TUARASCÁIL NA nIONTAOBHAITHE 2011

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

3
4
7
10
18
19
24
25
29
30
31
32
33
34
36
37
38
40
42
46

TUARASCÁIL NA nIONTAOBHAITHE 2011

Iontaobhaithe na Leabharlainne
Tuarascáil an Stiúrthóra
Ábhar a Fuarthas
Taispeántais
Iasachtaí
Caomhantas
An Leabharlann Tagartha
Oideachas
Oibrithe Deonacha
Maoiniúchán
Clár Comhaltais
Teicneolaíocht Faisnéise/Teicniúil
Cearta & Atáirgeadh
Meáin Dhigiteacha
Miondíol
Imeachtaí
Foireann
Cur i Láthair agus Foilseacháin
Liosta Foirne
Clár Comhardaithe

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Clár Ábhair

Bunaíodh an tIontaobhas faoi théarmaí uacht Sir Alfred Chester Beatty ar deonaíodh probháid ina
leith sa bhliain 1969, agus tá an bailiúchán dílsithe do na hIontaobhaithe arb iad úinéirí agus
oibreoirí na Leabharlainne iad.
Tá an Bord Iontaobhaithe comhdhéanta de dháréag comhalta ar a mhéad a gceapann an
tUachtarán agus an Taoiseach araon duine amháin díobh agus a gceapann an tAire Ealaíon,
Oidhreachta & Gaeltachta triúr díobh. Fónann Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta mar
Iontaobhaí ex officio. Comhthoghtar na hIontaobhaithe uile eile. Toghann na hIontaobhaithe an
Cathaoirleach.
Ón mbliain 1997, tá Iontaobhaithe na Leabharlainne á gceapadh nó á gcomhthoghadh chun
fónamh ar feadh théarmaí cúig bliana agus is féidir leo fónamh ar feadh 2 théarma
chomhleanúnach5 bliana a ar a mhéad. Ní fhaigheann na hIontaobhaithe aon luach saothair ar
leith ó chaiteachais mheasartha a thabhaíonn siad le linn dóibh a ndualgais a chomhlíonadh agus
nach mór admhálacha a sholáthar ina leith. Déantar na caiteachais uile a íoc de réir na
dtreoirlínte agus na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

IS IAD SEO A LEANAS IONTAOBHAITHE NA LEABHARLAINNE FAOI LÁTHAIR:
Dr Thomas P. Hardiman (a ceapadh sa bhliain 1991, agus a toghadh mar Chathaoirleach sa bhliain
1998)
Sir Marc Cochrane (a ceapadh sa bhliain 1988)
Mr Dermot Desmond (a ceapadh sa bhliain 1991)
Dr Patricia Donlon (a ceapadh sa bhliain 2011) Ceapachán Aire
Mrs Joan Duff (a ceapadh sa bhliain 1983)
Professor Sean Freyne (a ceapadh sa bhliain 1986)
Ms Caroline Gray (a ceapadh sa bhliain 2010)
Professor Kathleen James-Chakraborty (a ceapadh sa bhliain 2010)
Mrs Madeleine O'Sullivan ((a ceapadh sa bhliain 2003, agus a athcheapadh sa bhliain 2008)
Ceapachán Aire
Ms Fiona A Ross (a ceapadh sa bhliain 2010; ex officio)
Professor Roger Stalley (a ceapadh sa bhliain 1993)
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Is iontaobhas carthanach féin-rialaitheach poiblí é an Leabharlann.
Uimh. Charthanais Chláraithe CHY 5879.
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I rith na bliana 2011, chuir an Leabharlann fáilte roimh 248,000 cuairteoir agus léiríonn sé
sin méadú 20% i gcomparáid le figiúirí na bliana 2010. De bhreis ar na gailearaithe buana, bhí
cuairteoirí in ann taitneamh a bhaint as roinnt taispeántas sealadach. Lean an taispeántas
iontach dar teideal Heroes and Kings of the Shahnama ar aghaidh go dtí mí Aibreáin agus ba é a
bhí mar chúlra do Léacht Bhliantúil Chester Beatty 2011 ar an 3 Feabhra, is é sin, Who is the most
desperate of men?: The world of the Shahnama, a thug scoláire cáiliúil an Shahnama, Richard Davis,
Ollamh le Peirsis agus Cathaoirleach Roinn Theangacha agus Chultúir an Neas-Oirthir, Ollscoil
Stáit Ohio.
Bhí an-dúil ag daoine i seó an tsamhraidh, The Art Books of Henri Matisse: ar taispeántas é a
fuarthas ar iasacht ó bhailiúchán Bank of America Merrill Lynch agus thug saothair an mhórmháistir nua-aimseartha sin dathanna bríomhara isteach sa ghailearaí sealadach. Cuireadh
isteach soilsiúchán nua go sonrach le haghaidh an tseó sin agus a bhuíochas sin do thacaíocht
fhlaithiúil ó Oifig na nOibreacha Poiblí.
Déanaimid iarracht i Leabharlann Chester Beatty cothromaíocht a aimsiú sna léiriúcháin, is
é sin, cothromaíocht idir Bailiúcháin an Iarthair, na Bailiúcháin Ioslamacha agus Bailiúcháin na
hÁise Thoir agus iompraíodh ár samhlaíocht i dtreo an Chian-Oirthir trí China through the Lens of
John Thomson i gcomhar le Leabharlann Wellcome, Londain, ar thaispeántas í ina raibh portráidí
ionraice agus radhairc bheoga sráide de chuid an naoú haois déag sa tSín.
Tharraing na taispeántais agus na cláir phoiblí aird mhór ó na meáin agus rinne an
Leabharlann cuairteanna ó chriúnna scannánaíochta agus ó irisieoirí as an Astráil, as an
mBreatain, as an tSín, as Stáit na Murascaille, as an Iaráin, as an Nua-Shéalainn agus as Stáit
Aontaithe Mheiriceá, agus as Éirinn chomh maith, a éascú ar fud na bliana. Mar thoradh ar na
cuairteanna sin, agus ar fheachtais rialta Caidreamh Poiblí a sheol Leabharlann Chester Beatty,
bhí tuairisciú suntasach ann faoin leabharlann ar fud an domhain ar an raidió, ar an teilifís, sna
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Ba bhliain eachtrúil í an bhliain 2011 sa Leabharlann ar saintréith di clár gnóthach athraithe
taispeántas a cuireadh i gcrích lena linn go háirithe cur i láthair nua ghailearaí an chéad urláir,
Arts of the Book. Is ionann tuairim a scríobh cuairteoir ar láithreán léirmheasa idirlín – “Great
museum, not just a library...” – agus meabhrúchán trína léirítear gurb é atá i Leabharlann Chester
Beatty sa lá atá inniu ann, cé gurbh í leabharlann phríobháideach Chester Beatty í tráth, ná
institiúid chultúrtha náisiúnta de chuid na hÉireann agus go bhfeidhmíonn sí mar mhúsaem atá
ar oscailt saor in aisce do chuairteoirí ar fud na bliana.
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Tuarascáil an Stiúrthóra
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Tá an Leabharlann thar a bheith buíoch as an tacaíocht airgeadais a fhaigheann sí ón rialtas,
ó fhondúireachtaí, ó urraitheoirí agus ó dheontóirí príobháideacha, chomh maith leis an
gcomhairle a fhaightear ó chomhghleacaithe, agus as teagmhálacha atá ann le comhghleacaithe,
ar bhonn náisiúnta agus ar bhonn idirnáisiúnta.
Tá fondúireachtaí agus deontóirí príobháideacha tar éis a chumasú dúinn taighde agus
caomhnú a shaothrú i ndáil le lámhscríbhinní tábhachtacha. Tá roinnt comhpháirtíochtaí
idirnáisiúnta cruthaithe ag an Leabharlann freisin ó institiúidí acadúla maidir le digitiú codanna
de na Bailiúcháin ar chostas íseal, nó gan aon chostas, don Leabharlann; mar shampla, tá clár
seanbhunaithe ann chun digitiú a dhéanamh ar na scrollaí liteartha Seapánacha i gcomhar le
hOllscoil Keio i dTóiceo agus tá cuibhreannas scoláirí i Meiriceá agus san Astráil i mbun anailís
shofaisticiúil a dhéanamh ar an bpríomhthéacs Mainichéach atá againn.
Mar chomhalta lántiomanta de Chomhairle na bhForas Náisiúnta Cultúir (CFNC), glacann
Leabharlann Chester Beatty páirt sa chomhaontú neamhfhoirmiúil cúnaimh, Creat Freagartha
Tubaiste an CFNC maidir le Comhoibriú, i dtéarmaí daonchumhachta agus acmhainní fisiciúla
araon amhail trealamh tarrthála agus spás athshlánúcháin tarrthála; agus tá imscrúdú á
dhéanamh againn maidir le seirbhísí comhroinnte i ndáil le hathshlánúchán tubaiste TF.
Táimid faoi chomaoin ag Oifig na nOibreacha Poiblí as a dtacaíocht le clár leanúnach
cothabhála na Leabharlainne agus as an gcomhairle shármhaith atá tugtha acu i ngach réimse dár
gcuid oibríochtaí. I dteannta saincheisteanna a bhaineann le cothabháil ó lá go lá, rinneadh
athfheistiú iomlán i rith na bliana 2011 ar ghailearaí taispeántas sealadach na Leabharlainne;
suiteáladh lúbchóras do dhaoine lagéisteachta agus cuireadh cathaoireacha nua isteach sa
Léachtlann; agus ceapadh pleananna chun an gairdín dín a athfheistiú.
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Sna haimsirí deacra seo, tá úsáid thíosach agus úsáid éifeachtach araon bainte as acmhainní
ag Leabharlann Chester Beatty agus oibríonn sí gan ach leibhéal measartha foirne aici i
gcomparáid le méid agus le tábhacht na mBailiúchán atá faoinár gcúram. Forlíontar an líon
foirne sin le tacaíocht ónar gClár Oibrithe Deonacha agus trí eisfhoinsiú cúramach a dhéanamh;
agus, ina theannta sin tá páirt glactha ag an Leabharlann i scéim JobBridge a reáchtálann FÁS.
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meáin chló agus ar an idirlíon. Bhronn TripAdvisor Deimhniú Sármhaitheasa ar an Leabharlann
freisin; liostaíonn TripAdvisor an Leabharlann ag uimhir 5 as 220 ionad cuairteora i mBaile Átha
Cliath agus aicmíonn Lonely Planet sinn ag uimhir 4 ar a liosta ‘Top Picks for Dublin’.

Le linn na n-aimsirí dúshlánacha eacnamaíochta seo, tráth a bhfuiltear ag leanúint den
mhoratóir earnála poiblí trína dteorannaítear arduithe céime agus earcaíochta, tá na
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A bhuíochas dár bhfoireann thiomanta, agus don tacaíocht fhorleathan a fhaighimid, leanann
Leabharlann Chester Beatty de bheith ar an institiúid is tábhachtaí de chuid na hÉireann maidir
le meas agus tuiscint ar chultúir dhomhanda agus maidir le teagmháil a dhéanamh leis na pobail
a léirítear a gcultúir inár gcuid Bailiúchán.
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Tugadh an líon cuairteoirí don bhliain 2011 ag tús an fhorléargais ghairid seo agus, cé gur
táscaire tábhachtach intomhaiste é sin ar fheidhmíocht Leabharlann Chester Beatty, tá sé
tábhachtach a chuimhneamh nach é sin aidhm aonair na Leabharlainne. De réir mar a thuigfidh
léitheoirí as na leathanaigh sin ina dhiaidh seo, leanann Leabharlann Chester Beatty ní hamháin
d’aire a thabhairt do na saothair luachmhara ealaíne atá faoinár gcúram ach freisin de bhealaí
nua a aimsiú chun na Bailiúcháin a chur ar fáil, agus rochtain a thabhairt orthu, dár gcuid
cuairteoirí.
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hIontaobhaithe agus an Stiúrthóir buíoch go háirithe as an obair dhian a dhéanann ár bhfoireann
agus na daoine deonacha a oibríonn linn. Tarlaíonn an chuid is mó den obair sin go ciúin sa
chúlra ach, i ngach réimse d’oibríochtaí na Leabharlainne, cinntíonn an fhoireann dhíograiseach
go gcruthaíonn ár gcuid córas agus nósanna imeachta timpeallacht shábháilte do na Bailiúcháin
atá faoinár gcúram agus go gcruthaítear spás fáilteach bríomhar taitneamhach dár gcuairteoirí.
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Rinneadh an fóilió aonair seo (f.48) de Lámhscríbhinn W103, ar a dtugtar Leabhar Tráthanna
Chester Beatty, a cheannach i mí na Samhna 2011 (Christie’s, Londain, díolachán 8002, mír 4). Is é
atá ann ná sampla breá dátaithe de shaothar an Mháistir Mhasairínigh, a bhí ina phríomhmhaisitheoir i bPáras. Cheannaigh Chester Beatty an Leabhar Tráthanna ó dhíolachán Edward
Arnold ag Sotheby’s sa bhliain 1929. Fuair Arnold é ag díolachán Jarman sa teach ceant céanna sa
bhliain 1864. Le linn an lámhscríbhinn a bheith i mbailiúchán Beatty, rinneadh í a dhícheangal
agus leathadh go páirteach. Rinneadh an mhionsamhail lámhscríbhinne seo, ina dtaispeántar an
Toirbheart sa Teampall, a dhíol ag díolachán Beatty ag Sotheby’s sa bhliain 1932. Díoladh an chuid
eile den imleabhar ag ceant tar éis bhás Beatty sa bhliain 1968; bhí ardmheas ag Beatty ar na
mionsamhlacha agus níor díoladh iad ach amháin chun oibleagáid de chuid a uachta a chomhall.
Le linn é a bheith i seilbh Jarman, damáistíodh an Leabhar Tráthanna, mar aon leis an gcuid eile
dá bhailiúchán cáiliúil, de bharr tuile tar éis stoirme fíochmhaire i mí Lúnasa 1846. Cé gur chuir
Jarman faoi deara na saothair go léir a tharrtháil agus a chaomhnú, tá rianta damáiste uisce le
feiceáil fós feadh imill an fhóilió.
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Presentation at the Temple, 1408
Mionsamhail agus imeall lánleathanaigh aici ar dhuilleog as Leabhar Tráthanna Chester Beatty, i
Laidin, lámhscríbhinn mhaisithe ar veilleam, dar dáta Páras 1408
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Ábhar a Fuarthas
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Chuir an Stiúideo Grafaice punann priontaí i láthair ar priontaí iad a bhí ar taispeáint sa
taispeántas Artist’s Proof a seoladh sa Leabharlann ón 15 Eanáir go dtí an 19 Aibreán 2009. Tar éis
iad a bheith ar taispeáint i Leabharlann Chester Beatty, chuathas ar cuaird leis na priontaí chuig
ceithre ionad in Éirinn agus sa Bhreatain agus tháinig deireadh leis an taispeántas i mí na
Samhna 2010. Is é atá sa phunann ná sraith iomlán ina bhfuil ceithre phrionta is fiche agus tá
roinnt profaí oibre inti freisin nach bhfuil san áireamh sa taispeántas.

© Ruth O’Donnell / Graphic Studio Dublin
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Artist’s Proof
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Ábhar a Fuarthas
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-Norman Ackroyd RA, Great Blasket Sound, Uiscimir (+2 AP) [1a agus 1b]
-Gerard Cox, Desert Star, Bloc Adhmaid, (+2 AP) [2a agus 2b]
-Gráinne Cuffe, Dianthus I, Eitseáil
-Cliona Doyle, Before the Storm, Eitseáil agus órdhuille (+2 AP) [4a agus 4b]
-Niamh Flanagan, ‘Such Stuff As Dreams Are Made On…’, Eitseáil le seile-chreimeadh agus siúcra
(+2 AP) [5a agus 5b]
-Takahiko Hayashi, Spinning Wind, Eitseáil le collée síneach (+2 AP) [6a agus 6b]
-Desmond Kenny, She Will Do It, For Me, UIscimir agus seile-chreimeadh (+2 AP) [7a agus 7b]
-Arno Kramer, Doublestream, Liotagraf le tusche (+2 AP) [8a agus 8b]
-Brian Lalor, Idyll, Eitseáil agus uiscimir (+2 AP) [9a agus 9b]
-Jennifer Lane, Pine and Blue Sky, Bloc adhmaid (+2 AP) [10a agus 10b]
-Stephen Lawlor, Surface, Eitseáil (+2 AP) [11a agus 11b]
-Elaine Leader, Excavation, Eitseáil (+2 AP) [12a agus 12b]
-Christopher Le Brun RA, The Palace of Art, Eitseáil (+2 AP) [13a agus 13b]
-Sharon Lee, Documentation, Liotagraf (+2 AP) [14a agus 14b]
-David Lilburn, A Visit to the Chester Beatty Library, Eitseáil agus tirimphointe (+2 AP) [15a agus
15b]
-James McCreary, Homage to Hamaguchi, Mezzotint agus uiscimir (+2 AP) [16a agus 16b]
-Mary Modeen, Sometimes In An Ordinary Moment…, Fótai-intaglio agus collée síneach
(+2 AP) [17a agus 17b]
-Niall Naessens, 400m Above Sauce Creek, Eitseáil (+2 AP) [18a agus 18b]
-Lars Nyberg, All the Plants, Tirimphointe lámhdhaite (+2 AP) [19a and 19b]
-Ruth O’Donnell, Handle with Care, Eitseáil (+2 AP) [20a and 20b]
-Tom Phelan, Roma Drawing, Eitseáil (+2 AP) [21a and 21b]
-Barbara Rae RA, Andalucia, Eitseáil (+3 AP) [22a; 22b and 22c]
-Robert Russell, This is Me, Eitseáil (+2 AP) [23a and 23b]
-Katherine Van Uytrecht, Right at My Feet – and When Did You Get Here, Snail?, Liotagraf (+2 AP)
[24a and 24b]
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Artist’s Proof : liosta priontaí
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Rinneadh an taispeántas seo, a bhí faoi choimeád an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamacha, a sheoladh i ngailearaí an chéad urláir, agus osclaíodh é sa bhliain 2010
chun ceiliúradh a dhéanamh ar chothrom 1000 bliain chríochnú an Shahnama ag an bhfile
Firdawsi. Is é an Shahnama an dán is faide dá bhfuil ar taifead agus dár scríobh aon údar amháin
riamh agus tá thart ar 60,000 rann ann. Is minic a ghairtear eipic náisiúnta na hIaráine de agus
insítear ann na scéalta glórmhara a bhaineann le laochra agus le ríthe na hIaráine ó thús ama go
dtí aimsir na gabhála Ioslamaí sa seachtú haois. Meastar go bhfuil Firdawsi i measc na bpearsana
liteartha is mó dá raibh ann riamh. Ar leith ón tábhacht liteartha a bhaineann leis an Shahnama,
tá inspioráid faighte uaidh i gcomhair cuid de na péintéireachtaí lámhscríbhinne is áille ar
domhan agus tá caomhnú á dhéanamh sa Leabharlann ar chuid mhór de na cinn is breátha de na
péintéireachtaí sin.
Tá sé d’ádh ag an Leabharlann corradh le 500 péintéireacht Shahnama a bheith aici ina
bailiúchán. Fuarthas an 145 shaothar atá ann sa taispeántas as bailiúchán Chester Beatty féin agus
níor taispeánadh an chuid is mó díobh roimhe seo. Rinneadh iad go léir san Iaráin agus san India
idir an ceathrú haois déag agus an naoú haois déag agus tá siad uilig chomh hiontach céanna leis
na scéalta a insítear iontu.
Bhí gníomhaíochtaí éagsúla ann in éineacht leis an taispeántas, go háirithe clár léachtaí le
scoláirí idirnáisiúnta agus, chomh maith leis sin, bhí scannáin ann mar aon le raon forleathan
ceardlann agus gníomhaíochtaí eile.
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Heroes and Kings of the Shahnama:
17 Samhain 2010 – 3 Aibreán 2011
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Taispeántais
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Heroes and Kings of the Shahnama:
17 Samhain 2010 – 3 Aibreán 2011
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Thug os cionn 123,000 duine cuairt ar an taispeántas dar teideal The Art Books of Henri Matisse a
fuarthas ar iasacht ó bhailiúchán Bank of America Merrill Lynch agus a bhí I measc na
dtaispeántas sealadach ba mhó ráchairt dár seoladh riamh sa Leabharlann. Bhí an-ráchairt ar na
léachtaí agus ar na ceardlanna gaolmhara freisin agus cuireadh na háiteanna a bhí ar fáil in
áirithe laistigh de roinnt uaire an chloig ón tráth a fógraíodh iad.
An Dr Jill Unkel, Cúntóir Coimeádaíochta, a bhí mar choimeádaí don taispeántas thar ceann
na Leabharlainne agus taispeánadh ann téacs agus léaráidí bunaidh as ceithre cinn de na leabhair
ealaíontóra is suntasaí ó thaobh na healaíne de (livres d’artistes) de chuid Matisse, lena n-airítear
Jazz a bhfuil clú mór air. Tá stádas íocónach bainte amach ag cuid mhór de na priontaí as Jazz,
lena n-áirítear an léaráid de Icarus atá i measc na n-íomhánna is mó a bhfuil atáirgeadh déanta
air riamh.
Bhí dhá leabhar Matisse as bailiúchán Chester Beatty féin ar taispeáint freisin: leabhar dánta,
Poèmes de Charles d’Orleans (1950), a bhfuil inscríobh pearsanta ann ó Matisse do Sir Alfred
Chester Beatty, agus cóip de leagan maisithe Matisse de Ulysses le James Joyce (1935).

© Succession H. Matisse/IVARO 2011,
i gcás saothar ealaíne leis an ealaíontóir
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The Art Books of Henri Matisse:
26 Bealtaine – 25 Meán Fómhair 2011
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Taispeántais
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© Succession H. Matisse/IVARO 2011,
i gcás saothar ealaíne leis an ealaíontóir
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The Art Books of Henri Matisse:
26 Bealtaine – 25 Meán Fómhair 2011
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Sa ghailearaí buan seo, taispeántar rogha athbhreithnithe ina bhfuil beagnach 600 mír as
bailiúcháin shaibhre na Leabharlainne, is é sin le rá, na Bailiúcháin Ioslamacha, Bailiúcháin an
Iarthair agus Bailiúcháin na hÁise Thoir. Áirítear ann leabhair ón domhan ársa, lena n-airítear
Chester Beatty Love Poems (c.1160 RC) a bhfuil clú domhanda orthu, Leabhar na Marbh as an
Éigipt, chomh maith le lámhscríbhinní Eorpacha atá maisithe go hálainn agus leabhair bhreátha
chlóite. Ceann de na príomhnithe is ea an bailiúchán leabharcheangal Iartharach (5ú-20ú haois)
chomh maith le priontaí Seanmháistrí le Dürer agus Goya atá ar taispeáint. .
Déantar scrúdú sa taispeántas freisin ar shaibhreas thraidisiún na lámhscríbhinní Ioslamacha
– tá léaráidí agus maisiúcháin, callagrafaíocht, agus ceangail áille ann as áiteanna ar fud an
Mheán-Oirthir agus na hIndia. I measc na nithe is suntasaí as an Áise Thoir, áirítear leabhair
séada Síní, pictiúr-scrollaí Seapánacha ina dtaispeántar fabhalscéalta agus finscéalta, agus priontaí
bloc adhmaid.
Comhlánaíonn cláir chlos-amhairc an taispeántas agus cuidíonn siad le cuairteoirí níos mó a
fhoghlaim faoi ealaíona an leabhair ar fud an domhain. Ba iad Charles Horton (Ceann na
mBailiúchán & Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair), Laura Muldowney (Cúntóir Coimeádaíochta
do Bhailiúcháin na hÁise Thoir) agus an Dr Elaine Wright (Coimeádaí na mBailiúchán
Ioslamach) a bhí mar choimeádaithe don taispeántas agus ba í Jessica Baldwin (Ceann an
Chaomhantais) a bhainistigh an tsuiteáil.
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Taispeántas buan Arts of the Book:
athosclaíodh i mí Iúil 2011
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Taispeántais
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Taispeántas buan Arts of the Book:
athosclaíodh i mí Iúil 2011
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Taispeántais
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Sa taispeántas seo, bhí íomhánna ann arbh é an grianghrafadóir agus an taiscéalaí clúiteach as
Albain, darbh ainm John Thomson, a thóg iad idir na blianta 1868 agus 1872. Ceannródaí de
chuid na fóta-iriseoireachta a bhí ann, bhí sé i measc na grianghrafadóirí ba mhó tionchar de
chuid an naoú haois déag, agus ba é Thomson an chéad ghrianghrafadóir Iartharach a thaifead
saol mhuintir na Síne agus tírdhreach na Síne lena bhfoilsiú. Is ionann a chuid grianghraf agus
cartlann uathúil ina ndéantar cur síos ar mhuintir, ar nósmhaireachtaí agus ar thírdhreach na
Síne sa naoú haois déag, rud a fhágann go bhfuil taifead luachmhar stairiúil ann ar náisiún a
raibh mórathrú ag teacht air. Mar chomhlánú leis an taispeántas bhí éadaí agus teicstílí
traidisiúnta ann as bailiúchán na Leabharlainne féin, agus reáchtáladh é i gcomhthráth le
ceiliúradh na Leabharlainne ar an mBliain Úr Shíneach sa bhliain 2012. D’eagraigh Betty Yao,
Stiúrthóir, Credential International Arts Management, Londain, agus ba í Laura Muldowney,
Cúntóir Coimeádaíochta do Bhailiúcháin na hÁise Thoir, a bhí mar choimeádaí lena aghaidh.

A Manchu Bride
Íomhá © Wellcome Library, London. Wellcome Images
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China through the Lens of John Thomson 1868-1872:
17 Samhain 2011 – 26 Feabhra 2012
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Taispeántais
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China through the Lens of John Thomson 1868-1872:
Samhain 2011 – 26 Feabhra 2012

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Taispeántais
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Bhí seacht mír, idir lámhscríbhinní agus phéintéireachtaí, san áireamh in Gifts of the Sultan:
The Arts of Giving at the Islamic Courts, a taispeánadh freisin in Los Angeles County Museum of
Art (5 Meitheamh 2011 – 5 Meán Fómhair) agus sa Museum of Fine Arts, Houston (23 Deireadh
Fómhair 2011 – 15 Eanáir 2012).
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Rinne an Leabharlann ábhar as na Bailiúcháin Ioslamacha a thabhairt ar iasacht do dhá
thaispeántas idirnáisiúnta sa bhliain 2011. Bhí trí phéintéireacht, de chuid an ochtú haois déag
agus an naoú haois déag, san áireamh in India’s Fabled City: The Art of Courtly Lucknow, a seoladh
in Los Angeles County Museum of Art (12 Nollaig 2010 – 27 Feabhra 2011) agus, ina dhiaidh sin, sa
Musée national des arts asiatiques-Guimet, Páras (6 Aibreán – 11 Iúil 2011).

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Iasachtaí
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Tá an roinn Chaomhantais bainteach le gach gné de chúram na mbailiúchán sa Leabharlann agus
gabhann siad go leanúnach do chúram ginearálta tí agus d’ullmhú saothar lena dtabhairt ar
iasacht agus lena gcur ar taispeáint. Ós rud é go raibh os cionn 600 mír as na Bailiúcháin ann le
caomhnú agus le cur i suíomh taispeána i gcomhair athoscailt ghailearaí Arts of the Book, ba é an
tionscadal seo a bhí mar phríomhfhócas sna chéad sé mhí den bhliain. Ina theannta sin, bhí an
fhoireann chaomhantais freagrach as suiteáil na dtaispeántas sa ghailearaí sealadach agus iad ag
obair go dlúth leis na Coimeádaithe, agus rinne caomhnóir neamhspleách teicstílí thart ar fhiche
mír as bailiúchán na dteicstílí Síneacha a chaomhnú mar ullmhúchán don taispeántas China
through the Lens. Leanann Foireann na bhFreastalaithe de ról tábhachtach a bheith acu maidir leis
na taispeántais go léir agus ní féidir luach a chur ar an gcúnamh a thugann siad.
De bhreis air sin, déantar obair chaomhantais ar lámhscríbhinní cheangailte, ar fhóiliónna
aonair agus ar phriontaí as na trí bhailiúchán.
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Arts of the Book agus Taispeántais Shealadacha

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Caomhantas
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Rinneadh suirbhéireacht iomlán ar an mBailiúchán Airméanach, is é sin le rá, scrúdaíodh 153
mhír, idir lámhscríbhinní ceangailte agus fóiliónna aonair agus bunaíodh na tosaíochtaí
caomhantais.
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An Bailiúchán Airméanach

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Caomhantas
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Leanadh den obair ar chaomhnú bhailiúchán Peirseach na Leabharlainne agus rinneadh 45
mhionsamhail agus dhá imleabhar cheangailte a chaomhnú. Rinneadh boscaí nua faoi chlúdach
bucraim agus saor ó aigéad a chur in ionad seanbhoscaí mar chuid de mhórchlár caomhantais na
mionsamhlacha Shahnama agus Indiacha Mughal agus mar chuid den obair a ghabhann leis na
mionsamhlacha sin a chur i suíomh taispeána.
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An Bailiúchán Peirseach agus Indiach
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Caomhantas
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Rinneadh deisiúchán téacsbhloc de phár de chuid an tríú haois déag, dar teideal Peintiteoch
Samárach (Heb 751) a chríochnú i mí Lúnasa agus tháinig na leathanaigh fhillte dheiridh den
lámhscríbhinn ar ais go dtí an Leabharlann. Déanfar an lámhscríbhinn a dhigitiú agus
críochnóidh an caomhnóir, Chris Clarkson, ceangal na lámhscríbhinne sa bhliain 2012.
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Peintiteoch Samárach
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Caomhantas
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Leanadh den obair chaomhantais ar dhá scrolla Sheapánacha de chuid an seachtú haois déag, dar
teideal The tale of the Bamboo Cutter, sa Restorient Studio, Leiden. Thaisteal an Stiúrthóir agus an
fhoireann chaomhantais chuig an stiúideo i mí Dheireadh Fómhair chun bualadh le toscaireacht
ón Sumitomo Foundation agus chun an dul chun cinn a athbhreithniú; tiocfaidh deireadh leis an
tionscadal i mí Aibreáin 2012.
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Scrollaí dar teideal The tale of the Bamboo Cutter
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Caomhantas
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Lean foireann na leabharlainne tagartha de tacaíocht taighde a thabhairt do dhaoine den
fhoireann agus, freisin, do léitheoirí seachtracha tagartha agus lámhscríbhinní ar mian leo
féachaint ar na bailiúcháin. Rinneadh foilseacháin tagartha a bhaineann leis na bailiúcháin a
fháil ar fud na bliana agus leanadh de bharrachódú an bhailiúcháin tagartha. Ina theannta sin,
ghlac foireann na Leabharlainne páirt i bpróiseáil ábhair cartlainne agus lean siad de chatalógú
iomlán a dhéanamh ar bhailiúchán na leabhar clóite ón luath-thréimhse. Rinneadh stocáireamh
iomlán i mí Eanáir ar bhailiúchán iomlán na leabhar clóite ón luath-thréimhse. Tá rochtain ar an
gCóras Bainistithe Sócmhainní Digiteacha, Extensis, ar fáil anois sa seomra léitheoireachta, rud a
fhágann gur féidir le léitheoirí breathnú ar íomhánna ardghléine as na bailiúcháin.
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An Leabharlann Tagartha
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AN BHLIAIN ÚR SHÍNEACH
I measc na n-ócáidí móra a bhí ann don bhliain 2011, áiríodh ceiliúradh na Bliana Úire Síní i
gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Seo a leanas roinnt ócáidí a bhain leis sin:
sraith cainteanna mór-ráchairte ó na hOllúna Jerusha McCormack agus John G. Blair ar an téama
China versus the West; Club na Seiriceán do leanaí; ceardlann speisialta gearrtha páipéir Shínigh
faoi chúram Claire Crone; agus taispeántas mah jong ó phobal il-eitneach Síneach na hÉireann.

SCÉALAÍOCHT SHAHNAMA
Tháinig deireadh sa bhliain 2011 le sraith imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar chothrom
1000 bliain an Shahnama agus áiríodh iontu sin cainteanna, ceardlanna, taispeáint scannán agus
clár dhá sheachtain ceardlann scéalaíochta, ceoil agus ealaíne faoi chúram an scéalaí darb ainm
Xanthe Gresham, an cheoltóra darb ainm Arash Moradi, agus an ealaíontóra darb ainm Roxana
Manouchehri Seoladh na ceardlanna i roinnt Scoileanna Educate Together i Mórlimistéar Bhaile
Átha Cliath agus tá DVD ann chun an tionscadal a chomóradh.
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Eagraíodh os cionn 111 ócáid phoiblí mar chomhlánú le sceideal gnóthach taispeántas na
Leabharlainne.
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Oideachas
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Tá ról tábhachtach ag taispeántais agus ag cainteanna mar chuid den Chlár Oideachais agus den
Chlár Poiblí sa Leabharlann. Sheol an déantóir cuairte priontaí darb ainm Hiroko Imada
ceardlann déanta priontaí Seapánacha sa Leabharlann i mí Aibreáin. I mí Dheireadh Fómhair,
chun Diwali a cheiliúradh, thug Cumann Cheol Clasaiceach na hIndia ath-cheolchoirm tabla agus
sarod a raibh Saugata Roy Chowdhury agus Debojyoti Sanyal páirteach inti. I rith na bliana,
seoladh taispeántais chócaireachta sa Silk Road Café.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

TAISPEÁNTAIS, CEARDLANNA, CAINTEANNA AGUS TAIBHIÚCHÁIN CHEOIL
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Sa bhliain 2011, d’eagraigh Leabharlann Chester Beatty ceardlann trí lá mar chuid d’fhéile
Bhealtaine do dhaoine scothaosta agus bhí taispeántas The Art Books of Henri Matisse á cheiliúradh
lena linn. Chruthaigh na rannpháirtithe leabhair mhaisithe lámhdhéanta a bhí bunaithe ar
shaothar Matisse. Rinneadh podchraoltaí a uaslódáil chuig láithreán gréasáin Leabharlann Chester
Beatty chomh maith le gailearaí íomhánna den cheardlann agus í ar siúl. Leanann an
Leabharlann de laethanta féile a chomóradh trí imeachtaí teaghlaigh a eagrú, lena n-áirítear Lá
Cultúir Théalannaigh do Theaghlaigh i mí an Mheithimh. Príomhghnéithe den lá ab ea na
damhsóirí, an ceol agus an phuipéadóireacht agus, a bhuíochas don phobal TéalannachÉireannach, tugadh grúpaí ó Londain chun taibhiú a dhéanamh sa Leabharlann.

CLUB NA SEIRICEÁN
Leantar de cheardlanna do leanaí san aoisghrúpa 6-11 a thairiscint ar bhonn míosúil. I mí Iúil,
reáchtáil an Leabharlann a Club Samhraidh Seiriceán agus bhí seachtain ceardlann ann a bhí
bunaithe ar an taispeántas The Art Books of Henri Matisse, agus ag an deireadh bhí ceardlann
deireadh seachtaine ann do leanaí sa Silk Road Café áit ar mhaisigh na leanaí a crêpe féin.
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FÉILTE & LAETHANTA TEAGHLAIGH
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Bhí roinnt imeachtaí tábhachtacha ann mar chuid den taispeántas The Art Books of Henri Matisse.
Ina measc sin, airíodh ceardlanna do leanaí agus d’aosaigh, gníomhaíochtaí saincheaptha inár
gcuid Pacaí Gníomhaíochtaí Teaghlaigh míosúla, agus Club Samhraidh na Seiriceán. Mar
chomhlánú leis an méid sin, bhí rinne giotáraí Francach, darb ainm Thibault Cauvin, taibhiúchán
le linn Fhéile Ghiotair na hÉireann, agus bhí Ambasáid na Fraince in Éirinn ina comh-óstach i
gcomhair cainte ama lóin ag an Dr Nicholas Zmelty as Université de Picardie Jules Verne in
Amiens.
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GRÚPA SAINEOLAITHE OMC AR ÉAGSÚLACHT CHULTÚRTHA, AR IDIRPHLÉ
IDIRCHULTÚRTHA AGUS AR CHULTÚR INROCHTANA UILECHUIMSITHEACH
Bhí Jenny Siung, Ceann Oideachais, mar ionadaí thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta ar an nGrúpa Saineolaithe Comhordúcháin Oscailte (OMC) de chuid an AE, faoi ArdStiúrthóireacht Oideachais agus Cultúir an Choimisiúin Eorpaigh. Tháinig ionadaithe as 27 dtír
AE le chéile trí huaire sa bhliain 2011. Rinneadh cás-staidéir as Éirinn a thuairisciú do ghrúpa
oibre Thosaíocht A trína ndéantar rochtain níos leithne ar an réimse cultúir agus rannpháirtíocht
níos leithne ann a chur chun cinn, go háirithe i measc daoine a bhfuil sé deacair teacht orthu.
Déanfar lámhleabhar, ina mbeidh samplaí as Éirinn, a ullmhú faoi dheireadh na bliana 2012.
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I meán Fómhair 2011, bhí an Leabharlann ina comh-óstach, in éineacht le UNICEF, i gcomhair
taispeántais saothar le leanaí a bhí bunaithe ar a gcuid scéalta pearsanta faoi imirce. Thaispeáin
Suitcase Stories saothair le leanaí as tíortha éagsúla lena n-áirítear tíortha san Afraic Thuaidh, sa
Mheán-Oirthear, san Áise Thoir Theas agus san Eoraip.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

SUITCASE STORIES

LEM – THE LEARNING MUSEUM
Tá an Leabharlann i measc na bpríomh-chomhpháirtithe in “LEM – The Learning Museum”, ar
gréasán Eorpach é ina bhfuil músaeim agus eagraíochtaí cultúrtha a pháirtíonn smaointe agus a
thacaíonn le forbairtí maidir le foghlaim saoil agus oideachas músaeim.
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I mí na Samhna, eagraíodh seachtain gníomhaíochtaí chun Bliain Oibre Deonaí an AE a
cheiliúradh, rud a d’fhág go raibh an Leabharlann in ann a buíochas de na hOibrithe Deonacha a
léiriú agus a gcuid scileanna a chur ar taispeáint do na cuairteoirí. I measc na ngníomhaíochtaí
áiríodh ceardlanna callagrafaíochta, cuairt ar Theach Dhéan Ardeaglais N Pádraig agus ar
Leabharlann Marsh, taispeántas cócaireachta le Ibrahim Phelan ón Silk Road Café, agus taispeáint
scannáin. Dé Céadaoin, an 8 Samhain, agus Dé Domhnaigh an 13 Samhain, seoladh turais phoiblí
chun na nithe atá ann sna taispeántais agus is fhearr leis na treoraithe deonacha a chur ar léiriú.
Faigheann na hOibrithe Deonacha go léir oiliúint tosaigh faoin Leabharlann mar aon le
seisiúin leanúnacha oideachais a sheolann an Stiúrthóir, na Coimeádaithe, na Caomhnóirí, an
Ceann Oideachais agus Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha. Déanann daoine iomchuí den
fhoireann oiliúint speisialtóireachta a sholáthar freisin maidir le dualgais shonracha agus maidir
le taispeántais shealadacha. San iomlán, eagraíodh 20 seisiún oiliúna d’Oibrithe Deonacha i rith
na bliana 2011.
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Bíonn an Leabharlann ag brath ar thacaíocht ó fhoireann iontach Oibrithe Deonacha chun
seirbhísí a thairiscint don phobal i gcoitinne, lena n-áirítear turais threoraithe, cúnamh i ndáil le
tionscadail oideachais, obair sa siopa bronntanas agus mar ionadaithe seirbhísí cuairteora.
Cuireann Clár na nOibrithe Deonacha fáilte roimh gach duine gan spleáchas d’inscne, do
náisiúntacht, do chreideamh reiligiúnach ná do chúlra sóisialta. Fealsúnacht uilechuimsitheachta
atá ann agus tá daoine deonacha, mic léinn, oibrithe lánaimseartha agus saoránaigh
shinsearacha, idir Éireannaigh agus oibrithe idirnáisiúnta, earcaithe ag an Leabharlann. A
bhuíochas don éagsúlacht sin, tá an Leabharlann uathúil i measc na bhforas cultúir náisiúnta ós
rud é gur féidir turais a thairiscint trí mheán na hAraibise, na Mandairínise agus na Seapáinise.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Oibrithe Deonacha

29

Liostaítear anseo thíos na deontais agus na deonacháin a fuarthas sa bhliain 2011:

• Rinne an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniúchán breise a sholáthar faoi
Scéim na nDeontas Teicneolaíochta Cultúrtha chun tacú le foilsiú leagan ríomhleabhair
Gaeilge de threoirleabhar na Leabharlainne maidir leis na bailiúcháin. Foilseofar an leabhar
sin sa bhliain 2012.

• Thug Bank of America Merrill Lynch mór-urraíocht i leith an taispeántais The Art Books of
Henri Matisse, ar éirigh go maith leis agus a d’ardaigh próifíl na Leabharlainne go mór le linn
trátha dheacair do na healaíona. Tugadh aitheantas don chomhpháirtíocht sin I Meán
Fómhair 2011 nuair a fuair Bank of America Merrill Lynch Gradam Aitheantais Speisialta ó
mholtóirí Allianz Business to Arts mar gheall ar a gcaidreamh le heagraíochtaí ealaíona in
Éirinn. Tríd an ngradam sin, tugtar aitheantas do thionchar, do nuálaíocht agus do
chruthaitheacht.

• Thug an Sumitomo Foundation, as Tóiceo, dara bliain de mhaoiniúchán i gcomhair
tionscadail dhá bhliain chun caomhnú a dhéanamh ar sraith scrollaí de chuid thus an seachtú
haois déag, is é sin, The tale of the Bamboo Cutter.

• Lean an Chomhairle Oidhreachta agus Comhaltaí Ranníocaíochta na Leabharlainne de
thacaíocht fhlaithiúil a thabhairt i leith intéirneachta bliantúla sa chaomhantas.

• Rinne an British Council agus an Chomhairle Oidhreachta seachtain ceardlann scéalaíochta a
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Ba é a bhí sa phríomh-fhoinse mhaoiniúcháin don Leabharlann sa bhliain 2011 ná an deontas-igcabhair a fuarthas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Forlíonadh an maoiniúchán
sin le deontais agus le deonacháin chun a chumasú tionscadail shonracha a fhorbairt. Rinneadh
deiseanna breise maoiniúcháin i Stáit Aontaithe Mheiriceá a scrúdú i gcomhar le American
Friends of the Arts in Ireland (AFAI) a thugann tacaíocht I ndáil le malartú taispeántas agus
taibhiúchán ealaíne idir Éire agus na Stáit Aontaithe. Tacaíonn an Leabharlann le AFAI agus tá
ionadaí aici ar Choiste Comhairleach na hÉireann san eagraíocht sin.
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Maoiniúchán

chómhaoiniú i ndáil leis an taispeántas Shahnama.

• Rinneadh cistí i gcomhair dhearadh bhunachar sonraí na Séalaí Ioslamacha a sholáthar go
caoin as deontas ón Islamic Manuscript Association (TIMA).

30

Thug na comhaltaí fáilte mhór roimh sheoladh Club Leabhar agus Club Scannán, ar seoladh
an dara ceann atá luaite i gcomhar le Access Cinema, agus d’fhreastail líon mór de na comhaltaí
go rialta ar an dá chlub i rith na bliana.
Bhí na comhaltaí in ann taitneamh a bhaint as roinnt cuairteanna ar fhorais cultúir in
Éirinn agus thar lear. I measc na nithe ba shuntasaí a rinneadh, áiríodh turas go St Petersburg
chun saothair le Matisse agus seoda eile a fheiceáil sa Mhúsaem Stáit Díthreibhe, deireadh
seachtaine i Londain a ndearnadh cuairt ar Bhailiúchán Wallace lena linn agus turas lae chuig
Músaem Uladh, Béal Feirste. Níos gaire dúinn sa bhaile, leanadh den tsraith ‘Stair ar ár dTairseach’
trí thuras a reáchtáil ar Chaisleán Bhaile Átha Cliath nuair a díríodh ar ghoid Sheoda na
hÉireann. Ina theannta sin, bhí turais threoraithe ann sa Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta agus sa Ghailearaí na Grianghrafadóireachta i gcomhthráth le taispeántas
sealadach na Leabharlainne dar teideal China through the Lens of John Thomson.
Ar fud na bliana, d’fhreastail na Comhaltaí ar imeachtaí speisialta sa Leabharlann amhail
cóisir shamhraidh lenar ghabh téama Francach agus a eagraíodh i gcomhthráth le taispeántas
Matisse agus ceiliúradh Lá an Bastille ar lena linn a eagraíodh cruinniú Club Leabhar, taispeáint
scannáin, turas treoraithe ar bhailiúcháin na Leabharlainne agus blaiseadh taosrán Francach. Tar
éis chuairt na gComhaltaí ar Bhailiúchán Wallace, thug an t-ailtire, John O’Connell, caint sa
Leabharlann faoina chuid oibre ar athfheistiú an mhúsaeim i Londain. Thug an tOllamh Janet
Soskice, as Ollscoil Cambridge, agus an scríbhneoir taistil, Tim Mackintosh-Smith, cainteanna
agus thug an láithreoir teilifíse agus an scríbhneoir taistil, Manchán Magan, buneolas faoina
shraith fhaisnéiseach taistil dar teideal Global Normal: China.
Sa bhliain 2011, cuireadh fáilte mhór roimh dheonacháin a thug roinnt Comhaltaí chun tacú
le clár caomhantais na Leabharlainne agus tá an Leabharlann an-bhuíoch de na comhaltaí sin.
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Leanann Clár Comhaltais na Leabharlainne de Chomhaltaí nua a tharraingt, de ghníomhaíochtaí
na Leabharlainne a chur chun cinn agus de thacú leis an gclár taispeántas.
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Leanann TF agus Cearta & Atáirgeadh araon de bheith bainteach go mór le forbairt agus
bainistiú an Chórais Bainistithe Sócmhainní Digiteacha (Extensis) agus chóras bainistithe na
mbailiúchán (AdLib).
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Tá bainistiú bhonneagar TF na Leabharlainne lárnach i dtaca le gach gné d’oibríochtaí na
Leabharlainne agus is mó ná riamh atá sé ag feidhmiú mar bhonn agus mar thaca leis an
mbonneagar sin. De bharr riachtanais mhéadaitheacha na Leabharlainne maidir le stóráil sonraí
agus de bharr líon méadaitheach na dtionscadal digitiúcháin, rinneadh roinnt uasghráduithe
tábhachtacha i rith na bliana 2011. Áirítear na nithe seo a leanas i measc na n-uasghráduithe sin:
suiteáil córas nua cúltaca; uasghráduithe suntasacha ar an gcóras Bainistíochta Foirgnimh; agus
cur i bhfeidhm tionscadail mhór bainistithe freastalaí comhad; chomh maith le tacaíocht
leanúnach do chóras bainistithe na mbailiúchán (Adlib), don chóras leabharlainne (Libero), agus
don chóras bainistithe sócmhainní digiteacha (Extensis), agus feabhsúcháin ar na feidhmiúcháin
chlos-amhairc.
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Teicneolaíocht Faisnéise/Teicniúil
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De bhreis ar phróiseáil a dhéanamh ar iarrataí inmheánacha agus seachtracha ar íomhánna le
haghaidh foilseachán, le haghaidh na meán agus chun críoch taighde, tá an Leabharlann
bainteach, níos mó ná riamh, le roinnt tionscnamh digitiúcháin agus le bainistiú ceart digiteach.
Rinneadh comhpháirtíochtaí láithreacha le tionscadail idirnáisiúnta digitiúcháin a choimeád ar
bun i Stáit Aontaithe Mheiriceá, san Eoraip, san Áise agus san Astráil. Leanann an Gailearaí Ar
Líne Íomhanna de bheith ag fás, rud a éascaíonn comhpháirtíocht thábhachtach leis an tairseach
dhigiteach Eorpach, Europeana; le taisclann dhigiteach na hÉireann, DHO:Fionnachtain; agus le
Bailiúchán Fíorúil Shárshaothair na hOidreachta Cultúir Áisí (VCM), ar cuid de Ghréasán Músaem
na hÁise-na hEorpa é.
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Cearta & Atáirgeadh
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I mí Lúnasa, sheol an Leabharlann Bunachar Sonraí na Séalaí Ioslamacha a forbraíodh mar chuid
den Tionscadal Lámhscríbhinní Arabacha trína bhfuiltear i mbun catalóg nua a ullmhú, is é sin,
catalóg lámhscríbhinní neamh-Chóránacha na Leabharlainne a bhfuil níos mó na 2600 díobh
ann. Is iad an Dr Elaine Wright agus Elizabeth Omidvaran, Cúntóir do Thionscadal na
Lámhscríbhinní Arabacha, a d’fhorbair an bunachar sonraí, is bunachar sonraí idirghníomhach é
agus fónfaidh sé mar uirlis an-úsáideach do scoláirí ar fud an domhain. Faoi láthair, ní áirítear
ann ach séalaí as lámhscríbhinní na Leabharlainne féin ach, sa deireadh, déanfar séalaí as
bailiúcháin a chur san áireamh freisin. Rinneadh cistí i gcomhair dhearadh an bhunachair sonraí
a sholáthar go caoin as deontas ón Islamic Manuscript Association (TIMA).
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BUNACHAR SONRAÍ NA SÉALAÍ IOSLAMACHA
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Meáin Dhigiteacha
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I mí Eanáir, sheol an Leabharlann leagan móibíleach dá láithreán gréasáin d’úsáideoirí Fón Cliste
agus ríomhairí láimhe agus forbraíodh an leagan sin le tacaíocht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir
agus Spóirt. Cumasaíonn an láithreán gréasáin móibíleach d’úsáideoirí rochtain a fháil go tapa
agus go héasca ar bhuneolas faoin Leabharlann. Cé go maith le turasóirí go háirithe é, is
acmhainn úsáideach é d’aon duine atá ag beartú cuairt a thabhairt ar an Leabharlann nó d’aon
duine nach bhfuil uaidh nó uaithi acu tuilleadh eolais a fháil faoin Leabharlann. Maidir leis an
suíomh móibíleach, tá an chuma chéanna air atá ar an bpríomh-láithreán agus baineann an teispéireas céanna leis: Tá srian ar an líon íomhánna agus leathanach atá ar fáil, áfach, chun
íoslódáil níos tapa a éascú. Is é is toradh leis sin ná láithreán gréasáin saibhir íocón-tiomanta ar
féidir rochtain a fháil air go tapa agus go héasca agus tú ag gluaiseacht thart.

CÓRAS BAINISTITHE SÓCMHAINNÍ DIGITEACHA (CBSD)
Rinneadh Córas nua Bainistithe Sócmhainní Digiteacha, ar a dtugtar Extensis, a chur i bhfeidhm
don fhoireann i rith na bliana. De bhreis air sin, rinneadh ríomhaire nua digitiúcháin agus
scáileán speisialaithe a shuiteáil sa Leabharlann Tagartha chun a chumasú do chuairteoirí ar an
seomra léitheoireachta rochtain a fháil ar níos mó ná 50,000 íomhá dhigiteach a shealbhaíonn an
Leabharlann. Faightear na híomhánna ó bhailiúchán grianghraf gairmiúil na Leabharlainne, ó
thionscadail digitiúcháin sheachtraigh agus ó bhailiúchán na micreascannán digitithe.
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Tháinig méadú ar dhíolacháin sa siopa bronntanas sa bhliain 2011, rud a léiríonn an ráchairt
mhór a bhí ar na trí thaispeántas shealadacha a bhí ann i rith na bliana. Maidir leis an marsantas
nua, áiríodh ann ábhair agus catalóga a bhain le taispeántais agus rinneadh raon cártaí i
gcomhair bronntanas ó bhailiúcháin shaibhre na Leabharlainne a tháirgeadh lena scaipeadh ar
fud an domhain. Leanann an siopa bronntanas le raon mór smaointe le haghaidh bronntanas a
sholáthar, chomh maith le treoracha mór-ráchairte agus foilseacháin níos speisialaithe a
bhaineann leis na bailiúcháin.
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Miondíol
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• Seoladh Fhéile na Bliana Úire Síní ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
(Dé Máirt, an 1 Feabhra)

• Féile Ghiotáir na hÉireann, Máistir-Rang & Ceolchoirm
(Dé hAoine & Dé Sathairn an 1 agus an 2 Iúil)

• Deireadh Seachtaine Anime Seapánach i gcomhar le hAmbasáid na Seapáine i mBaile Átha
Cliath
(Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh an 13 agus an 14 Lúnasa)

• Oíche Chultúir Bhaile Átha Cliath 2011
(Dé hAoine, an 23 Meán Fómhair)

• Díospóireacht Iarrthóirí Uachtaránachta Barnardos ar Shaincheisteanna Leanaí
(Dé Céadaoin, an 12 Deireadh Fómhair)

• Féilte Thurasóireacht Éireann agus Léacht Poiblíochta Imeachtaí
(Déardaoin, an 17 Samhain)

• Féile na gCarúl agus Léitheoireachtaí
(Déardaoin, an 1 Nollaig), atá 9 mbliana d’aois anois.
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Soláthraíonn an Leabharlann deiseanna d’eagraíochtaí tráchtála agus d’eagraíochtaí
neamhthráchtála araon chun a cuid spásanna poiblí a fháil ar cíos. De ghnáth úsáidtear an
léachtlann agus an t-aitriam ar fud na bliana i ndáil le dinnéir, fáiltithe, léachtaí, seoltaí leabhar,
preasócáidí agus seoltaí táirgí. Anseo thíos gheofar cuid de na himeachtaí ba shuntasaí a raibh an
Leabharlann ina hóstach ina leith sa bhliain 2011.
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Imeachtaí

37

Chríochnaigh Hyder Abbas, Cúntóir Leabharlainne, MSc. I Staidéir Faisnéise agus Leabharlainne,
trí chianfhoghlaim, ó Ollscoil Robert Gordon, Aberdeen.
Bronnadh céim PhD ar Frances Narkiewicz, Cúntóir Cearta & Atáirgeadh, ó Roinn Stair na
hEalaíne agus na hAiltireachta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Fuair Mary Dowling, Comhordaitheoir Comhaltais, Dioplóma Onórach i gCaidreamh Poiblí ó
Institiúid na hÉireann um Chaidreamh Poiblí, agus Dioplóma Onórach i mBainistiú Imeachtaí ó
Institiúid Chumarsáide na hEorpa, ar dioplóma é atá creidiúnaithe ag Institiúid na hÉireann um
Chaidreamh Poiblí.

CÚRSAÍ OILIÚNA AR FREASTALAÍODH ORTHU
Rinne Rachel Sawicki, Kristine Rose agus Gaia Petrella as an bhfoireann chaomhantais agus mac
léinn ar thaithí oibre darb ainm Anna Johnson freastal ar cheardlann phraiticiúil aon lae ar Joint
tacketing ar an 8 Feabhra agus fuarthas urraíocht fhlaithiúil ina leith sin ón Roinn Caomhantais i
Leabharlann Choláiste na Tríonóide.
Rinne Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais, agus Gaia Petrella freastal ar an 13ú seimineár
idirnáisiúnta ar Chúram agus ar Chaomhnú lámhscríbhinní ón 13 Aibreán go dtí an 15 Aibreán, is é
sin, comhdháil trí lá a d’eagraigh Institiúid Arnamagnæanske agus a seoladh in Ollscoil
Chóbanhávan.
D’fhreastail Rachel Sawicki agus Gaia Petrella ar cheardlann aon lae ar Integrated Pest Management
a seoladh sa Roinn Zó-eolaíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar an 2 Meitheamh
agus a bhfuarthas urraíocht fhlaithiúil ina leith ón gComhairle Oidhreachta.
Chaith Jessica Baldwin seachtain (22-26 Lúnasa) i mbun staidéir ar Papyrus Conservation in
éineacht le Myriam Krutzsch (Restaurateur Dioplóma Paipíre) I Músaem Neues i mBeirlín.
D’fhreastail Gaia Petrella ar Conservation Techniques for Islamic Bindings, is é sin, ceardlann 5 lá
in Montefiascone, san Iodáil, ón 8 Lúnasa go dtí an 12 Lúnasa.
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Foireann

Chaith Jessica Baldwin agus Rachel Sawicki lá i mbun staidéir ar Japanese scroll mounting
techniques in éineacht le Andrew Thompson agus Sydney Thomson sa Restorient Studio, Museum
Volkenkunde, Leiden, ar an 18 Deireadh Fómhair.
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Dámhadh deontas do Jenny Siung chun páirt a ghlacadh i gComhdháil Oideachais Alexandria,
Alexandria, an Éigipt, ar comhdháil í a d’eagraigh an Anna Lindh Foundation agus Institiúid
Shualannach Alexandria ón 30 Deireadh Fómhair go dtí an 31 Deireadh Fómhair.
D’fhreastail Justyna Chemielewska ar an National Volunteer Management Conference i mBaile Átha
Cliath ar an 9 Samhain ar comhdháil í a d’eagraigh Volunteering Ireland chun Bliain Oibre
Deonaí na hEorpa 2011 a cheiliúradh.
D’fhreastail Elaine Ward, Leabharlannaí Tagartha, ar cheardlann de chuid Ghrúpa Leabhar Tearc
Chumann Leabharlann na hÉireann ar thionscnamh leabhar a seoladh sa Choláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath, ar an 28 Aibreán; agus ar Sheimineár Bliantúil an Ghrúpa Leabhar Tearc dar
teideal Printed Treasures. Unique collections in Irish Libraries, agus a seoladh in Acadamh Ríoga na
hÉireann ar an 24 Samhain.
D’fhreastail Derval O’Carroll, Ceann Oibríochtaí agus Riaracháin, ar cheardlann dar teideal
Incoming Tour Operators Association of Ireland ar an 31 Márta agus ar sheimineár dar teideal
Collections at Risk i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar an 20 Meitheamh.
D’fhreastail an Dr Elaine Wright agus Elizabeth Amidvaran ar an seachtú comhdháil bhliantúil de
chuid an Islamic Manuscripts Association (TIMA) ar thopaic dar teideal Islamic manuscripts in
South and Southeast Asia in Ollscoil Cambridge ón 12 Iúil go dtí an 14 Iúil.
D’fhreastail Rie Mishima, Bainisteoir an tSiopa, ar sheimineár aon lae dar teideal Growing income,
stretching margins a d’eagraigh an Association for Cultural Enterprises (ACE) agus a raibh
Dánlann Náisiúnta na hÉireann mar óstach ina leith ar an 12 Deireadh Fómhair.
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Rinne Jenny Siung, Ceann Oideachais, agus Justyna Chemielewska, Comhordaitheoir na
nOibrithe Deonacha, freastal ar chomhdhálacha a d’eagraigh “LEM – the Learning Museum” in
Caerdydd, sa Ríocht Aontaithe, ón 19 Bealtaine 2011 go dtí an 20 Bealtaine 2011 agus in Tampere,
san Fhionlainn, ón 11 Deireadh Fómhair 2011 go dtí an 12 Deireadh Fómhair 2011. Tá Justyna
Chmielewska ina comhalta den ghrúpa oibre atá ag díriú ar Museums and the Ageing Population.
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D’fhreastail Rachel Sawicki agus Fiona McLees ar cheardlann aon lae dar teideal Environmental
conditions and how to monitor them and how to assess the condition of your collection ar an 22
Samhain, ar cheardlann í a seoladh in oifigí na Comhairle Oidhreachta agus I gCaisleán Chill
Chainnigh agus a bhfuarthas urraíocht fhlaithiúil ina leith ón gComhairle Oidhreachta.
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I mí Lúnasa, thug an Dr Wright léacht laethúil ar leabharcheangal mar chuid den chúrsa
seachtaine Conservation Techniques for Islamic Binding do Thionscadal Caomhantais
Montefiascone in Montefiascone, san Iodáil, a seoladh ón 8 Lúnasa go dtí an 15 Lúnasa. Mar chuid
de na léachtaí, bhí léaráidí eisiatacha ann i bhfoirm ceangail ó bhailiúchán na Leabharlainne
agus beidh siad mar bhonn le staidéar i bhfad níos fairsinge ar bhailiúchán an-bhreá agus antábhachtach ceangal Ioslamach na Leabharlainne. Chuir an Caomhnóir Leabhar, Kristine Rose, an
cúrsa i láthair freisin.
Rinne Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais, ceardlann aon lae dar teideal Writing and caring for
collections strategy a chur i láthair do rannpháirtithe na hÉireann i gClár na Comhairle
Oidhreachta maidir le Caighdeáin Mhúsaeim a seoladh i Músaem Hunt, Luimneach, ar an 12
Bealtaine. Ar an 7 Iúil, thug sí dhá chaint, is é sin le rá, What is a Caring for Collections Strategy
and why do you need one? agus Environmental Conditions; their relevance and how to monitor them,
don Archives and Records Association (ARA). Thug sí léacht dar teideal Condition reporting and
risk assessment of objects do rannpháirtithe MSPI ag an gComhairle Oidhreachta, Cill Chainnigh,
ar an 22 Samhain.
Rinne Jenny Siung, Ceann Oideachais, páipéar a chur i láthair dar teideal Renegotiating Irish
Identity: the Chester Beatty Library and Ireland ag an gcomhdháil The Museum 2011, Building
Identity: The Making of National Museums and Identity Politics i Músaem Náisiúnta na Staire,
Taipei, 16-18 Samhain 2011, a d’eagraigh Músaem Náisiúnta na Staire, Taipei, an V&A, Museums
Studies of Leicester University agus National Taipei University of Education. Foilsíodh an páipéar
ina dhiaidh sin in Iris Chumann Mhúsaeim na hÉireann, Museum Ireland, 2011.
Thug Laura Muldowney, Cúntóir Coimeádaíochta do Bhailiúcháin na hÁise Thoir, léacht don
Irish-Chinese Cultural Society ar bhailiúchán phriontaí comhaimseartha Síneacha na
Leabharlainne ar an 23 Márta.
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Thug an Dr Elaine Wright, Coimeádaí an Bhailiúcháin Ioslamaigh, léacht dar teideal Heroes and
Kings of the Shahnama, The Iranian National Epic and the Chester Beatty Library sa Choláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath, ar an 1 Feabhra.
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Cur i Láthair agus Foilseacháin

Rinne Justyna Chmielewska, Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha, páipéar dar teideal
Engaging Multi-Ethnic Communities through the Volunteer Programme of the Chester Beatty Library a
chur i láthair le linn chomhdháil Chomhairle na bhForas Náisiúnta Cultúir i gCill Chainnigh ar
an 11 Samhain, is é sin, comhdháil dar teideal Whose Culture Is It?
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Rinne Hong Kong University Press saothar le hiarChoimeádaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir, an Dr
Shane McCausland, dar teideal Zhao Mengfu: calligraphy and printing for Khubilai’s China, a
fhoilsiú sa bhliain 2011.
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Ceann Forbartha:
Paula Shalloo, BA
Cúntóir Pearsanta an Stiúrthóra:
June Lattimore
Comhordaitheoir Comhaltais:
Mary Dowling, BA
Ceann Bailiúchán agus Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair:
Charles Horton, MA, Dip. Archive Studies
Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach:
Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil
Coimeádaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir:
Folamh
Leabharlannaí Tagartha:
Celine Ward, BA, MLIS
Cúntóir Sinsearach Leabharlainne:
Hyder Abbas, BA, MLIS
Ceann Oideachais:
Jenny Siung, MLitt, HDip Arts Administration,
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Jessica Baldwin, BA Hon. Conservation
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Stiúrthóir
Fionnuala Croke, MA, IEMBA (ó Mhárta 2011)
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Liosta Foirne

Caomhnóir Sinsearach:
Kristine Rose, ACR, BA Hon. Conservation (go dtí Aibreán 2011)
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Ceann Oibríochtaí agus Riaracháin:
Derval O’Carroll, MA
Bainisteoir Teicniúil:
Lorna Tracey, BSc (Hons.)
Bainisteoir Airgeadais:
Vera Greif
Oifigeach Ceart agus Atáirgthe:
Sinéad Ward, MA, HDip Arts Administration
Bainisteoir an tSiopa:
Rie Mishima, BA
Cúntóirí Siopa:
John Synott, B. Comm. (go dtí Nollaig 2011)
Marta Przyluck, MA (go dtí Deireadh Fómhair 2011)
Comhordaitheoir Imeachtaí:
Lisa Fitzsimons, MA
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Cúntóirí Coimeádaíochta:
Laura Muldowney, MA
Jill Unkel, MSc, MPhil, PhD
Elizabeth Omidvaran, MLitt
Dietlind Kranefeld, MA (go dtí Feabhra 2011)
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Caomhnóirí:
Gaia Petrella, MA (go dtí Meán Fómhair 2011)
Rachel Sawicki, MA
(Intéirneach Caomhantais Leabhar le hurraíocht ón gComhairle Oidhreachta)
Fiona McLees, MA, PG Dip. Conservation, MA Conservation (ó mhí na Samhna 2011)
(Intéirneach Caomhantais Páipéir le hurraíocht ón gComhairle Oidhreachta)

Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha:
Justyna Chmielewska, MLitt
Cúntóir Ceart agus Atáirgthe:
Frances Narkiewicz, PhD
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Freastalaithe:
Joseph Doyle
Val Kavanagh
Tony Gallagher
Brendan Lynch
David Steele
Martin O’Leary
Syed Usman Alishah (go dtí Aibreán 2011)
Alan Fitzgerald
Colm Kiernan
OIBRITHE DEONACHA
Treoraithe Turais
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Susan Dillon
Jack Fitzgerald
Delphine Kelly
Patricia McCabe
Janet Martin
Nateghe Moane
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
Heidi O’Rourke
Cathriona Russell
Orla Ryan
Margaret Sheehy
Hiromi Anzai (Treoraí turais Seapáinise)
Dietlind Kranefeld (Treoraí turais Gearmáinise)
Tiedong Yang (Treoraí turais Mandairínise)
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Freastalaithe Sinsearacha:
Kevin Hackett
John Madden
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Príomhfhreastalaí:
James Curran
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Cúntóirí Comhaltais:
Andrea Dodd
Sarah Kingston
Mary McGrath
Delphine Petitjean
Aisling Randles
Penelope Wu
Dearadh Grafach:
Emma Byrne
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Cúntóirí Miondíola:
Nicola Dunne
Marie Fitzgerald
Akiko Kidokoro
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Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora:
Hiromi Anzai
Margaret Brady
Mairin Cullen
Maura Fennell
Colleen Fitzgerald
Noel Gorman
Kurt Kullmann
Mary Neville
Brian O’Neill
Rita Sutton
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Nótaí

2011
€

2010
arna athlua

Sócmhainní seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe
Infheistíochtaí

7
9

Sócmhainní Reatha
Stoic shiopa
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Cuntais reatha bhainc
Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe agus fabhruithe
Sócmhainní reatha glana

Cistí caipitil agus ioncaim
Cistí caipitil
Cistí srianta
Cistí neamhshrianta
Ciste Forbartha

10

12

1,712,123
1,729,546
3,441,669

1,870,345
1,860,478
3,730,823

167,844
46,830
708,085
922,759

186,243
58,157
457,063
701,463

(194,828)

(189,582)

727,931

511,881

4,169,600

4,242,704

302,030
1,861,249
919,476
3,082,755

302,030
2,043,950
780,669
3,126,649

1,086,845

1,116,055

4,169,600

4,242,704
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31 Nollaig 2011
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Clár Comhardaithe

Iontaobhaithe: Dr TP Hardiman, Prof R Stalley.
Stiúrthóir/Leabharlannaí: Ms. F. Croke
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