiúil saincheaptha in Éirinn. 

Is taithí cuairteoirí úrscothach é seo atá suite 
i gCluain Meala, Co. Thiobraid Árann.  Tugann 
an Músaem stair shaibhir faoi cheilt Thiobraid 
Árann ar an saol trí charachtair agus scéalta.  
Is féidir le cuairteoirí scéalta ón dá dhomhan 
a thaiscéaladh, ó shaol tuaithe an 19ú céad i 
dTiobraid Árann go dtí na Tithe Móra ar Ghleann 
na Siúire. Is féidir leo foghlaim faoi fhear amháin 
agus a bhád agus bualadh le grúpa laochra spóirt 
agus siamsaíochta.  Tá an Músaem tiomanta 
d’oideachas agus foghlaim ar feadh an tsaoil 
trí thaispeántais do chuairteoirí, ceardlanna, 
scoileanna agus tionscadail phobail a chur ar fáil. 

Músaeim Phort Láirge de Thaiscí  

Túr Raghnaill 

Taiscí Phort Láirge na Lochlannach

I dTúr Raghnaill tá taispeántas buan de thaiscí 
Phort Láirge na Lochlannach faoina dhíon, 
lena n-áirítear claíomh agus uirlisí troda ó 
reilig Laoch Lochlannach ón 9ú céad agus 
Bróiste Éitleoige Phort Láirge atá sárálainn, an 
sampla is fearr d’obair mhiotail ór agus airgead 
saolta in Éirinn.   Is iad Oifig na nOibreacha 
Poiblí a dhéanann bainistíocht ar an túr.
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Músaem Meánaoiseach 

Taiscí Phort Láirge Meánaoiseach

Ionchorpraíonn Taiscí Phort Láirge Meánaoiseach 
Halla Cantairí ón 13ú céad agus boghta fíona ón 
15ú céad agus cuireann sé na cuairteoirí siar ar 
bhóithrín na smaointe faoi chreideamh agus 
niachas. Baineann dánlanna an mhúsaeim le roinnt 
taiscí d’Éire agus den Eoraip mheánaoiseach, 
lena n-áirítear Rolla Cairte Mór Phort Láirge atá 
4 mhéadar ar fhad agus dathmhaisithe (1373) 
mar aon le héide galánta déanta d’ór (1460).

Plás an Easpaig 

Taiscí Phort Láirge Seoirseach

Rinneadh Plás an Easpaig i gCearnóg na hEaglaise 
a chaomhnú in 2010/11 agus osclaíodh é mar 
mhúsaem i Meitheamh 2011, ag taispeáint taiscí 
Phort Láirge Seoirseach agus Victeoiriach.  Tá urlár 
na talún agus an chéad urlár leagtha amach mar 
theach stairiúil ina bhfuil gloine, airgead, troscán 
agus pictiúir ón 18ú céad ar taispeáint. Leantar le 
scéal Phort Láirge ar an urlár uachtair suas go dtí 
1970 agus ag críochnú leis na bróga Hucklebuck.

Músaem Ama na hÉireann 

Músaem Náisiúnta Uaireolaíochta 
de chuid na hÉireann

Tá Músaem Ama na hÉireann suite ar Shráid 
Greyfriars i gcroílár Thriantán Lochlannach Phort 
Láirge. Tá an Músaem suite i séipéal le stíl Ghotach 
athchóirithe ina bhfuil na cloig urláir, cloig bhoird 
agus uaireadóirí déanta in Éirinn is sine ar domhan.
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SONRAÍ TEAGMHÁLA:

Músaem Chontae Cheatharlach 

Dermot Mulligan
Músaem Chontae Cheatharlach, 
Sráid an Choláiste, Baile 
Cheatharlach R93E3T2 
T 059-9131554
e museum@carlowcoco.ie
w carlowmuseum.ie 
 

Músaem Chontae an Chabháin 

Gary Martin
Músaem Chontae an Chabháin, 
Bóthar Achadh an Iúir, Baile 
Shéamais Dhuibh, Co. an Chabháin
T 049-8544070
e ccmuseum@eircom.net
w www.cavanmuseum.ie 

Músaem Chontae an Chláir 

John Rattigan
Músaem an Chláir, Rae 
Artúir, Inis, Co. An Chláir
T 065-6823382 
e claremuseum@clarecoco.ie
w www.clarelibrary.ie/  
    eolas/claremuseum/ 

Músaem Poiblí Chorcaí 

Dan Breen
Músaem Poiblí Chorcaí, Páirc 
Mhic Gearailt, An Mhuirdíog, 
Corcaigh, T12V0AA
T 021-4270679
e museum@corkcity.ie
w www.corkpublicmuseum.ie

Músaem an Chontae, Dún Dealgan 

Brian Walsh
Músaem an Chontae, Dún 
Dealgan, Ionad Carroll, Sráid 
Jocelyn, Dún Dealgan 
T 042-9392999
e info@dundalkmuseum.ie
w www.dundalkmuseum.ie 

Músaem Chontae Dhún na nGall 

Judith McCarthy 
An Bóthar Ard, Leitir Ceanainn, 
Co. Dhún na nGall
T 074-9124613
e museum@donegalcoco.ie
w www.donegalcoco.ie/ 
    culture/countymuseum 

Músaem Chathair na Gaillimhe 

Eithne Verling
Seoladh: Músaem Chathair 
na Gaillimhe, Paráid na 
Spáinneach, Gaillimh
T 091-532 460
e museum@galwaycity.ie
w www.galwaycitymuseum.ie 

Músaem Chontae Chiarraí 

Helen O’Carroll
Músaem Chontae Chiarraí, Halla 
Cuimhneacháin an Ághasaigh, Sráid 
Deiní, Trá Lí, Chontae Chiarraí
T 066-712 7777
e info@kerrymuseum.ie 
w www.kerrymuseum.ie 

Músaem Luimnigh 

Matthew Potter
Músaem Luimnigh, Mainistir 
na bProinsiasach, Sráid Anraí, 
Luimneach, V94C7W1
T 061-557740
e museum@limerick.ie
w www.limerick.ie/historical 
    resources/limerickmuseum

Músaem Chontae Mhuineacháin 

Liam Bradley
Músaem Chontae Mhuineacháin, 
1-2 Sráid an Chnoic, Muineachán, 
Chontae Mhuineacháin.
T 047-82928
e comuseum@monaghancoco.ie
w www.monaghan.ie/en/ 
    services/museum/

Músaem Thiobraid Árann 
de Stair faoi Cheilt 

Marie McMahon
Músaem Thiobraid Árann de 
Stair faoi Cheilt, Cearnóg Mick 
Delahunty, Cluain Meala, Co. 
Thiobraid Árann E91Y891
T 052 61 65252 / 052 61 65000
e museum@tipperarycoco.ie
w www.hiddenhistory.ie 

Taisí Phort Láirge

Eamonn McEneaney
Músaeim Phort Láirge de Thaiscí, 
Plás an Easpaig, An Meal, Port Láirge
T 051-840650 
e emceneaney@waterfordcouncil.ie
w www.waterfordtreasures.com
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2,000,000
FREASTAL AR PHOBAL

€6.5million 
BUISÉID BHLIANTÚLA

600+
IMEACHTAÍ AN 

CHLÁIR

700,000+
RANNPHÁIRTÍOCHT 

DHIGITEACH AR LÍNE

300,000+
BAILIÚCHÁIN 

600,000+
CUAIRTEOIRÍ ROIMH COVID




