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Tuarascáil Bhliantúil 2009

FORLÉARGAS
An bhliain a ndéantar athbhreithniú uirthi anseo, 2009, ba í an bhliain deireanach den chéad tréimhse deich
mbliana dúinn i gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus sa deich mbliana sin bhí athbheochan ar an Leabharlann;
tá deireadh leis an ré sin anois agus tá an earnáil phoiblí ag streachailt léi chun gluaiseacht a choinneáil faoi
na seirbhísí a mbíonn saoránaigh anois ag dréim leo. Ba dheacair an bhliain trádála 2009 do go leor institiúidí;
ní raibh an Leabharlann ach tosaithe amach sa bhliain nua agus cheana féin bhí roinnt mhaith dá pleananna
forbartha fadtéarmacha curtha ar ceal agus laghdú mór ar an deontas cúnaimh. Chruthaigh an láncosc ar
earcú foirne sna Seirbhísí Poiblí deacrachtaí agus bhí a thrí oiread níos lú de ghníomhaíochtaí coimeádaithe
ar siúl dá bharr agus bhí sé d’iarmhairt ar shaoire speisialta gur lú an acmhainn a bhí againn seirbhísí
lánaimseartha a sholáthar i dtrí réimsí eile. Ath-imscaradh an fhoireann agus cuireadh ar fónamh iad, dá
mb’fhéidir, chun na postanna sin a líonadh. Bhí laghdú ar fhoireann na bhfreastalaithe agus ar an bhfoireann
sa siopa bronntanais agus sa ráithe dheireanach de 2009 bhí seisear níos lú ná mar bhíodh maidir le pearsanra
na Leabharlainne.

In ainneoin sin agus uile bhí sé de thoradh ar roinnt tionscadal fadtéarmacha go riabh níos mó
foilseachán, taispeántas mór agus comhdhálacha idirnáisiúnta a raibh an Leabharlann ina hóstach dóibh i
2009. Theastaigh pleanáil fhadtéarmach chun na tionscadail sin a thabhairt chun críche agus tréimhse thrí
nó cheithre bliana sularbh fhéidir leis an bpobal na sochair a fheiceáil. Téann comhdhálacha idirnáisiúnta a
mbíonn an Leabharlann ina hóstach dóibh chun sochair na turasóireachta cultúrtha – bhí an Leabharlann
ina hóstach do dhá chomhdháil agus do chruinniú gnó idirnáisiúnta amháin de ghairmithe iarsmalainne – ina
theannta sin cuireann siad le hiomrá na Leabharlainne agus glactar go maith le hinfheistíocht phoiblí sna
seirbhísí a chuirimid ar fáil. Léirítear sna tuarascálacha thíos faoi ó bhaill foirne éagsúla an éacht foirne is
gá chun bailiúchán Chester Beatty a chur i láthair na gcuairteoirí.

Amach ón iliomad taispeántas a ghléas foireann na Leabharlainne sa bhaile agus san iasacht bhí
roinnt ball foirne go gnóthach i mbun oibre ag cinntiú, trí úsáid acmhainní digiteacha, go mbeadh teacht níos
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fearr ag an bpobal ar na bailiúcháin. Tá obair á déanamh ar bhonn leanúnach chun bonneagar TF agus
suíomh idirlín na Leabharlainne a fheabhsú le go mbeidh sé níos áisiúil don phobal ó 2010 ar aghaidh. De
réir mar a thagann dul chun cinn ar na meáin trína ndéantar cumarsáid le spriocghrúpa na Leabharlainne
ní mór don Leabharlann níos mó acmhainní a chur ar leataobh chun na riachtanais sin a riar. Ní mór
athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a mheastar ról na Leabharlainne trí líon na gcuairteoirí isteach a
ríomh, toisc gur mór an méid ama a ídíonn an fhoireann chun tionscadail digitithe a fheidhmiú go
hinmheánach sa Leabharlann agus go hidirnáisiúnta. Tháinig 218,338 cuairteoirí ar cuairt ar an Leabharlann
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i 2009 agus tháinig 20,000 breise ar cuairt ar thaispeántais Leabharlann
Chester Beatty i dtíortha iasachta. Thángthas ar cuairt go dtí an suíomh idirlín 86,224 uaire agus
breathnaíodh ar leathanaigh 425,989 n-uaire. B’as Éirinn, SA agus an RA a bhformhór de na cuairteoirí ach
bhreathnaigh cuairteoirí ó Mhór-roinn na hEorpa agus ón Astráil ar níos mó leathanach.

De bhrí go raibh cúrsaí airgeadais agus acmhainní foirne faoi bhrú, ba lú méid na n-éadálacha a rinne
an Leabharlann i rith na bliana faoi athbhreithniú. D’fhonn barrmhaise a chur ar an taispeántas Arts of the
Book ceannaíodh fáisceán leabhair ón naoú haois déag agus cóip den eagrán teoranta de Ulysses le James
Joyce, arna mhaisiú ag Henri Matisse (1935). Ina leithéidí d’imthosca bíonn institiúidí cultúrtha ag brath go
mór ar an deonaí príobháideach agus táimid an-bhuíoch i mbliana don Dr Margaret Downes, iar-Iontaobhaí
na Leabharlainne as mias agus bosca laicearaithe le cionnabar ón Ríshliocht Qing a bhronnadh ar an
Leabharlann.

Tháinig an Stiúrthóir, Ceann na mBailiúchán agus OOP chomh maith le roinnt gníomhaireachtaí eile
le chéile freisin chun monatóireacht a dhéanamh ar bhealach faoi thalamh an idirnascaire iarnróid ar féidir go
mbeidh tionchar aige ar an Leabharlann agus ar na maoin sealbhais oidhreachta ina mórthimpeall. Ní foláir
monatóireacht chúramach a dhéanamh ar an tionscadal bonneagair ollmhór seo lena chinntiú nach ndéanann
sé dochar do na bailiúcháin is leochailí atá faoinar gcúram.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ FOIRNE AGUS ROINNE

Stiúrthóir
Ba bhliain ghnóthach 2009 don Leabharlann agus d’oscail an taispeántas Artists Proof ar an 16 Eanáir. I dtús
na bliana bhí an taispeántas taistil mionphictiúir Indiach Muraqqa` de chuid na Leabharlainne i Honolulu
agus i mí Márta chuaigh sé ar aghaidh go dtí Iarsmalann Nelson Atkins (Kansas). Thionlaic Cathaoirleach na
n-Iontaobhaithe an Dr T. P. Hardiman agus a chomhghleacaí iontaobhaí Elizabeth Maguire an Stiúrthóir go
dtí ócáid oscailte an taispeántais i Kansas. I rith na bliana chuaigh an Stiúrthóir i mbun idirbheartaíochta
maidir leis an taispeántas Muraqqa` a chur ar siúl ag institiúid mhór i Londain i gcúrsa na bliana 2012.

I dtosach na bliana ghlac an Stiúrthóir páirt i bplé agus in idirbheartaíocht le hAmbasáid na hOstaire
agus le Leabharlann Náisiúnta na hOstaire chun scór Haydn ina scríbhinn féin a fháil ar iasacht lena gcuirfí
ar taispeáint é sa Leabharlann in éindí le ceol clóbhuailte chun bás an chumadóra cothrom an ama seo 200
bliain ó shin a chomóradh. D’eascair clár imeachtaí as an taispeántas ar a n-áirítear dhá cheolchoirm a
cuireadh i láthair sa Leabharlann a bhuí le fhialmhaitheas Ambasadóir na hOstaire, Dr Walter Haag. D’éirigh
leis an Stiúrthóir comhaontú a fháil i bprionsabal ó Stiúrthóir na hIarsmalainne Stáit Hermitage i St.
Petersburg go gcuirfí taispeántas Romanov ar fáil don Leabharlann sa mheántéarma. Socraíodh go gcuirfí tús
le hidirbheartaíocht maidir leis sin i 2010.

In éindí le hIníon O’Carroll d’fhreastail an Stiúrthóir ar roinnt cruinnithe le hOifig na nOibreacha
Poiblí chun gealltanas maidir le pleananna um fheabhsaithe ar áiseanna na Leabharlainne i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath a bhaint amach i bprionsabal. Mórchuspóirí an chruinnithe sin ab ea spás oideachais
lántiomnaithe a chruthú agus gailearaí taispeántais sealadach substainteach a sholáthar san fhadtéarma.
Rinneadh réamhstaidéar ar an gcaoi a gcuirfí, dá mb’fhéidir, breis spáis ar fáil sa Leabharlann ar an achar
céanna talaimh a bhí aici i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Is i ndonacht a bhí cúrsaí an gheilleagair ag dul
áfach agus ba léir nárbh fhiú bheith ag smaoineamh ar athchóiriú uaillmhianach ar an Leabharlann ach san
fhadtéarma. Is ceisteanna práinneacha iad spás oiriúnach a fháil chun críocha oideachais, córas cosanta
páistí sa Leabharlann a fheabhsú agus gailearaí taispeántais sealadach a chur chun cinn a bheidh ar aon
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chaighdeán ó thaobh scála agus áiseanna de leis na taispeántais a bheidh ag teacht chuig an Leabharlann ó
institiúidí iasachta.

Tionóladh méid mór cruinnithe le hoifigigh na Roinne Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta (ar a
dtugtar an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt ó 2010 i leith) chun tionchar chúlú na heacnamaíochta
ar an Leabharlann a phlé. I gcomhchomhairle leis an gCoiste Iniúchta agus Airgeadais agus le Messrs.
Goodbodys Stockbrokers d’aontaigh an Stiúrthóir straitéis cosantach do dhearlaic mheasarthach na
Leabharlainne. Ba léir ag ceann na bliana go raibh rath air sin agus choinnigh portfóilió na Leabharlainne
an luach a bhí aige.

De bhrí go raibh an Rialtas ag díriú ar an Turasóireacht Chultúrtha tionóladh roinnt cruinnithe
tábhachtacha idir ionadaithe na n-Institiúidí Cultúrtha Náisiúnta agus bunaíodh grúpa móir agus é i gceist
go dtiocfadh le chéile faoi chathaoirleachas Rúnaí Ginearálta DAST/TCS chun an chaoi arbh fhearr an
turasóireacht cultúrtha a chur ar aghaidh a phlé. Is léir go bhfuil treoracha tábhachtacha nua á leagan
amach ag Fáilte Éireann chun bolscaireacht a dhéanamh ar son an chultúir do chuairteoirí go dtí tír na
hÉireann. Chuir an Stiúrthóir a thuairim in iúl ag roinnt cruinnithe nach raibh mórán forbartha déanta go
fóill ar pholasaí cultúrtha in Éirinn agus thug sé dá haire nach raibh an cultúr glactha fós mar chuid dá
mholtaí do chuairteoirí ionchasacha ón iasacht ag lucht na mórfheachtas margaíochta. Go dtí seo níl ról
lárnach ag an gcultúr i smaointeoireacht údarás áitiúil agus an Rialtais Náisiúnta mar atá in go leor tíortha
san Eoraip. Is mór a theastaíonn dréim an chuairteora a chur i dtreo réimsí nua agus réimsí níos leithne
mar is cosúil go bhfuil ardluach ar an turasóireacht chultúrtha agus gur minic é ag tuilleadh tráth a mbíonn
an gnáth-thurasóireacht ag trá.

Bhí an Stiúrthóir bainteach le go leor cruinnithe maidir leis an gCóras Bainistithe Bailiúcháin (AdLib)
nua atá molta – Bhí an tUasal Horton ina chathaoirleach ar choiste a rinne staidéar ar an gceist. Bhí cruinne
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aige freisin leis an gcuideachta Scala Books chun socruithe maidir leis an Leabharlann a athbhreithniú. Bhí
tábhacht faoi leith aige sin mar is i mbliana a foilsíodh trí leabhar thábhachtacha maidir le bailiúcháin na
Leabharlainne Ba í an Leabharlann féin a mhaoinigh dhá cheann acu sin agus thug Cumann Idirnáisiúnta
Bailitheoirí Buidéal Snaoise go fial d’airgead taca don cheann eile a bhain le Bailiúchán na mBuidéal
Snaoise.

I rith na bliana bhí an Leabharlann in óstach do dhá chomhdháil mhóra agus do Chruinniú Boird
tábhachtach – Comhdháil Mhainichéach agus Comhdháil Bhailitheoirí na mBuidéal Snaoise agus cruinniú
Bhord Bhailiúchán Fíorúil na Sárshaothar, tairseach gréasáin de chuid ASEMUS, líonra Iarsmalainne na
Fondúireachta Asia Europe. Ba é an tUasal Horton a d’eagraigh an Chomhdháil Mhainichéach le cúnamh ó
Iníon Fitzsimons. Bhí an Stiúrthóir ina chainteoir thar cheann na Leabharlainne ag na trí imeacht. Ghlac sé
páirt freisin in idirbheartaíochaí leis an Iarsmalann Mid-Antrim sa Bhaile Meánach (The Braid Centre) atá
ag iarraidh méid suntasach earraí reiligiúnda le haghaidh taispeántais dá cuid, Divine Inspiration. Is eagras
thar bheith proifisiúnta é; tá iarsmalalann álainn aige agus ghléas sé taispeántas breá faoi chreideamh a
tuairiscíodh go forleathan sna meáin nuachta i dTuaisceart na hÉireann. Bhí an Stiúrthóir ag caint thar
cheann na Leabharlainne ag ócáid na hoscailte. Ba iad an Dr McCausland, an tUasal Horton agus an Dr
Wright a roghnaigh an t-ábhar don chatalóg.

I mí na Bealtaine d’fhreastail sé ar Chomhdháil Ghinearálta an American Association of Museums i
Philadelphia agus i mí an Mheitheamh ina cháil mar Chathaoirleach ar ICOM Ireland d’fhreastail sé ar
Thionól Ginearálta agus Coiste Comhairleach ICOM i bPáras.

Ghlac sé páirt freisin i seimineár a d’eagraigh Iarsmalann Deoise Paderborn maidir le
mórthaispeántas todhchaíoch faoi iompú iarthar agus thuaisceart na hEorpa chun na Críostaíochta agus ina
dhiaidh sin thug sé cuairt ar Iarsmalanna agus ar leabharlanna i Braunschweig, Hildesheim agus
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Wolfenbüttel. Mar chomhalta ar an gCoiste Feidhmiúchán d’fhreastail sé ar chruinniú ASEMUS ag an Musée
du Quai Branly i bPáras i mí na Samhna agus ina dhiaidh sin d’fhreastail sé agus thug sé caint ag an
seimineár arna eagrú ag Uachtaránacht na Sualainne agus ag an Smithsonian Institution i bpáirt lena chéile
faoin ábhar The Globalised Museum. Lean sé leis i rith na bliana ag freastal mar Chathaoirleach at an gClár
Discovery agus thug sé chun críche a théarma mar Master Warden i gCuideachta Órcheardaithe Chathair
Bhaile Átha Cliath. Ceapadh mar Chathaoirleach é freisin ar Ghrúpa Comhairleach Saineolach Acadúil a
thug comhairle faoi Sceilg Mhichíl, suíomh oidhreachta domhanda. Ag deireadh na bliana d’fhoilsigh Oxford
University Press an leabhar Anglo Saxon / Irish Relations before the Vikings arna chur in eagar ag James
Graham Campbell FBA agus ag an Stiúrthóir i bpáirt lena chéile don British Academy. Is bailiúchán an t-
imleabhar de pháipéirí a cuireadh i láthair ag seimineár darbh ionann ainm a d’eagraigh Acadamh Ríoga na
hÉireann agus British Academy i gcomhpháirtíocht. Déantar scrúdú ann ar an gcaidreamh idir na Gaeil agus
na hAngla-Shacsanaigh sa tréimhse roimh an mbliain 800.
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Forbairt
Lean Paula Shalloo, an Ceann Forbartha léi ag chur acmhainní nua chun cinn don Leabharlann i 2009. Ba
dhúshlánach na dálaí eacnamúla ach cé gurbh ea féin bhí cúnamh taca le fáil ó phátrúin nua ar a n-áirítear
Fondúireacht E Rhodes agus Leona B Carpenter, Philadelphia, a raibh sé d’fhialmhaitheas acu geall a
dhéanamh i dtaca le catalóg le haghaidh Telling Images of China, agus an Ostán Radisson Blue Royal a gheall
cúnamh taca luachmhar don taispeántas céanna. Tionóladh roinnt cruinnithe le hinstitiúid mhór idirnáisiúnta
maidir le taispeántas urraithe do 2011. Chuir an Chomhairle Oidhreachta agus Comhaltaí Ranníoca na
Leabharlainne tacaíocht ar fáil ar bhonn leanúnach le haghaidh Comhaltas Caomhantais. 

I mí Lúnasa d’eagraigh Iníon Shalloo cuairt na Fondúireachta Sumitomo ar an Leabharlann.
Bhreathnaigh an Dr Kichizaemon Sumitomo, Uachtarán na Fondúireachta agus Kiyotaka Sato, Oifigeach Cláir,
scrollaí tábhachtacha i mbailiúchán Seapánach na Leabharlainne a bhfuil caomhnú de dhíth orthu.

Ghlac Iníon Shaloo páirt ar bhonn leanúnach san Fhóram Forbartha Business to Arts agus thug
comhairle d’institiúidí eile maidir le cúrsaí forbartha. Ó mhí Dheireadh Fómhair 2009 ar aghaidh in éagmais
Derval O’Carroll, ghlac sí uirthi féin an dualgas breise bolscaireacht a dhéanamh ar son na Leabharlainne trí
fhógraíocht agus trí chaidreamh poiblí agus bhí suíochán aice i bhfoghrúpa Margaíochta CNCI. Bhí sí i mbun
oibre ar bhonn leanúnach i ndlúthpháirtíocht le Coyne Communications agus ag déanamh eagarthóireachta
ar nuachtlitir na Leabharlainne i gcomhpháirt le hIníon O’Carroll agus le Jenny Siung.
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Ballraíocht
D’eagraigh Mary Dowling Comhordnóir Ballraíochta, clár imeachtaí ilchineálach agus chuir fáilte isteach
roimh go leor Comhaltaí nua chuig an Leabharlann. Cuireadh na himeachtaí uile in áirithint go sciobtha agus
socraíodh dátaí breise, nuair ab fhéidir, don lear mór daoine a bhí ag iarraidh freastail orthu. Ar bhuaicphointí
chlár na bhliana 2009 bhí na turais aon lae agus áirítear orthu siúd cuairt ar Leabharlann Bolton i gCaiseal,
dhá chuairt ar Mhainistir Ghleann Stáil chun breathnú ar Shéipéal an Íocóin agus turas fillte go Ros Mhic
Treoin agus Taipéis Ros. Cuireadh fáilte roimh chách i ngach áit díobh.

Ar na haoi-chainteoirí i 2009 áirítear an Dr Philip de Souza a bhí ag caint faoin domhain ársa agus faoi
na cathanna a bhí ar siúl ann agus an dealbhóir Jason Ellis a bhí ag caint faoi chaomhnú séadchomharthaí i
mBaile Átha Cliath. I gcaint thar bheith spéisiúil labhair an Caomhnóir John Gillis faoi Shaltair an Fheadáin
Mhóir a thángthas air le deireanas agus ina dhiaidh sin bhain na Comhaltaí sult as Féile Bhliantúil an
tSamhraidh. Thug foireann na Leabharlainne cuireadh do na Comhaltaí breathnú ar earraí i mbuanbhailiúchán
na Leabharlainne; chuir Charles Horton an an t-ábhar Mainichéach ina láthair, chuir Kristine Rose na ceangail
leabhair ina láthair agus rinne Laura Muldowney amhlaidh le buidéil snaoise. Thug na Comhaltaí cuairt ar
Dhánlann Náisiúnta na hÉireann le breathnú ar na pictiúir a d’fhág Chester Beatty ina uacht do náisiún na
hÉireann agus ba lón teagaisc breise é sin dóibh maidir lena fialmhaireacht.

Ar imeachtaí eile áirítear cuairt ar na híocóin áille in Eaglais Naomh Pól i Margadh na Feirme, cuairt
ar Aireagal an Chroí Rónaofa i nDún Laoghaire, cuairt ar thaispeántas Treasures in Acadamh Ríoga na hÉireann,
cuairt at Ardeaglais Theampall Chríost le haghaidh dhá sheisiún maidir le clingeadh cloig agus caint faoi
bhallaí Lochlannacha gar d’Oifigí Cathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Eagraíodh imeacht
fhéiltiúil Nollag do Chomhaltaí agus dá dteaghlaigh a chuir deireadh leis an mbliain.



2009 Tuarascáil na nIontaobhaithe

Leabharlann Chester Beatty
14

Ceann na mBailiúchán agus Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair 
D’éirigh an Dr Shane McCausland as a phost leis an Leabharlann i mí Iúil d’fhonn dul i mbun léachtóireachta
leis an School of Oriental and African Studies (SOAS) i Londain. Chuaigh Charles Horton i mbun dualgais sa
phost Ceann na mBailiúchán i mí Meán Fómhair. Ba é buaicphointe na bliana do Charles Horton an
Leabharlann bheith ina óstach don 7ú Comdháil Idirnáisiúnta maidir le Staidéir Mainichéacha. Tugadh an
imeacht thríbhliantúil a mbíonn ollscoil nó acadamh oirirc ina óstach dó de ghnáth go Baile Átha Cliath
d’fhonn ómós a thabhairt don bhailiúchán tábhachtach d’ábhar Coptach Mainichéach atá caomhnaithe sa
Leabharlann. D’fhreastail 80 toscaire idirnáisiúnta ón tSín, ón tSeapáin ón Astráil ón Eoraip agus ó na Stáit
Aontaithe ar an gComhdháil agus cuireadh 48 páipéar i láthair thar thréimhse thrí lá. Bhí sé de chúirtéis ag an
Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt Teach an Chóiste in aice na Leabharlainne a chur ar fáil mar ionad
coinne. Le linn na Comhdhála bhí an Leabharlann in hóstach den chéad uair don taispeántas idirnáisiúnta
Mani: The Lost Religion of Light a ghléas an tUasal Horton. Bhí an tOllamh Siegfried Richter ó Ollscoil
Münster ina chomhairleoir acadúil don taispeántas. Chuir an tUasal Horton DVD agus leabhrán maidir le
Manichaeism i dtoll a chéile don taispeántas freisin agus rinne sé scannán gearr The Cry of the Ox, chun
ceann de sailm chroíghoineacha Mhainichéach a aibhsiú.
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Níos luaithe sa bhliain chuaigh an tUasal Horton go dtí Vín d’fhonn ábhar a roghnú le haghaidh an
taispeántais chun bás Joseph Haydn (1732-1809) tá sé dhá chéad bhliain ó shin a chomóradh. Mar bhall
lárnach i ndáil leis an taispeántas bhí scór Haydn ina scríbhinn féin den dara Cello Concerto i D major (1783)
agus chomh maith leis sin bhí roinnt de na céad eagrán de scóir cheoil chlóite de shaothar Haydn, cuid acu
ó Bhaile Átha Cliath. Thapaigh sé an deis freisin chun cuairt a thabhairt ar an Roinn für Ägyptologie und
Koptologie i Münster agus ar an Institut für neutestamentliche Textforschung i Westfälische Wilhelms-
Universität. Tá go leor nasc idir an Leabharlann agus an dá Institiúid agus tá comhoibriú breise beartaithe
idir an Leabharlann agus an ollscoil.

Sular dhíchóimeáil sé an Gailearaí Arts of the Book ghléas an tUasal Horton taispeántas caimeo faoi
Variations in Dürer Prints agus roghnaigh sé méid mór de chóipeanna de phriontaí d’fhonn na difríochtaí ar
chúis leo próiseas na clódóireachta a léiriú.

Leanadh den ghnáthobair ar dhoiciméadú agus ar stocáireamh mar ullmhúchán d’aistriú sonraí go dtí
an Córas Bainistithe Bailiúcháin nua agus rinneadh obair mhór ghlantacháin ar chomhaid íomhá. Thug Tara
Kelly cúnamh don Uasal Horton ar feadh na bliana agus ba í freisin a thug faoi roinnt mhaith den obair a
bhain le catalóga, le hailt agus le tagairtí foilsithe do lámhscríbhinní Leabharlann Chester Beatty a scanadh.
Eagraíodh dhá aoi-leacht, ceann amháin ón Ollamh Michael McCarthy atá básaithe faoin Mhainistir Batalha
sa Phortaingéil agus faoi ról an ailtire Éireannach James Murphy. Ba í Dame Rosalind Savill, Stiúrthóir
bailiúchán Wallace, Londain, a thug an dara léacht faoi sheoda Francacha na hinstitiúide sin.
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Bailiúcháin na hÁise Thoir
Ó tharla an Dr McCausland a bheith imithe ba í Laura Muldowney, cúntóir coimeádaithe páirtaimseartha a
bhí ag riar ghníomhaíochtaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir. Ghlac Iníon Muldowney uirthi féin go leor den
fhreagracht a bhain le cruinniú Chumann Idirnáisiúnta Síneach na mBuidéal Snaoise agus leis an taispeántas
de níos mó ná 600 mír ó bhailiúchán Chester Beatty. Thug sí cúnamh do roinnt scoláirí ar cuairt agus lean
léi ag uasdátú na liostaí. Ar obair eile a bhain le taispeántais bhí athruithe ar an mbuantaispeántas agus
ullmhúchán le haghaidh an taispeántais iasachta isteach Telling Images from China. Cuireadh cainteanna ar
siúl sa ghailearaí do Chomhaltaí agus do chuairteoirí. 

Caitheadh roinnt mhaith ama ar léamh profaí téacs agus íomhánna le haghaidh fhoilseachán éagsúla
agus le haghaidh phainéal nua an ghailearaí. Lean an Dr McCausland leis ag obair ar théacs na catalóige
agus ar an idirbheartaíocht le hIarsmalann Shanghai thar cheann na Leabharlainne. Bhíodh cruinnithe aige
go minic le meitheal na ndearthóirí agus thug sé comhairle dóibh maidir le taispeántas an ábhair iasachta.
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Bailiúcháin Ioslamacha
Arís ba bhliain ghnóthach í 2009 maidir leis na Bailiúcháin Ioslamacha. Bhí an taispeántas, Muraqqa‘, Imperial
Mughal Albums from the Chester Beatty Library ag déanamh a bhealach timpeall na SA (Stáit Aontaithe) i gcónaí.
Chealaigh Iarsmalann Ealaíon Denver, Colorado a bhí le bheith ina cúigiú ionad óstach don taispeántas an
socrúchán sin mar gheall ar shrianta buiséid. In áit eile sa Tuarascáil Bhliantúil seo tá tuairisc faoin
taispeántas agus faoi na gradaim atá gnóthaithe ag an gcatalóg. Cuireadh tús leis an obair ar an dara cheann
den dá thaispeántas Ioslamacha arna phleanáil le haghaidh 2010: Heroes and Kings of the Shahnama. Thug an
Leabharlann amach ar iasacht Qur’an amháin agus ceithre phéintéireacht don taispeántas Falnama: The Book
of Omens, a bhí ar siúl san Fhómhar in Iarsmalann Ealaíon Arthur M. Sackler i Washington, DC. 

Tá obair á déanamh go leanúnach ar Thionscadal na Lámhscríbhinní Arabacha; ach mar ba chás sna
blianta atá thart bhí móréileamh a gcuid jabanna lánaimseartha ar am lucht an chatalógaithe ag cur moille ar
an dul chun cinn. Tá an obair ar an chéad bhaisc de lámhscríbhinní gar do bheith críochnaithe agus foilseofar
iad mar chéad imleabhar den chatalóg taobh istigh de dhá nó de thrí cinn de bhlianta. Ina theannta sin tá
triúr catalógaithe nua in ainm is a bheith ag tosú oibre go gairid: an Dr. Kinga Dévényi agus an Dr. Tamás
Iványi, iad beirt ó Leabharlann Acadamh na nEolaíochtaí san Ungáir, agus an Dr. Walid Saleh ó Roinn
Siabhialtachtaí an Neas agus an Meán Oirthir in Ollscoil Toronto. In éindí le Tionscadal na Lámhscríbhinní
Arabacha san Fhómhar cuireadh iarratas isteach chuig Chumann na Lámhscríbhinní Ioslamacha (TIMA) ar
dheontas de £5,000 steirling chun bunachar sonraí idirghníomhach ar líne de loirg shéala a fuarthas i
lámhscríbhinní Arabacha na Leabharlainne a bhunú. Bhí rath ar an iarratas agus cuirfear tús le hobair ar
Thionscadal Shéalaí Leabharlann Chester Beatty go luath i 2010.

I mí na Feabhra d’fhoilsigh Scala Publishers leabhar an Dr. Wright, Islam; Faith, Art, Culture. Manuscripts
of the Chester Beatty Library. I mí Mhárta rinne sise láithreoireacht faoin mbailiúchán Turcach os comhair
Chomhaltaí na Leabharlainne agus d’fhreastail sí ar an gComhdháil Shi’ism in the Islamic World i Músaem na
Breataine. D’fhreastail sí ar chomhdháil eile, Arts of the Mamluks, i mí Mheán Fómhair ag Scoil na Staidéar
Oirthearach agus Afracach. I mí Aibreán chaith sí cúpla lá i mbun taighde ag Institiúid na Staidéar Oirthearach
al-Biruni i Tashkent. I gcaitheamh an Fhómhair chuir an Dr Wright trí léacht i láthair faoi thaispeántais atá
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beartaithe: ‘Islamic Art at the Chester Beatty Library: The Year Ahead’, arna chur i láthair i gColáiste na hOllscoile,
Baile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair mar chuid den siompóisiam faoi The Art of Islam in Ireland Today; ‘The
Magnificent Mughals: Albums of Painting and Calligraphy Made for the Emperors Jahangir and Shah Jahan’, arna
chur i láthair Chumann Staraithe Ealaíona na hÉireann i mí Dheireadh Fómhair agus ‘Up Close and Personal:
Examining the Albums of Jahangir and Shah Jahan in Detail’, Séú Léacht Déag Bliantúil Benjamin Zucker
faoin Ealaíon Mughal arna chur i láthair ag Iarsmalann Victoria and Albert. Chomh maith leis an ngnáthobair
choimeádaithe a bhíonn ar siúl aici rinne an Dr Wright a cion i rith na bliana den obair ar Ghailearaí Íomhánna
na Leabharlainne agus d’obair tháirgthe na n-earraí a dhíoltar sa siopa agus atá bunaithe ar na bailiúcháin.

Bhí Jill Unkel ag obair ar bhonn leanúnach agus páirt aimseartha mar chúntóir don Dr Wright. Chaith
sí cuid mhór den bhliain arís ag cur taifead fótagrafach digiteach den bhailiúchán i dtoll a chéile agus chuidigh
sí leis an obair ar na bpleananna tosaigh don taispeántas Muraqqa’ i Leabharlann Chester Beatty (LCB) i
samhraidh na bliana 2010. I mí na Samhna in éagmais an choimeádaithe rinne sí láithreoireacht os comhair
mac léinn Chúrsa Staidéar Áiseach Iarsmalann Victoria and Albert agus go deireanach sa bhliain chosain sí
go rathúil a tráchtas dochtúireachta, staidéar comparáideach ar phatrúnacht ailtireacht mheánaoiseach na
hÉireann agus an tSasana.

Bhí Elizabeth Omidvaran Cúntóir do Thionscadal na Lámhscríbhinní Arabacha ag obair go leanúnach
ar bhonn páirtaimseartha. Chomh maith leis an gcúnamh a thug sí do thionscadal an chatalógaithe chuidigh sé
leis an obair freagraí a thabhairt ar an iliomad fiosrúchán maidir leis na bailiúcháin Arabacha a thagadh gach
mí. In éindí leis an Dochtúir Wright d’fhreastail sí i mí Iúil ar chomhdháil bhliantúil an Islamic Manuscripts
Association (TIMA) in Ollscoil Cambridge, agus i mí na Samhna d’fhreastail sí ar an gcomhdháil The Qur’an:
Text, History & Culture ag an School of Oriental and African Studies i Londain. San Fhómhar thosaigh sí ag staidéar
ar bhonn páirtaimseartha le haghaidh céim dochtúireachta i Staidéir Ioslamacha in Ollscoil Dhún Éidin.
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Leabharlann Tagartha
Phróiseáil an Leabharlannaí Tagartha agus an Leabharlannaí Cúnta go leanúnach éadálacha an bhailiúcháin
tagartha, tréimhseacháin agus bronntanais, agus iarratais ar iasachtaí idir-leabharlainne. Thug siad freagraí
ar iarratais ar fhaisnéis ón fhoireann féin agus ó úsáideoirí seachtracha. Rinne Foireann na Leabharlainne
feitheoireacht ar scoláirí ar cuairt ar a n-áirítear roinnt grúpaí de chuairteoirí ó ollscoileanna Seapánacha agus
ó léitheoirí a bhí ag iarraidh teacht ar na bailiúcháin i rith na bliana. Rinneadh catalógú iomlán ar bhailiúchán
na leabhar clóite ón luath-thréimhse agus cuireadh i mboscaí iad i bpacáil thimfhillteach. Cuireadh tús le
barrachódú an Bhailiúcháin Tagartha. Chinntigh an Leabharlann Tagartha go mbeadh teacht ar líne ar an
gcartlann J-STOR agus ar Oidhreacht Bhunachair Shonraí na Leabhar Clóite. Liostaíodh agus próiseáladh ábhar
a bhí oiriúnach do stóráil lasmuigh den leabharlann.

Bhí Iníon Ward ag feidhmiú mar Rúnaí do Ghrúpa na Leabhar Uathúil ar bhonn leanúnach agus chuidigh
sí le hobair eagraithe Cheardlann Ghrúpa na Leabhar Uathúil (TCD, 30 Iúil: ‘Rare Books on the rack: the
outlook for special collections in the next five years’) agus le Seimineár Bliantúil (Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann, 13 Samhain: Illuminating the word: the medieval book in Ireland and Western Europe). D’fhreastail sí
freisin ar sheimineár forbartha arna eagrú ag National Committee for Information Resources on Asia (NACIRA),
Leabharlann Ollscoil Cambridge, 16 agus 17 Meán Fómhair agus thosaigh sí ag freastail ar ranganna oiliúna
sa tSeapáinis. D’fhreastail Hyder Abbas ar chúrsaí oiliúna maidir le bogearra.
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Caomhantas
I gcomhréir le clár na dtaispeántas bhíothas gnóthach arís i 2009 sa saotharlann Caomhantais agus bhí obair
mhór le déanamh i ndáil le hullmhúchán taispeántas agus iasachtaí. Ullmhaíodh fiche naoi gcinn de thuairiscí
deisreachta le haghaidh iasachtaí do Londain, do Washington agus don Braid Centre sa Bhaile Meánach.
Rinneadh measúnú agus caomhnú ar na taispeántáin uile mar ullmhúchán le haghaidh an aistir. Bhí roinnt
aistear cúiréara de dhíth i dtaca leis na hiasachtaí sin lena chinntiú go suiteálfaí agus go ndíshuífí go sábháilte
na dtaispeántán a bhain leis na taispeántais go háirithe taispeántas ilaonaid Muraqqa‘ sna SA. Tugadh
cuairteanna ar Oxford freisin d’fhonn caomhnú leanúnach lámhscríbhinn thábhachtach ón 13ú haois déag
(Samaritan Ms. 751) a mhaoirsiú.

Laistigh de Leabharlann Chester Beatty féin chinntigh an fhoireann chaomhantais go raibh na
taispeántáin le haghaidh Artist’s Proof, Haydn, Mani agus le haghaidh taispeántais de 600 buidéal snaoise
suiteáilte ina n-iomláine agus i gceart. I mí na Samhna tugadh ar ais go dtí ionad stórála in aon seachtain
amháin roinnt chéad taispeántán nuair a aistríodh an taispeántas Arts of the Book chun ullmhúchán a
dhéanamh do thaispeántais 2010. Chuidigh foireann na bhfreastalaithe, go háirithe James Curran, Albert
Mason agus John Madden go mór leis na suiteálacha sin agus le monarú boscaí agus le tionscadail gléasta
taispeántán. Tá David Steele ina mhonaraí bosca caomhantais oilte agus tá feabhas tagtha ar an táirgiúlacht
sa réimse sin ó tháinig sé. Leanadh ar aghaidh leis an suirbhé deisreachta ar an mbailiúchán Arabach a bhuí
chúnamh taca deonach Colleen Fitzgerald.

Ar thionscadal eile a bhí an Saotharlann Chaomhantais gafa leo bhí caomhnú agus gléasadh teicstíl
mhór Jain (InE1669) ina hiomláine le cúnamh ó chaomhnóir príobháideach teicstíle, caomhnú a rinne Fiona
McLees mac léinn socrúcháin samhraidh arna urrú ag an gcomhairle Oidhreachta ar 60 mezzotint agus
caomhnú eile a rinneadh ar earraí ón mbailiúchán Turcach.
Tharla roinnt athruithe foirne; d’fhág an Caomhnóir Páipéir Rachael Smith an leabharlann i mí Mheithimh
chun deiseanna gairmréime san RA a thapú; chuir Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais, tús le saoire
mháithreachais go luath i mí na Samhna agus chuaigh beirt chaomhnóirí nua i mbun oibre den chéad uair
sa Saotharlann i lár mí Dheireadh Fómhair. Ba iad Rachel Sawicki, intéirneach maidir le caomhantas leabhar
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agus Gaia Petrella, caomhnóir páipéir na daoine nua isteach. Tá an dá chaomhnóir gafa le hobair ar
thaispeántas nua atá pleanáilte le haghaidh 2010.

Is bunaidhm i gcónaí maidir le foireann uile na roinne go leanfadh siad ar aghaidh le forbairt
ghairmiúil. D’fhreastail Iníon Baldwin ar chúrsaí faoi phleanáil maidir le laghdú tubaistí agus choinnigh de
bheith gníomhach i gcumainn ghairmiúla agus náisiúnta a leithéidí CNCI, IPCRA agus ICHAWI. Chun tosaigh
ar a saoire mháithreachais chinntigh Iníon Baldwin go n-aistreofaí na gcúramaí caomhantais uile go réidh go
Kristine Rose. D’fhreastail Iníon Sawicki ar cheardlann um chaomhnú grianghrafanna i gColáiste na Trínóide
agus d’fhreastail Iníon Petrella ar chruinniú Ghrúpa na Leabhar Uathúil sa Leabharlann Náisiúnta. D’fhreastail
Iníon Rose ar chúrsa faoi cheangail leabhar Coptach, lean sí leis an obair a bhí sí a dhéanamh don Islamic
Manuscript Association (TIMA); ceadaíodh di a raibh faighte amach aice ón obair ar na bailiúcháin Turcacha
a chur i láthair an International Institute of Conservation (IIC) in Istanbul i 2010 agus rinneadh comhalta
creidiúnaithe di san Institute of Conservation (ICON).
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Oideachas
Reáchtáil an Leabharlann roinnt imeachtaí chun suntas a thabhairt do thaispeántais thábhachtacha ar a 
n-áirítear Artist’s Proof agus Bicentenary of Joseph Haydn’s death. Bhí laghdú ar thionscadail i mbliana in
institiúidí cultúrtha Éireannacha go háirithe i scoileanna de bharr easpa maoinithe. Ba é an chéad uair i rith
na naoi mbliana dheireanacha nach raibh an Leabharlann in ann obair a dhéanamh i scoileanna áitiúla ar
thionscadal ina dtaiscéaltar agallamh idirchultúrtha. Leanadh de thionscadail eile áfach agus tugadh chun
críche iad i rith na bliana; orthu sin bhí MAP maidir le hAgallamh Idirchultúrtha (arna mhaoiniú ag an AE)
agus Pacaí Gníomhaíochtaí le haghaidh Teaghlach (arna lainseáil i mí na Bealtaine 2009 le tacú ón
bhFondúireacht State Street). Chomhoibrigh an Leabharlann freisin le Comhairle Cathrach Bhaile Átha
Cliath maidir le Cheiliúradh na hAthbhliana Síní agus rith léachtaí agus ceardlanna; bhíothas ina hÓstach
freisin do cheolchoirm le ceoltóirí Síneacha chun Athbhliain Shíneach an Daimh a cheiliúradh.

Ar ghnéithe tráthrialta eile den chlár bhí Club Samhraidh an tSeiriceáin le haghaidh páistí ó 6 go 11 bhliain
d’aois, Féile na Bealtaine do dhaoine atá ag dul in aois i mí na Bealtaine, Féile Chultúr an Domhain i mí Lúnasa,
Lá Teaghlach Cultúir Théalannigh i mí Mheithimh agus Oíche Chultúrtha i mí Mheán Fómhair.

Bhronn Oifig Ionadach Taipei, Baile Átha Cliath, Scoláireacht Shaibhriúcháin Teanga Hua Yu ar Jenny
Siung, Ceann Oideachais. Cheadaigh na hIontaobhaithe trí mhí de shaoire staidéir d’Iníon Siung chun freastail
ar Ionad Oiliúna Mandairínise, Ollscoil Normal, Taipei, an Téaváin, ó mí Mheán Fómhair go dtí mí na
Samhna 2009.
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Clár Deonach
Thug Justyna Chmielewska ról an chómhordnóra deonaigh uirthi féin; ar na dualgais atá aici tá
idirchaidreamh leis na Coimeádaithe agus leis an gCeann Oideachais, eagrúchán seisiún tráthrialta oiliúna
agus oideachais agus obair ar thionscadail phobail. D’fhreastail sí ar chlár oiliúna ASEF sa Spáinn i mí
Mheán Fómhair 2009 agus bhí sí ina hionadaí don Leabharlann ag an gcomhdháil MAP do ID sa Spáinn i mí
Dheireadh Fómhair tráth ar chuir sí an Leabharlann i láthair agus ar chuir sí ceardlann ar fáil chun
agallamh idirchúltúrtha a thaiscéaladh.

Ag deireadh na bliana bhí 32 Oibrí Dheonacha (féach an t-Aguisín) rannpháirteach i ngach gné de
ghníomhaíochtaí na Leabharlainne lena n-áirítear treorú turais, obair chúnta ar mhaithe le comhaltaí agus
le himeachtaí poiblí, obair ag an deasc fáiltithe, sa saotharlann agus sa siopa.

Chuir Treoraithe Deonacha níos mó ná 254 thuras ar fáil don phobal i gcoitinne agus do ghrúpaí
leasmhara éagsúla i rith na bliana. Ina theannta sin thug siad cúnamh sa Leabharlann maidir le himeachtaí
mórfhreastail a leithéidí Oíche Chultúrtha agus Laethanta Oscailte Tí. Eagraíodh sé cinn déag de sheisiúin
oiliúna do na hOibrithe Deonacha i 2009 chomh maith le clár poiblí léachtaí agus léirithe ar féidir leo freastail
orthu. Roinn baill foirne na Ranna Coimeádaithe, Caomhantais, Oideachais chomh maith le haoichainteoirí
eolas ar na bailiúcháin leis na hOibrithe Deonacha.
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Ceann Oibriúcháin agus Riaracháin
I gcúrsa na bliana 2009 bhí Derval O’Carroll, Ceann Oibriúcháin agus Riaracháin ag déanamh bolscaireacht
leanúnach ar son na Leabharlainne trí fhógraíocht agus trí chaidreamh poiblí ar a n-áirítear teagmháil
thráthrialta leis na meáin agus leis na gníomhaireachtaí stáit, Fáilte Éireann agus Turasóireacht Éireann
Teoranta agus d’éirigh go maith leis sin. 

Chaith sí roinnt mhaith ama ar an obair ullmhúcháin don taispeántas sealadach Artist’s Proof i mí
Eanáir agus ag eagrú an chomórtais tairisceana do thaispeántais a bhí pleanáilte do 2010.

Lean sí ar aghaidh lena gníomhaíochtaí laethúla ar a n-áirítear réiteach a lorg ar gach ceist a bhain le
comhaontuithe páirtíochta rialtais, le caidreamh leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt, le
caidreamh tionsclaíoch agus le saincheisteanna oibríochtúla a bhain le taispeántais, le hobair chothabhála,
le slándáil, le seirbhísí cuairteora, le cúrsaí pearsanra agus le himeachtaí agus le cúrsaí miondíola. Bhí Iníon
O’Carroll ina bhainisteoir tionscadail i ndáil le suiteáil na ndoirse leictrónacha nua do bhaill an phobail ar
leathchumas agus bhí sí ag obair go leanúnach freisin mar Eagarthóir ar Ábhar an tSuímh Idirlín. Chuaigh sí
faoi oiliúint in Effective Communication Skills agus in úsáid an bhogearra Sage Accountancy de réir mar bhí an
Leabharlann ag aistriú go córas cuntasaíochta uathoibríoch i rith na bliana.

Bhí ról gníomhach i gcónaí aici ar fhoghrúpa Margaíochta Chomhairle na nInstitiúidí Cultúrtha
Náisiúnta agus is sa cháil sin a chuaigh sí i mbun feachtais chuig Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
chun córas nua comharthaíochta a fháil do na hInstitiúidí Cultúrtha Náisiúnta agus do thaitneamhachtaí eile
i mBaile Átha Cliath; cuireadh an córas i bhfeidhm i 2009. Chomh maith leis sin tugann sí comhairle go
tráthrialta d’institiúidí cultúrtha agus d'institiúidí deirfiúracha maidir le cúrsaí oibríochtúla, margaíochta
agus pearsanra.
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Airgeadas
I 2009 ba é €2,854,000.00 an Deontas Cúnaimh agus ba é €229,000.00 an Deontas Caipitil Breise. I dtúsbáire ba
é €2,900,000.00 an Deontas Cúnaimh ach laghdaíodh é de €46,000.00 – gearradh siar de 15.86%. Laghdaíodh
an Deontas Caipitil tosaigh €272,000.00 de €43,000.00 – gearradh siar de 15.80%.

I mí Mheithimh bhí cuntasaíocht na gcuntas uile uathoibríoch. Cuireadh oiliúint i Sage 50 ar fhoireann
an tSiopa agus na Roinne Airgeadais agus cuireadh na soláthraithe agus na híocaíochtaí uile ag dul siar go 1
Eanáir 2009 isteach i Sage. B’obair mhór é sin agus b’fhada an t-achar a caitheadh léi ach anois tá sé déanta.
Chuaigh an Comhordnóir Ballraíochta faoi oiliúint maidir leis an bpacáiste cuntasaíochta céanna. Tá feidhmiú
na feidhme airgeadais sa leabharlann ag éirí ní ba chasta agus tá níos mó ama á chaitheamh leis ná riamh
agus níl ach duine amháin Vera Greif á riar. Leis na blianta fada as siocair an tsaineolais atá aici rialaigh sí
sreabhadh airgid na hinstitiúide le peann agus pár agus is í a bhí ag maoirsiú uathoibriú na gcuntas le dhá
bhliain anuas. Níl aon chóipeanna cúltaca aici áfach agus is cúis mhór buartha do na hIontaobhaithe é sin
agus breathnaíonn siad air mar bhaol mór i ndáil le feidhmiú na hInstitiúide.
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Teicniúil
Is í Lorna Tracey an Bainisteoir Teicniúil agus is í a bhí ag cur feabhais agus forbartha ar Bhonneagar na
Leabharlainne ó thaobh Theicneolaíocht na Faisnéise de go leanúnach i 2009. Rinne sí imscrúdú ar gach
réimse teicniúil a leithéidí feidhmiú, earraí crua, uasdátú/uasghrádú chórais, oiliúint, slándáil, doiciméadú,
trealamh agus obair chothabhála ag féachaint feabhas a chur orthu. Thug sí cúnamh taca ar bhonn leanúnach
maidir le gach ceist ón fhoireann inmheánach, ó chuairteoirí go dtí an Leabharlann a bhain le Teicneolaíocht
na Faisnéise agus maidir le himeachtaí/léachtaí seachtracha lena n-áirítear gach trealamh TF agus
Closamhairc a úsáideadh ar na hócáidí sin.

Bhí sí gafa leis na réimsí teicniúla a bhaineann le hoscailt taispeántas agus rinne sí maoirseacht ar
thionscadail agus ar chur i bhfeidhm agus ar bhainistiú bhonneagar chóras TF na Leabharlainne. Rinneadh
uasghrádú agus obair fheabhsúcháin roinnt uaire ar na córais d’fhonn feidhmíocht agus dea-chleachtas maidir
le TF a fheabhsú. Bhí sí gafa le tionscadail éagsúla a leithéidí uasghrádú an bhunlíonra lena chur in oiriúint
don líonra gan sreang, uasghrádú cáblaí don fhoirgneamh go léir agus obair phleanála chun seanchóras
bainistíochta inneachair (CMS) na Ríomhthreorach a aistriú go dtí córas bainistíochta inneachair nua a
dhéanfaidh freastal do thuras Ríomhthreorach an bhuantaispeántais agus taispeántas eile amach anseo.

B'ise a tháinig leis an gcoincheap dearaidh réimse idirghníomhach a chruthú trí fheidhmchláracha
closamhairc uile na Leabharlainne a thabhairt le chéile in aon pacáiste ríomhaire amháin a bheadh fáil air i
mbothanna na scáileán tadhaill. Bhí cuairteoirí an-sásta leis sin.

Bhí Lorna Tracey gafa le plé leanúnach, le pleanáil agus le hullmhúchán le haghaidh an aistrithe go
dtí an Bunachar Sonraí Bainistíochta Bailiúcháin ‘Adlib’. Tá freastalaí nua suiteáilte agus is ann a bheidh na
leaganacha is deireanaí den bhogearra le haghaidh Adlib. Ar bhogearra eile a suiteáladh áirítear uasghrádú
‘Raisers Edge’, bogearra margaíochta, tiomsaithe airgid agus bainistiú ballraíochta agus suiteáil pacáiste
airgeadais cliaint/freastalaí dar teideal SAGE.

Bhí Lorna Tracey ina Cathaoirleach ar an ngrúpa TE CNCI sa bhliain 2009. D’fhreastail sí ar na
léachtaí teicniúla agus ar na láithreoireachtaí uile ag comhdháil an American Association of Museums
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d’fhonn eolas a fháil ar na teicneolaíochtaí Iarsmalainne is deireanaí.

I gcomhréir leis an bhfás ar riachtanais stórála an tionscadail Digitithe chuaigh sí i mbun eagrúcháin
chun breis chrua-earra (freastalaí le próiseálaí stórála diosca breise agus limistéir stórála cúltaca chun freastail
don mhéadú ar shonraí), bogearra agus crua-earra speisialtóra nua a shuiteáil d’fhonn freastail a dhéanamh
don foireann a bhí ag obair ar an tionscadal. Rinne sí uasghrádú ar an mbunlíonra le haghaidh lasca GB, ar
chrua earra ríomhaire GB a fheidhmeoidh trí shnathcheangail agus ar Bhalla Dóiteáin Sonach nua trína
bhfeabhsófar an tslándáil.
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Imeachtaí 2009
Bhí an leabharlann ina óstach do 32 imeacht de chineál leath-thráchtála agus ar imeacht amháin de chineál
tráchtála i 2009. Seo roinnt de na himeachtaí tábhachtacha a rabhthas in a óstach dóibh i rith na bliana:

Réamhamharc agus Oscailt Taispeántas Profaí Ealaíontóra  
14 agus 15 Eanáir

Lainseáil Fhéile na hAthbhliana Síní, Baile Átha Cliath – Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
23 Eanáir

Ceolchoirm na hAthbhliana Síní  
29 Eanáir

Taispeántas Joseph Haydn Oscailt  
4 agus 25 Meitheamh

Ceolchoirmeacha Joseph Haydn maille le Fáiltithe i gcomhar le hAmbasáid na hOstaire 
4 and 25 June

Comhdháil agus Taispeántas Mainichéach Oscailt  
8 – 11 Meán Fómhair

Oíche Cultúr Bhaile Átha Cliath  
25 Meán Fómhair

Comhdháil Chumann Idirnáisiúnta Síneach na mBuidéal Snaoise  
20 - 23 Deireadh Fómhair

Féile na gCarúl agus na Léamh  
3 Nollaig.
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Cearta agus Atáirgeadh
Le cúnamh ón gcomhairleoir digitithe, chuaigh Sinéad Ward ar aghaidh leis an gcéim phleanála chun
lámhscríbhinní Leabharlann Chester Beatty a dhigitiú. Cuireadh tús leis an obair a bhain le suiteáladh
freastalaí íomhá lántiomnaithe chun bailiúchán chomhaid íomhánna digiteacha na Leabharlainne, atá ag fás
de shíor móide cóipeanna cúltaca a choinneáil. Próiseáladh agus rinneadh caighdeánú ar níos mó ná 4000
íomhá proifisiúnta mar ullmhúchán do thabhairt isteach Córas Bainistithe Sócmhainní Digiteacha i 2010. 

Táirgeadh dhá fhoilseachán nua de chuid Leabharlann Chester Beatty Chinese Snuff Bottles, agus Chinese
Romance from a Japanese brush, de bhreis ar chatalóg an taispeántais Telling Images of China. Chuir an
Leabharlann íomhánna ar fáil do níos mó ná 80 ceann d’fhoilseachán, de thaispeántais, de doiciméadaigh
agus de shuíomhanna idirlín ar fud an domhain. D’fhreastail soláthar na n-íomhánna, na sleamhnán agus
na micreascannán don lucht acadúil do bhreis taighde ar bhailiúcháin na leabharlainne. Ar mhaithe leis an
taighde acadúil táthar ag déanamh breis digitithe ar na Paipírí Mainichéacha.

Le cúnamh ó Frances Narkiewicz rinneadh an tástáil agus na feabhsaithe deireanacha ar Ghailearaí na
nÍomhánna gréasánbhunaithe athchóirithe a bheifear ag cur amach beo go luath i 2010. Nuair a bheidh an
Gailearaí Íomhá nua ina shuí beidh deis ag Leabharlann Chester Beatty saothair a chur ar aghaidh chuig an
tionscadal Europeana. Ina theannta sin bhainistigh Iníon Narkiewicz an fhorbairt a rinneadh ar thionscadail
ilmheáin na Leabharlainne don taispeántas Telling Images of China atá ag teacht, ar a n-áirítear an físeán wifi
iTour den ghailearaí agus an chéad taispeántas fíorúil gréasánbhunaithe de chuid na Leabharlainne.

I gcúrsa na bliana 2009 bhí Iníon Ward ina hionadaí ar son Leabharlann Chester Beatty ag lá sheimineár
an tionscadail Mile i gColáiste na Trínóide, Baile Átha Cliath agus d’fhreastail sí ar an gceardlann um
Léirmhíniú Oidhreachta mar chuid den Chlár um Chaighdeáin Iarsmalainne na hÉireann. Le cúnamh ón
Leabharlann lean Iníon Ward leis an taighde páirtaimseartha a bhí ar siúl aici ar lámhscríbhinní Burmacha i
SOAS, Londain dá tráchtas PhD; rinne sí obair allamuigh i Myanmar agus sa Téalainn agus chuir torthaí an
taighde i láthair ag an gComhdháil Idirnáisiúnta maidir le Staidéir Shan in Ollscoil Chulalongkorn, Bangkok.
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Príomhfhreastalaí
Ghabh James Curran air féin na dualgais a bhain le post an Phríomhfhreastalaí ag deireadh mí Mheán Fómhair
2009. D’oibrigh sé i ndlúthpháirtíocht le coimeádaithe, le dearthóirí agus leis an bhfoireann chaomhnaithe
ar shuiteáil thaispeántais an ghailearaí nua agus ba é a bhí ag riar ar riachtanais stórála na Leabharlainne
istigh agus amuigh. Is é a bhí ina fhear teagmhála ar an suíomh do na conraitheoirí OOP agus seachtracha
uile maidir le gach ceist faoi obair chothabhála agus is é a d’eagraigh oiliúint d’fhoireann na bhfreastalaithe
maidir le haslonnú éigeandála agus maidir le húsáid múchtóir tine. Tugann an tUasal Curran cúnamh don
Rannóg Chearta agus Atáirgthe i ndáil le horduithe custaiméara maidir le micreascannáin agus le scanadh.

Scoir
D’éirigh an Dr McCausland as a phost mar Cheann na mBailiúchán chun dul i mbun léachtóireachta sa
School of Oriental and African Studies in Ollscoil Londain. D’aontaigh sé leanúint leis an obair ullmhúcháin
don taispeántas Telling Images of China agus an catalóg a chur in eagar; chomh maith leis sin scríobhfaidh
sé cuid mhaith den ábhar. 

D’éirigh Albert Mason, Príomhfhreastalaí, as freisin i mí Mheán Fómhair 2009 Ba chrann taca don
Leabharlann é ar feadh na mblianta fada i ndáil le taispeántais, le gléasadh taispeántán agus le monarú boscaí.
Chomh maith le bheith oilte i gceird an cheanglóra leabhair, bhí spéis aige sa tseandálaíocht, i gcarranna
seanré agus in i bhfad Éireann eile níos mó ná sin. Ba mhór an cion oibre a rinne sé sa Leabharlann agus
aireoimid uainn é.
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Siopa Bronntanais
Thacaigh gníomhaíochtaí an tSiopa Bronntanais mar atá díolachán foilseachán nua agus leathnú rogha na 
n-earraí nua a bhí bainteach leis an mbailiúcháin le clár na dtaispeántas. Tugadh isteach pacáiste cuntasaíochta
nua ar mholadh na n-iniúchóirí agus cuireadh foireann an tsiopa faoi oiliúint ina leith. Cuireadh tús le
stocáireamh ar bhonn ráithiúil agus cuireadh chun feidhme í gan trioblóid.

D’éirigh Iníon Barbati as a post mar Bhainisteoir Siopa agus ceapadh Rie Mishima chun an folúntas a
chomhlánú. Fuair sí cúnamh ó John Synnott agus ó Philip Roe ach d’éirigh seisean as níos deireanaí sa bhliain.
Rinne Nicola Dunne agus Marta Przylucka a gcion d’obair an tsiopa ina gcáil mar bhaill deonacha foirne.

Chuir foilseacháin nua ó choimeádaithe na Leabharlainne agus ó aoi-scríbhneoirí le hiomrá na
mbailiúchán. Seo a leanas na cinn is tábhachtaí:

• Islam: Faith, Art, Culture- Manuscripts of the Chester Beatty Library le Coimeádaí na mbailiúchán
Ioslamach an Dr Elaine Wright. (Londain: Scala Publishers) 

• Chinese Romance from a Japanese brush. Kano Sansetsu’s Chogonka Scrolls in the Chester Beatty Library le
Dr Shane McCausland agus Dr Matthew P. McKelway (Londain: Scala Publishers)

• MANI – The Lost Religion of Light, DVD agus leabhrán arna gcur i dtoll a chéile agus arna gcur in eagar
ag Charles Horton 

• The Chester Beatty Library, Dublin: Chinese Snuff Bottles. Cumann Idirnáisiúnta Síneach na mBuidéal
Snaoise 
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Aguisín

Foireann na Leabharlainne 
Stiúrthóir: Michael F. Ryan, MA, PhD, MRIA, FSA
Ceann Forbartha: Paula Shalloo, BA
Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir: June Lattimore
Comhordnóir Ballraíochta: Mary Dowling

Ceann na mBailiúchán agus Coimeádaí, Bailiúcháin an Iarthair: Charles Horton, MA, Dip Archive
Studies
Ceann na mBailiúchán agus Coimeádaí, Bailiúcháin na hÁise Thoir: Shane McCausland, MA, PhD
Coimeádaí, Bailiúcháin Ioslamacha: Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil
Oideachais: Jenny Siung, MLitt, HDip Arts Administration, HDip i Riarachán Ealaíon, Ard-Diop. in
Oideachas Aosach agus Pobail
Bainisteoir Caomhantais: Jessica Baldwin
Caomhnóir Sinsearach: Kristine Rose, ACR
Caomhnóirí: Rachel Smith: Gaia Petrella
Intéirneach maidir le caomhnú leabhar arna urrú ag an gComhairle Oidhreachta: Rachel Sawicki
Cúntóirí Coimeádaithe: Laura Muldowney, MA, Jill Unkel, MS, MPhil, PhD. Elizabeth Omidvaran MLitt, Tara
Kelly 
Leabharlannaí Tagartha: Celine Ward, BA, MLIS
Cúntóir Sinsearach Leabharlainne: Hyder Abbas, BA, HDipILS

Ceann Oibriúchán: Derval O’Carroll, MA
Bainisteoir Teicniúil: Lorna Tracey, BSc
Bainisteoir Airgeadais: Vera Greif
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Cúntóir Airgeadais: Anna Kadzik-Bartoszewska, BA, BArchSC, MLit
Oifigeach Cearta agus Atáirgthe: Sinéad Ward, MA, HDip Arts Administration
Bainisteoir Siopa: Antonella Barbati / Rie Mishima
Cúntóirí Siopa: John Synott, Phillip Roe
Comhordnóir Imeachtaí: Lisa Fitzsimons, MA
Comhordnóir Deonach: Justyna Chmielewska, MLitt (Cultural studies)
Cúntóir um Chearta agus Atáirgeadh: Frances Narkiewicz
Príomhfhreastalaí: Albert Mason / James Curran
Freastalaithe Sinsearacha: Kevin Hackett, John Madden
Freastalaithe: Joseph Doyle, Val Kavanagh, Tony Gallagher, Brendan Lynch, David Steele, Martin O’Leary,
Syed Usman Alishah and Alan Fitzgerald.
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Oibrithe Deonacha
Liostaítear thíos ainmneacha agus postanna na n-oibrithe deonacha:

Treoraithe Turais:
Cathriona Russell
Delphine Kelly
Dorothy Dennis
Jack Fitzgerald
Janet Martin
Margaret Sheehy
Michael O’Connell
Patricia McCabe
Susan Dillon
Joan Barnewell
Nateghe Moane
Mary O’Riordan
Heidi O’Rourke
Orla Ryan

Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora:
Brian O’Neill
Colleen Fitzgerald
Hiromi Anzai
Kurt Kullmann
Mairin Cullen
Margaret Brady
Mary Neville
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Maura Fennell
Noel Gorman
Pilar Morero
Rita Sutton
Emlyn Cullen

Cúntóir Coimeádaithe:
Dr. Nesta Butler

Cúntóir Caomhantais: 
Colleen Fitzgerald

Membership Assistants:
Andrea Dodd
Mary McGrath
Aisling Randles

Retail Assistants:
Nicola Dunne
Marta Przylucka
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Nóta don Taispeántas:
Muraqqa‘, Imperial Mughal Albums ó Leabharlann Chester Beatty 
Is éard a bhí sa taispeántais, Muraqqa‘, Imperial Mughal Albums from the Chester Beatty Library, Dublin, 85
lámhscríbhinn agus saothar aonleathanaigh ó bhailiúcháin na Leabharlainne. Bhí méid beag de
lámhscríbhinní Peirseacha a bhí sa leabharlann impiriúil Mughal tráth dá raibh ina measc; tháinig an chuid
eile den ábhar ó bhailiúcháin Indiacha na Leabharlainne agus orthu siúd bhí roinnt de na péintéireachtaí is
áille agus is tábhachtaí atá sa Leabharlann. Ba í an Dr. Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamacha
a chuir an taispeántas i dtoll a céile agus ba iad Art Services International (ASI) a bhí i mbun eagrúcháin
sna SA. Chuaigh an taispeántas go dtí ceithre ionad sna Stáit Aontaithe:

Gailearaí Arthur M. Sackler, Institiúid Smithsonian, Washington, DC  
3 Bealtaine – 3 Lúnasa 2008

Detroit Institute of the Arts, Detroit, Michigan 
23 Lúnasa – 16 Samhain 2008

Honolulu Academy of Arts, Honolulu, Hawaii 
(17 Nollaig 2008 – 1 Márta 2009

Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City, Missouri 
21 Márta – 14 Meitheamh 2009

In éindí leis an taispeántas foilsíodh catalóg 500 leathanach ar fhad arna thairgeadh ag AIS agus arna scríobh
go príomh ag an Dr Wright ach a raibh aistí ann ó Charles Horton (Coimeádaí Bhailiúchán an Iarthair, LCB),
ó Susan Stronge (Iarsmalann Victoria and Albert), ó Wheeler M. Thackston (Ollscoil Harvard), ó Steven Cohen
(scoláire neamhspleách, Londain), ó Rachael Smith (a bhí ag obair i LCB tráth dá saol) agus ó Jessica Baldwin
(caomhnóir, LCB). 
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Tugadh roinnt gradam don chatalóg sna SA: 

1. Leabhar is fearr sa Seó de chuid Washington Book Publishers gradaim um Dhearadh Leabhair agus Éifeachtúlacht
2008. 

2. Céad Áit sa chatagóir Téacs Maisithe Foilsitheoir Neamh-bhrabúsach Beag agus Meánmhéide de chuid Washington
Book Publishers gradaim um Dhearadh Leabhair agus Éifeachtúlacht 2008.

3. Gradam Leabhair George Wittenborn Memorial 2008 Trácht Measúil (an dara duais iarbhír toisc nach mbronntar ach
dhá ghradam in aghaidh na bliana), arna bhronnadh ag Art Libraries Society of America (ARLIS/NA). 

4. Gradam Dearaidh Ghrafaigh Meiriceánach do Chatalóga Taispeántais 2008 ón iris Graphic Design USA.
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Clár Comhardaithe
31 Nollaig 2009

2009 2008
Notes € €

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe 7 2,063,803 2,110,357
Infheistíochtaí 8 1,202,287 1,032,739

3,266,090 3,143,096
Sócmhainní Reatha
Stoic shiopa 194,356 151,315
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí 42,440 31,813
Cuntais taisce bhainc 9 674,030 711,482
Cuntais reatha bhainc 555,949 264,864

1,466,775 1,159,474
Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe agus fabhruithe (201,293) (155,394)

Sócmhainní reatha glana 1,265,482 1,004,080

4,531,572 4,147,176
Cistí caipitil agus ioncaim
Cistí caipitil 302,030 302,030
Cistí srianta 10 2,261,582 2,246,580
Cistí neamhshrianta 865,673 665,827

3,429,285 3,214,437

Ciste Forbartha 13 1,102,287 932,739

4,531,572 4,147,176

Iontaobhaithe: An Dr T.P. Hardiman, An tOllamh R Stalley. 
Stiúrthóir/Leabharlannaí: An Dr Michael Ryan.


