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R É A M H R Á
Dírithe ar oidhreacht ealaíne domhanda atá an Chester Beatty, agus tá áit ar leith bainte 
amach aige i saol cultúrtha na hÉireann dá bhrí sin. Spás fáilteach, ionchuimsitheach – ar an 
láthair agus ar líne – is ea an músaem. Déanann sé aird cuairteoirí a mhealladh ar go leor 
leibhéal trí na bailiúcháin a léirmhíniú agus leas a bhaint astu, agus ar an gcaoi sin, tuiscint 
agus meas idirchultúrtha a chothú.

I gcaitheamh an phlean straitéisigh dheireanaigh, 
d’athdhearbhaigh an Chester Beatty a fhéiniúlacht. Is 
músaem dinimiciúil anois í leabharlann phríobháideach 
Sir Alfred Chester Beatty (1875–1968) agus, mar sin, 
fuarthas réidh leis an bhfocal ‘leabharlann’ sa teideal 
nuair a rinneadh an athbhrandáil in 2018. Tugtar ‘An 
Chester Beatty’ air anois; rud deas simplí. In 2018 rinne an 
músaem ceiliúradh ar an mbronntanas dochreidte a thug 
Beatty do náisiún na hÉireann 50 bliain tar éis a bhronnta. 
D’oscail ár bpátrún, an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn, 
an mórthaispeántas comórtha, Bronntanas Saoil, ar rogha 
é de na taiscí domhanda is fearr a tugadh le chéile ó na 
bailiúcháin. Ina óráid, luaigh an tUachtarán Ó hUigínn go 
raibh bronntanas Beatty “ar cheann de na gníomhartha 
altrúchais ba mhó i stair chultúrtha an Stáit”.

Tá tiomantas ár mbunaitheora don taighde agus don 
inrochtaineacht fós mar bhonn agus mar thaca ag 
gníomhaíochtaí uile an mhúsaeim fiú agus muid ag 
breathnú ar bhealaí spreagúla nua leis na bailiúcháin 
a fhorbairt agus a roinnt. Thosaigh ár bhfoireann 
inmheánach ag digitiú na mbailiúchán faoin bplean 
straitéiseach deireanach agus is rud é a bheidh ina ghné 
lárnach de chur chun feidhme an phlean seo arís de réir 
mar a admhaíonn an músaem an lucht leanúna ar líne 
atá ag dul i méid.

Tá dúthracht agus ardchaighdeáin ár bhfoirne 
ríthábhachtach freisin, chomh maith leis na líonraí gairmiúla 
agus na líonraí piaraí atá forbartha ag an Chester Beatty.
Cuireann an comhar náisiúnta agus idirnáisiúnta seo go 
mór le cáilíocht agus le hábharthacht ghníomhaíochtaí 
an mhúsaeim. Trí na caidrimh seo, beidh ról ag an Chester
Beatty in athbheochan shaol cultúrtha na hÉireann tar éis 
na paindéime.

Nuair a bhog an Chester Beatty óna shuíomh bunaidh 
ar Bhóthar Shrewsbury go dtí an suíomh reatha ar 
thailte Chaisleán Bhaile Átha Cliath, cor cinniúnach 
ab ea é i stair an mhúsaeim. Tá tréimhse fáis shuntasaigh 
eile i ndán dó anois, agus is léiriú é an plean seo ar na 
deiseanna agus ar na dúshláin a bhfuiltear ag súil leo 
as seo go ceann ceithre bliana, tráth a mbeidh 
tionscadal forbartha caipitil faoi Thionscadal Éireann 
2040 á chur chun cinn. Tógfaidh sé tamall cuairteoirí a 
mhealladh isteach arís tar éis Covid-19 agus, de réir mar 
a rachaidh an tionscadal forbartha ar aghaidh, gach 
seans go mbeidh cinntí deacra le déanamh. Agus an 
straitéis seo á scríobh, tá an tionscadal fós á leagan 
amach againn agus ní fios go fóill cén tionchar a bheidh 
aige ar an lucht leanúna. Tá sé tábhachtach a thabhairt 
faoi deara, áfach, go bhféadfadh sé go mbeadh gá le 
teorainn a chur le rochtain ar an láthair sa ghearrthéarma 
d’fhonn seirbhís níos fearr a chur ar fáil do chuairteoirí san 
fhadtéarma. Ina leithéid de chás, bheadh tábhacht 
athnuaite leis na seirbhísí a chuirimid ar fáil ar líne.

Cuireadh na pleananna anseo, atá uaillmhianach ach 
réalaíoch, le chéile tar éis dul i ndáil chomhairle leis an 
bhfoireann, leis na hiontaobhaithe agus le páirtithe 
leasmhara eile. Tá siad faofa ag Bord Iontaobhaithe an 
Chester Beatty, agus tacóidh le beartas agus cuspóirí 
phríomh-mhaoinitheoir an mhúsaeim, i.e. an Roinn 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán.
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Bailiúcháin, cultúir agus 
pobail a nascadh
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Cúram a dhéanamh 
de bhailiúcháin an 
Chester Beatty, 
taighde a dhéanamh 
orthu, agus iad a roinnt 
agus a chur chun 
cinn d’fhonn tuiscint,
rannpháirtíocht agus 
fiosracht a chothú
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Cruthaitheach
Trí thaispeántais, cláir phoiblí agus teagmháil níos leithne lenár lucht 
leanúna, bainimid leas as na bailiúcháin den chéad scoth atá ag an 
Chester Beatty le háthas agus foghlaim a spreagadh.

Trédhearcach
Glacann an Chester Beatty cultúr na hoscailteachta chuige féin; is 
mór againn fianaise agus eolas, a chuireann ar ár gcumas cinntí agus 
roghanna eolasacha a dhéanamh agus a chuireann bonn faoinár 
gcuid cumarsáide lenár lucht leanúna agus lenár bpáirtithe leasmhara.  

Comhoibríoch
Comhoibríonn an Chester Beatty le pobail, le rialtais, le mic léinn, agus 
leis na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon ar fud an 
domhain, rud a mbaineann an músaem féin agus ár bpáirtithe 
leasmhara go léir tairbhe as.
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1. Déanfaimid ár spásanna agus ár n-eispéiris a athrú ó bhonn de réir mar 
a gcuirfimid ár bplean forbartha caipitil chun cinn. Meastar go gcuirfear 
an obair ullmhúcháin i gcrích agus go gcuirfear tús leis an obair féin le linn 
shaolré an phlean straitéisigh seo.

2. Fásfaimid an lucht leanúna, ar an láthair agus ar líne 
3. araon, trí iarracht a dhéanamh tuiscint níos fearr a 
4. fháil ar ár gcuid cuairteoirí agus ar a gcuid riachtanas 
5. d’fhonn bonn níos fearr a chur faoin gcaoi a 
6. ndéanaimid plé leo.

7. Cothóimid éagsúlacht agus ionchuimsiú, ní hamháin 
    trí chláir agus taispeántais, ach ar fud na heagraíochta  
    agus trí dhul i gcomhar le comhpháirtithe.

    Beidh cinnteacht ann faoi thodhchaí na mbailiúchán 
    lena chinntiú go mbeidh taighde, caomhnú, 
    doiciméadú agus digitiú lárnach dár ngníomhaíochtaí 
    i gcónaí.

1.

2.

3.

4.

Díreoidh an Chester Beatty ar cheithre thosaíocht straitéiseacha 
idirnasctha as seo go ceann ceithre bliana:

Chester Beatty     



 7   

TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 1

 7   

Is de bharr an tionscadail forbartha caipitil a bheimid in ann eispéireas saibhrithe 
do chuairteoirí agus inrochtaineacht mhéadaithe a chur ar fáil. Déanfaimid ár 
músaem a athrú ó bhonn ar bhealach inbhuanaithe le spásanna agus eispéiris 
nua a chruthú, a chuirfidh leis an taitneamh a bhainfidh an lucht leanúna as 
bailiúcháin an Chester Beatty.

Seo a leanas na príomhchuspóirí mar sin:

Ár bpleananna forbartha caipitil a chruthú 
agus a chur i gcrích ar bhealach atá ag 
teacht le riachtanais ár lucht leanúna agus 
na mbailiúchán.

A chinntiú go dtabharfaidh ár straitéis 
chumarsáide, go hinmheánach agus go 
seachtrach, soiléireacht agus 
trédhearcacht maidir leis an tionscadal 
forbartha caipitil.

A chinntiú go mbeidh an rochtain is leithne 
agus is féidir ar na bailiúcháin i rith an 
tionscadail forbartha caipitil.

Ár ndeiseanna tráchtála agus ár 
n-ioncam daonchairdiúil a uasmhéadú 
d’fhonn an músaem a dhéanamh níos 
athléimní agus níos inbhuanaithe.

Déanfaimid ár spásanna agus ár n-eispéiris a athrú ó bhonn

Chester Beatty     

a.

b.

c.

d.
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Áit inspioráide, foghlama agus rannpháirtíochta é an Chester Beatty.  Le go 
mbeidh an oiread daoine agus is féidir in ann taitneamh a bhaint as na 
bailiúcháin, bainfimid úsáid as ár gcainéil agus cláir dhigiteacha, ach na 
hacmhainní a bheith ar fáil, le dul i bhfeidhm ar dhaoine anseo in Éirinn agus 
ar fud na cruinne. Gheobhaimid tuiscint níos fearr ar ár gcuid cuairteoirí le bonn 
eolais a chur faoin hiarrachtaí le daoine nua a mhealladh isteach.

Seo a leanas na príomhchuspóirí mar sin:

Ár gcion féin a dhéanamh i dtéarnamh na 
hÉireann tar éis na paindéime trí dhaoine anseo in 
Éirinn agus ar fud an domhain a spreagadh chun 
cuairt a thabhairt orainn ar an láthair agus ar líne, rud 
a thacóidh leis na hearnálacha turasóireachta agus 
cultúrtha in Éirinn, agus trí chur le folláine na sochaí 
trínár Taispéantais agus ár gcláir.

Clár taighde ar an lucht leanúna a fhorbairt, a 
fheabhsóidh eispéireas na gcuairteoirí, a chuirfidh 
bonn eolais faoi chláir inspioráideacha agus 
nuálacha amach anseo, agus a chabhróidh linn an 
chothromaíocht chuí a bhaint amach idir cláir ar líne 
agus cláir ar an láthair.

Leas a bhaint as cumhacht na teicneolaíochta digití 
leis na bailiúcháin a chur os comhair an lucht leanúna 
ar bhealaí nua, nuálacha.

Clár poiblí athbheoite a chur ar fáil, a chomhtháthóidh 
taispeántais le clár cruthaitheach uaillmhianach a 
bheidh spreagtha ag na bailiúcháin.

Leas a bhaint as na bailiúcháin le muintearas agus 
comhthuiscint a chothú anseo in Éirinn agus ar fud an 
domhain agus, ar an gcaoi sin, ról an Chester Beatty 
sa taidhleoireacht chultúrtha a neartú agus a fhorbairt.

Fásfaimid an lucht leanúna

a.

b.

c.

d.

e.

Chester Beatty     
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Déanann an Chester Beatty ceiliúradh ar an éagsúlacht agus spreagann spéis i 
ndaoine agus ina n-oidhreacht chultúrtha, rud a spreagann ionbhá, meas agus 
caoinfhulaingt. Cothóimid éagsúlacht, ionchuimsiú, agus comhar le daoine eile.

Seo a leanas na príomhchuspóirí mar sin:

Clár poiblí cruthaitheach uaillmhianach a chur ar fáil, a chuirfidh idirphlé idirchultúrtha 
chun cinn agus a dhéanfaidh ceiliúradh ar éagsúlacht chultúrtha agus ionchuimsiú.

Leas a bhaint as na bailiúcháin le héagsúlacht agus ionchuimsiú a chur chun cinn agus, 
ar an gcaoi sin, ár gcomhpháirtíochtaí a fhorbairt ar na leibhéil phobail, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta.

Ár dtiomantas don éagsúlacht agus don 
ionchuimsiú a léiriú trí athbhreithniú 
leanúnach a dhéanamh ar ár gcleachtais 
earcaíochta maidir le baill bhoird agus baill 
foirne, deiseanna oiliúna agus forbartha a 
chur ar fáil agus monatóireacht a dhéanamh 
ar éagsúlacht an lucht saothair.

Oscailteacht agus trédhearcacht maidir le 
stair na mbailiúchán a chothú agus a chur 
chun cinn.

Cothóimid éagsúlacht agus ionchuimsiú

TOSAÍOCHT STRAITÉISEACH 3

a.

b.

c.

d.
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Beidh cinnteacht ann faoi thodhchaí na mbailiúchán

Trí bhailiúcháin an Chester Beatty a chosaint agus a fhorbairt agus taighde a 
dhéanamh orthu, is féidir a chinntiú go mbeidh fáil ag an lucht leanúna orthu 
san am i láthair agus san am atá le teacht. Leis na bailiúcháin a chosaint, agus 
ár dtuiscint orthu a fhorbairt, déanfaimid infheistíocht inár bhfoireann, córais, 
bonneagar agus líonraí. 

Seo a leanas na príomhchuspóirí mar sin:

Ár líonraí a fhorbairt le tacú le taighde 
agus eolas ar na bailiúcháin d’fhonn 
tuiscint níos fearr a fháil orthu agus a 
n-ábharthacht chomhaimseartha a léiriú.

Infheistíocht a dhéanamh inár gcórais 
agus bonneagar bainistíochta bailiúchán 
lenár bhfreagracht agus ár 
n-éifeachtúlacht a fheabhsú agus lena 
chinntiú go gcosnóimid faisnéis na 
mbailiúcháin don am atá le teacht.

Na bailiúcháin a chaomhnú trí na 
caighdeáin is airde is féidir a choinneáil 
maidir le cúram agus stóráil.

Digitiú na mbailiúchán a chur chun cinn, 
ár láithreacht ar líne a leathnú agus 
rochtain níos fearr ar na bailiúcháin a chur 
ar fáil.

a.

b.

c.

d.
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Braithfidh cur chun feidhme na straitéise seo ar fhoireann an Chester Beatty. Déanfar 
cion gach baill foirne a fhorbairt ar bhealach soiléir, comhoibritheach i bplean bliantúil 
cur chun feidhme straitéise, áit a dtabharfar níos mó faisnéise faoi gach ceann de na 
ceithre thosaíocht. Le tacaíocht ón bplean gnó ceithre bliana seo, leagfaimid amach 
príomhghníomhartha, príomhspriocanna agus príomhtháscairí feidhmíochta leis na 
hathruithe is gá a bhrú chun cinn. Coinneoimid súil ar ár ndul chun cinn agus 
tabharfaimid tuairisc chun dáta inár dtuarascáil bhliantúil.


