
An Ghaeilge agus an Téarmeolaíocht
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Dé Céadaoin, 6 Aibreán 2022
Gairm ar Pháipéir

Ba mhaith le Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU iad siúd a bhíonn ag plé go dlúth leis an
téarmaíocht ina gcuid oibre - téarmeolaithe, foclóirithe, aistritheoirí, scríbhneoirí - agus iad siúd
a úsáideann acmhainní téarmaíochta na Gaeilge i sainréimsí gairmiúla - an dlí, an iriseoireacht,
an ríomheolaíocht etc. - a thabhairt le chéile chun gnéithe éagsúla de théarmaíocht na Gaeilge
agus den obair théarmeolaíochta a chíoradh.

Beidh an siompóisiam ar siúl ar an 6 Aibreán 2022 agus tá sé i gceist é a óstáil ar champas
DCU (am agus ionad le deimhniú go luath).

Más spéis leat páipéar a thabhairt ag an siompóisiam cuir achoimre 200 focal ar pháipéar (15
nóiméad) chuig gearoid.ocleircin@dcu.ie faoin 25 Feabhra 2022. Beidh fáilte ar leith roimh
pháipéir ar na téamaí seo a leanas:

● Na prionsabail agus modhanna idirnáisiúnta i leith obair théarmeolaíochta
● Obair théarmeolaíochta agus corpas téarmaíochta na Gaeilge a shuíomh i

gcomhthéacs idirnáisiúnta le hais na hoibre i dteangacha eile
● Ceapadh téarmaí nua - cur chuige agus rialacha
● An téarmeolaíocht agus an t-aistriúchán
● An téarmeolaíocht agus an teangeolaíocht chorpais
● Téarmaíocht i sainréimsí eolais amhail an dlí, an stair, an spórt, an eolaíocht
● Úsáid na téarmaíochta sna meáin chumarsáide
● Bearnaí i gcorpas téarmaíochta na Gaeilge
● Acmhainní téarmaíochta na Gaeilge
● Measúnú ar an téarmaíocht - cad is téarma maith ann? cad chuige go dtéann

téarmaí áirithe i bhfréamh sa teanga ach nach nglactar le cinn eile?
● Téarmaíocht ar na meáin shóisialta
● Tionchar COVID-19 ar théarmaíocht na Gaeilge

Tá an ócáid seo á reáchtáil le tacaíocht ó Foras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ón Dr Gearóid Ó Cleircín, Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge:
gearoid.ocleircin@dcu.ie nó ar Twittter @gaois_ie
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