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Clár

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 dhá théarma
chomhleanúnacha cúig 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.
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Is iontaobhas carthanach féin-rialaitheach poiblí é an Leabharlann.
Uimh. Charthanais Chláraithe CHY 5879.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Iontaobhaithe na Leabharlainne

IS IAD SEO A LEANAS IONTAOBHAITHE NA LEABHARLAINNE FAOI LÁTHAIR:
An Dr T. P. Hardiman (a ceapadh sa bhliain 1991, agus a toghadh mar Chathaoirleach sa bhliain
1998)
Sir Marc Cochrane (a ceapadh sa bhliain 1988)
An Dr Dermot Desmond (a ceapadh sa bhliain 1991)
An Dr Patricia Donlon (a ceapadh sa bhliain 2011) Ceapachán Aire
An Dr Declan Downey (a ceapadh sa bhliain 2012) Ceapachán Aire
Joan Duff (a ceapadh sa bhliain 1983)
An tOllamh Sean Freyne (a ceapadh sa bhliain 1986) Ainmnitheach an Taoisigh
Caroline Gray (a ceapadh sa bhliain 2010 agus a d’éirigh as oifig an 3 Feabhra 2012) Ceapachán Aire
An tOllamh Kathleen James-Chakraborty (a ceapadh sa bhliain 2010)
Madeleine O’Sullivan (a ceapadh sa bhliain 2003, a athcheapadh sa bhliain 2008) Ceapachán Aire
Fiona A. Ross (a ceapadh sa bhliain 2010; ex officio)
An tOllamh Roger Stalley (a ceapadh sa bhliain 1993) Ainmnitheach an Uachtaráin
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Tháinig os cionn ceathrú milliún daoine, ó gach cearn den domhan, ar cuairt chuig Leabharlann
Chester Beatty sa bhliain 2012 agus bhí líon suntasach díobh chomh tógtha sin faoina n-eispéireas
gur fhág siad a dtuairimí ar líne. Sna haimsirí dúshlánacha eacnamaíochta seo, is ionann na
tuairimí sin agus foinse misnigh agus mórtais do gach duine atá ag obair chomh dian sin chun
cúram a thabhairt don fhoras iontach náisiúnta cultúir seo agus chun é a chothabháil agus a chur
chun cinn. Go deimhin, leanann Leabharlann Chester Beatty de léirmheasanna an-dearfach a
fháil ar Tripadvisor, ar Lonely Planet agus ar láithreáin ghréasáin eile ar a dtugtar léirmheasanna
turasóireachta agus is é an t-aon mhúsaem amháin é i measc na gcúig áit is mó a dtugann
cuairteoirí cuairt orthu i mBaile Átha Cliath.
I measc an iliomad buaicphointí a bhí ann i rith na bliana áirítear na taispeántais a
reáchtáladh sa ghailearaí taispeántas sealadach. Sa bhliain 2012, dhírigh na taispeántais sin ar
shaothair de chuid an bhuan-bhailiúcháin nach bhfuil mórán eolais ag daoine orthu agus ba
chomhlánú iad ar na taispeántais bhuana. Ní amháin go bhfeidhmíonn na taispeántais
ghearrthéarma seo mar spreagadh do chuairteoirí nua teacht ar cuairt chugainn ach, freisin,
soláthraíonn siad deiseanna i rith na bliana chun ár gcuid gníomhaíochtaí a cheiliúradh sna
meáin náisiúnta agus sna meáin idirnáisiúnta.
Tá Leabharlann Chester Beatty tiomanta i leith a Bailiúcháin a pháirtiú freisin trí iasachtaí
a thabhairt do thaispeántais thábhachtacha i bhforais eile cultúir. Cé go gcuireann seirbhísiú na
n-iasachtaí sin brú ár an bhfoireann theoranta atá againn, soláthraíonn siad deis chun
athmheasúnú a dhéanamh na saothair atá ann sa Bhailiúchán agus rannchuidíonn siad le leathnú
a dhéanamh ar phróifíl shealúchais na Leabharlainne sa réimse idirnáisiúnta. Sa bhliain 2012,
den chéad uair, thug Leabharlann Chester Beatty ábhar ar iasacht do Stáit na Murascaille nuair a
cuireadh saothair chuig Músaem na hEalaíne Ioslamaí in Doha. Thapaigh mé leis an deis sin, agus
le deiseanna eile, chun roinnt cuairteanna a thabhairt ar Chatar agus ar Aontas na nÉimíríochtaí
Arabacha i rith na bliana. Dá thoradh sin, thug líon mór iriseoirí agus cainéil chraoltóireachta
as an Tuirc, as Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha agus as an Iaráin cuairt ar an Leabharlann
agus chuir siad Bailiúcháin Ioslamacha Chester Beatty chun cinn ar bhonn idirnáisiúnta.
Leanadh den téama Ioslamach i mbliana sa léacht bhliantúil. Ar an 2 Feabhra, thug John
Esposito, Ollamh Gnóthaí Idirnáisiúnta agus Staidéar Ioslamach agus Stiúrthóir an Prince Alwaleed
Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding in Ollscoil Georgetown, Léacht bhliantúil
Chester Beatty sa lárionad comhdhála i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Is scríbhneoir agus cainteoir
iomráiteach ar an Ioslám nua-aoiseach é an tOllamh Esposito agus tharraing sé aird shuntasach
na meán roimh an gcaint agus dá héis araon. Ba é The Arab Spring and the Future of Muslim-West
Relations an teideal a bhí ar a chaint ar ar fhreastail thart ar 280 aoi agus bhí fáiltiú ann ina
diaidh sa Leabharlann.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Tuarascáil an Stiúrthóra
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Fionnuala Croke
Stiúrthóir
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Sna haimsirí deacra seo, tá Leabharlann Chester Beatty buíoch i gcónaí den Aire Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta as an tacaíocht airgeadais a fhaightear óna roinn agus den líon mór
daoine a thugann bronntanais agus tacaíocht don leabharlann.
Tá gréasán leathan tacaíochta ar fáil do Leabharlann Chester Beatty trína foireann oibrithe
deonacha a ghníomhaíonn mar fhorlíonadh agus mar spreagadh d’fhoireann na Leabharlainne rud
a fhágann go gcinntítear gur féidir linn leanúint de sheirbhís phoiblí a sholáthar agus déileáil
lenár lucht teagmhála ar mhodh uilechuimsitheach fáilteach. Is ábhar bróin dúinn bás triúr
oibrithe deonacha dár gcuid a raibh meas mór againn orthu. Fuair Delphine Kelly a bhí ina hoibrí
deonach ar feadh i bhfad agus ina ball rannchuiditheach bás i rith dheireadh seachtaine an 11
Feabhra, fuair Dorothy M. Dennis bás Dé Céadaoin, an 18 Aibreán 2012, agus fuair Margaret Sheehy
bás Dé Céadaoin an 25 Iúil 2012. Bhí an triúr ban sin ina dTreoraithe Turais ar feadh níos mó ná
deich mbliana.
Ní amháin go mbaineann Baill an Leabharlann leas as an líon mór clár agus imeachtaí a
eagraítear dóibh ach, freisin, gníomhaíonn siad mar ghréasán neamhfhoirmiúil trína ndéantar
gníomhaíochtaí na Leabharlainne a chur chun cinn ina bpobail. Ina theannta sin, cabhraíonn
oifig na gClár le margaíocht ghinearálta agus cur chun cinn na Leabharlainne, agus úsáid
mhéadaithe á baint as Twitter, Google Adwords agus Google Analytics chun na himeachtaí ar fad a
bhíonn ann a chur chun cinn.
Is mór againn an tacaíocht agus an comhoibriú a fhaightear ónár gcuid comhghleacaithe in
Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP). Mar thoradh ar chúnamh uathu, rinneadh athchóiriú ar
ghairdín dín na Leabharlainne agus rinneadh athdhearadh páirteach air trí chosáin nua a chur
ar fáil agus trí mhórdheisiú a dhéanamh ar an gcóras uisciúcháin. Ina dhiaidh sin, rinneadh
athphlandú nua do shéasúr an earraigh/an tsamhraidh agus leanann siad den ghairdín a
chothabháil. Chomh maith leis sin, mhaoinigh OOP athmhaisiú na limistéir ina mbíonn daoine
den phobal agus rinne siad suirbhéireacht iomlán leictreachais sa Leabharlann.
Cé go dtugtar suntas go tráthrialta do ghníomhaíochtaí comhroinnte amhail taispeántais
agus imeachtaí speisialta, déantar cuid mhór den obair a bhíonn ar siúl in eagraíocht chultúir a
chur i gcrích ar mhodh gnáthaimh – amhail bainistiú na mBailiúchán, taighde, riarachán, tacaíocht
theicniúil agus eagrú na gclár poiblí – agus ní tharraingítear aird an phobail uirthi riamh. Bhí
ról an Leabharlann Chester Beatty san athchóiriú leanúnach ar an tseirbhís phoiblí rud a fhágann
gur lú an méid acmhainní atá ann: go háirithe, san eagraíocht measartha beag seo, is é atá ag
leanúint as laghduithe ar an líon foirne ná nach mór do líon níos lú daoine glacadh le hualaí níos
mó oibre. Is mór ag an Stiúrthóir agus ag na hontaobhaithe tiomantas leantach agus obair dhian
na ndaoine sin agus tá lua an méid sin anseo tuillte acu.
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Osclaíodh an taispeántas seo ag deireadh na bliana 2011 agus lean sé ar aghaidh isteach sa bhliain
2012. Fuarthas ar iasacht ó Leabharlann Wellcome, Londain, é agus bhí os cionn caoga grianghraf
le feiceáil ann, ar grianghraif iad a thóg an grianghrafadóir agus an taiscéalaí iomráiteach
Albanach, John Thomson, idir 1868 agus 1872, agus ina dtaifeadtar raon leathan téamaí éagsúla
agus suíomh éagsúil sa tSín. 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.
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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:
17 Samhain 2011 – 26 Feabhra 2012
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Buachaill scoile as Candon, darb ainm Gow
Íomhá © Wellcome Library, Londain. Íomhánna Wellcome
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Ba é a Shoilse, an tUas. Chichiro Atsumi, Ambasadóir na Seapáine, a sheol an taispeántas in-focus
seo ar an 10 Bealtaine. Osclaíodh don phobal ar an 11 Bealtaine é.
Tá The Tale of the Bamboo Cutter ar an saothar ficsin próis is sine de chuid na Seapáine agus
scríobhadh é sa luath-thréimhse Heian (794-1185). Tá sé i measc na scéalta is tábhachtaí sa réimse
litríochta cúirtéisí clasaiciúla Seapánaí agus tá eolas maith air mar gheall ar a thionchar ar
shaothair litríochta Seapánaí a tháinig ina dhiaidh.
Maidir le scrollaí Leabharlann Chester Beatty a bhaineann le scéal an Ghearrthóra Bambú
agus a bhaineann leis an seachtú haois déag, creidtear ina leith gurb iad an leagan maisithe is
túisce iad dá bhfuil ar marthain fós den scéal. Léiríonn siad an traidisiún fadmharthanach atá
ann sna lámhscrollaí Seapánacha inste scéil (emakimono), is é sin, malartú a dhéanamh ar gach
re leathanach idir péintéireachtaí agus téacs i lámhscríbhneoireacht reatha fhíorálainn. Sa
phéire scrollaí seo, atá aitheanta mar shárshaothar de chuid ealaíontóra as Scoil Kano sa luaththréimhse Edo (1600-1867), déantar eilimintí de phéintéireacht na Síne a chumasc le
maisiúchán, dath agus pátrún na péintéireachta Seapánaí.
Le tacaíocht fhlaithiúil ón Sumitomo Foundation, caomhnaíodh na scrollaí le déanaí sa
Restorient Studio i Músaem Volkenkunde, Leiden. Dá bhrí sin, b’ionann an taispeántas agus deis
uathúil do chuairteoirí chun sult a bhaint as na scrollaí nuair a tháinig siad ar ais go Baile Átha
Cliath.
Ba iad Laura Muldowney, Cúntóir Coimeádaíochta Bhailiúcháin na hÁise Thoir, agus an Dr
Jill Unkel, Cúntóir Coimeádaíochta Bhailiúcháin an Iarthair, a d’eagraigh agus a sheol an
taispeántas.
Le linn mhíonna an tsamhraidh, bhí clár poiblí gníomhaíochtaí gaolmhara ann lena n-áirítear
scannáin, ceardlanna (péintéireacht Seapánach agus déanamh sciath infhillte) agus caint agus
taispeántais a chuir an t-ealaíontóir Inko i láthair faoi Manga Seapánach. Thug Ambasáid na
Seapáine tacaíocht chaoin i leith roinnt de na himeachtaí sin.
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The tale of the Bamboo Cutter:
11 Bealtaine – 5 Aibreán 2012
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Taispeántais

Tharraing The Tale of the Bamboo Cutter aird thábhachtach na meán agus bhí tuairiscí faoi
ann sna nuachtáin go léir de chuid na hÉireann, mar aon le líon mór foilseachán agus blaganna
ar líne, agus ar RTÉ Raidió 1.

9

Tuarascáil na nIontaobhaithe

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

The tale of the Bamboo Cutter:
11 Bealtaine – 5 Lúnasa 2012
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The tale of the Bamboo Cutter
An chuid luath den seachtú haois déag
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Den chéad uair, roghnaíodh 30 péintéireacht ar le Chester Beatty iad tráth chun iad a chur ar
taispeáint i Leabharlann Chester Beatty. Tá na péintéireachtaí sin i measc thart ar nócha saothar
a bhronn Beatty ar Éirinn sa bhliain 150, go gairid tar éis dó bogadh go hÉirinn ó Londain. D’oscail
an tUas Ruairí Quinn, TD, Aire Oideachais agus Scileanna, an taispeántas ar an 6 Meán Fómhair.
Dhírigh Beatty go háirithe ar shaothair de chuid péintéirí na Scoile Barbizon (amhail Corot, Jacque
agus Millet) agus ar shaothair de chuid a Réalaithe comhaimseartha (ar nós Breton) a cheannach.
Ní nach ionadh, bhí dúil aige i saothar de chuid péintéirí Oirthearacha ar nós Gérôme, Fromentin
agus Berchère.
Chun spás a chur ar fail dá bhailiúchán méadaitheach, thóg Beatty sainsraith gailearaithe sa
bhliain 1935 ina theach i Londain, is é sin, Barola House, agus d’fhóin siad sin mar nasc-dhorchla
idir an príomhtheach agus a leabharlann sna stáblaí athchóirithe.
Trí úsáid a bhaint as foinsí i gCartlann Chester Beatty, rinneadh faisnéis nua a chur i láthair
faoi fháil na bpéintéireachtaí agus faoin tslí inar thaispeáin Beatty iad sna blianta roimh thús
Chogadh Domhanda II. Le linn bhlianta tosaigh an chogaidh, áfach, rinne Beatty socrú chun a
chuid pictiúr a stóráil go sábháilte agus i gcás cuid eile acu – go háirithe saothair bheaga a bhí
iniompair go héasca – tugadh chuig a leithlann iad fad a bhí Baroda House á úsáid mar ospidéal
Croise Deirge.
Tá Leabharlann Chester Beatty buíoch de Dhánlann Náisiúnta na hÉireann as a bhflaithiúlacht
i dtaca leis na péintéireachtaí seo a thabhairt ar iasacht agus leanfaidh siad de bheith ar taispeáint
sa Leabharlann go dtí an 31 Lúnasa 2013. Ba í Fionnuala Croke, Stiúrthóir, a bhí mar choimeádaí
le haghaidh an taispeántais agus ba í a scríobh an chatalóg thionlacain, is é sin, Chester Beatty:
The Paintings (praghas €6.99).
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Chester Beatty: The Paintings:
7 Meán Fómhair 2012 – 31 Lúnasa 2013

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Taispeántais
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Chester Beatty: The Paintings:
7 Meán Fómhair 2012 – 31 Lúnasa 2013
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LEABHARLANN CHESTER BEATTY
Comhaltaí den Mharcshlua sa Sneachta: Moreau agus Dessoles roimh
Hohenlinden
Jean Louis Ernest Meissonier, 1862
NGI 4263. Grianghraf © Dánlann Náisiúnta na hÉireann
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Bhí saothair as na Bailiúcháin Ioslamacha ar taispeáint i mbliana ag dhá thaispeántas
sheachtracha. Bhí seacht saothar ann (uimhreacha fardail Is 1421, ff.1b-2a, Is 1465, ff.1b-2a, T
442, ff.1b-2a, In 03.49b, In 03.53b agus 54a, In 22) sa taispeántas dar teideal Gifts of the Sultan:
The Arts of Giving at the Islamic Courts, a eagraíodh agus a cuireadh ar taispeáint ar dtús (sa
bhliain 2011) sa Mhúsaem contae Ealaíon in Los Angeles. Ba iad seo a leanas an dá ionad deiridh:
Músaem na Mínealaíon, Houston, agus an Músaem Ealaíne Ioslamaí, Doha. Ba bhuaicphointe don
Leabharlann é an ceann is déanaí atá luaite mar gurbh é an chéad uair é a thug an Leabharlann
taispeántas ar iasacht do Stáit na Murascaille.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Iasachtaí
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Bhí ceithre shaothar de chuid Leabharlann Chester Beatty ann i dtaispeántas ceannródaíochta
Mhúsaem na Breataine dar teideal The Hajj: Journey to the Heart of Islam (uimhreacha fardail Ar
4223 f. 3b-4a, Per 245, fol. 36b, T 461 f.218b-219a, Ar 4494 12b-13a).

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Iasachtaí
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Leanann an roinn Chaomhantais de bheith bainteach le gach gné de chúram na mbailiúchán sa
Leabharlann agus dírítear a cuid gníomhaíochtaí ar ullmhú nithe atá le cur ar taispeáint nó le
tabhairt ar iasacht. Rinneadh seacht ítim is seachtó ar fad san iomlán, as na bailiúcháin éagsúla,
a chaomhnú agus a shuiteáil mar chuid den ghnáthuainíocht a bhíonn ann i dtaca leis na
gailearaithe éagsúla; agus cuireadh deich n-ítim eile amach ar iasacht.
De bhreis air sin, leanadh den obair chaomhantais ar mhionsamhlacha de chuid an
bhailiúcháin Pheirsigh, an bhailiúcháin Thuircigh agus an bhailiúcháin Indiaigh agus ar
phriontaí i mbailiúchán an Iarthair agus rinneadh suirbhéireacht tosaigh ar an riocht ina bhfuil
an bailiúchán Mamalúcach.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Caomhantas
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Rinneadh Qur’an Tuirceach de chuid an tríú haois déag (uimhir fardail Is 1466) a athcheangal tar
éis deisiúchán forleathan an-fhíneálta páipéir a dhéanamh ar an lámhscríbhinn seo de mhéid
boise atá maisithe go hálainn (335 fhóilió). Is é an Qur’an seo an lámhscríbhinn dátaithe is luaithe
(1278) atá inchurtha go cinnte i leith ceardlainne Tuircí/callagrafaí Thuircigh.
Is é atá i Qur’an mór de chuid an séú haois déag (uimhir fardail Is 1558), agus é sínithe ag
an gcallagrafaí Ruzbihan, ná sampla sármhaith de Qur’an maisithe de chuid na buaicré táirgthe
leabhar in Shiraz. Thar thréimhse ocht mí, rinneadh gach ceann de na 890 fóilió a dheisiú go
cúramach agus rinneadh líocha a scrúdú agus a chomhdhlúthú. Thug an tionscadal seo deis
uathúil don Dr Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach, agus don fhoireann
chaomhantais chun scrúdú a dhéanamh ar na modhanna a úsáideadh chun an sársaothar seo a
chruthú. Tá an Leabharlann thar a bheith buíoch den chomhoibriú a fuarthas ón Dr David
Savage agus ón tSaotharlann Stáit a rinne anailís tosaigh ar líocha an dá lámhscríbhinn. Leanfar
den taighde ar Qur’an Ruzbihan thar na blianta atá díreach romhainn agus tá pleananna ann
chun foilseachán a ullmhú agus chun taispeántas in-focus faoin bhfoilseachán agus faoin
tionscadal caomhantais a eagrú.
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Caomhnú dhá Qur’an thábhachtacha

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Caomhantas
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Rinne an caomhnóir leabhar, Christopher Clarkson, an obair ard-speisialtóireachta a bhain le
fuáil agus ceangal an Pheintiteoch Shamáraigh de chuid an tríú haois déag (uimhir fardail Heb
751). Rinneadh grianghraif den lámhscríbhinn a thógáil go gairmiúil agus athcheanglaíodh í trí
úsáid a bhaint as fuáil thraidisiúnta slabhra-ghreama, ceannbhandaí agus cláir cheathrúghearrtha Chéadar na Liobáine. Rinneadh an tionscadal seo a chur i gcrích le maoiniú caoin ón
Nathan and Lily Silver Foundation.
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Peintiteoch Samárach
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Caomhantas
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Rinneadh an tionscadal dhá bhliain The Tale of the Bamboo Cutter (Taketori monogatari) (uimhir
fardail J 1125) a chur i gcrích in Restorient Studio, Leiden, i mí Mhárta. Bailíodh na scrollaí ag
deireadh mhí Aibreáin agus iad réidh i gcomhair taispeántais i ngailearaí sealadach na
Leabharlainne i mí Bhealtaine.
Fuair an Leabharlann dara deontas flaithiúil ón Sumitomo Foundation i gcomhair tionscadail
trí bliana chun caomhnú a dhéanamh ar scéal Oeyama (Oeyama emaki) (uimhir fardail J 1145),
arb é atá ann ná sraith thábhachtach trí scrolla Sheapánacha a bhaineann le lár an seachtú
haois déag. Thosaigh na caomhnóirí in Restorient Studio ag obair ar na scrollaí i mí Aibreáin.
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Caomhnú Scrolla Sheapánaigh le hurraíocht ón Sumitomo Foundation i dTóiceo

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Caomhantas
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Tar éis do Chester Beatty baile nua a thógáil dá Leabharlann ar láithreán ar Bhóthar Shrewsbury
i bhfobhaile Dhroichead na Dothra i mBaile Átha Cliath, is cairde agus scoláirí a raibh cuireadh
faighte acu a tháinig ar cuairt uirthi ar dtús. Is sa bhliain 1953 a osclaíodh do thaighdeoirí í agus
ní raibh rochtain ag an bpobal uirthi go dtí tamall ina dhiaidh sin. Sa lá atá inniu ann, de bhreis
ar an 250,000 cuairteoir a thagann chuig taispeántais na Leabharlainne, is ionann an Leabharlann
Tagartha ar an gcéad urlár agus tearmann do scoláirí speisialtóireachta ó áiteanna ar fud an
domhain ar daoine iad atá in ann seoda Bhailiúchán Beatty a scrúdú agus taighde a dhéanamh ina
leith ach coinne a dhéanamh chuige sin. Trí shaothar na ndaoine sin, agus trí shaothar fhoireann
ghairmiúil na Leabharlainne, cinntítear go mbíonn foinse leanúnach faisnéise agus léargais nua
ann maidir leis na saothair seo agus cuidíonn sé sin linn cur lenár gclár caomhantais, lenár
dtaispeántais, lenár gcláir phoiblí agus lenár n-acmhainní ar líne.
Táthar ag leanúint d’uasdátú a dhéanamh ar fhoilseacháin tagartha a bhaineann leis na
bailiúcháin agus leanadh de bharrachódú a dhéanamh ar an mbailiúchán tagartha ar fud na bliana.
Ina theannta sin, chuir an fhoireann tús le próiseáil chuimsitheach ábhair cartlainne Beatty agus
lean siad de chatalógú iomlán a dhéanamh ar bhailiúchán na leabhar clóite ón luath-thréimhse.
Leanann an Leabharlann Tagartha d’fhoinsí malartacha rochtana don phobal a lorg; mar shampla,
rinneadh thart ar chaoga ítim as bailiúchán na leabhar ón luath-thréimhse a chur leis an
mbunachar sonraí Reading East: Irish Sources and Resources atá forbartha ag an Dr Marina Ansaldo
as UCD faoi mhaoirseacht an Dr Jane Grogan.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

An Leabharlann Tagartha
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Is mór ag an Roinn Oideachais an éagsúlacht atá ann mar chuid lárnach dá cuid gníomhaíochtaí
ar fad agus úsáideann sí na Bailiúcháin mar mhodh chun buneolas faoi chultúir de chuid áiteanna
eile a thabhairt do chuairteoirí. Chomh maith leis sin, Soláthraíonn éagsúlacht Bhailiúcháin
Chester Beatty deiseanna as cuimse chun ceiliúradh a dhéanamh ar na pobail go léir atá ann in
Éirinn agus chun droichid idir na pobail sin a thógáil.
Díríonn an Leabharlann ar fhoghlaim saoil freisin agus is príomh-chomhpháirtí í sa Learning
Museum, ar gréasán uile-Eorpach é ina gcuimsítear músaeim agus eagraíochtaí cultúir.
Comhoibrímid le comhpháirtithe in Éirinn agus sa réimse idirnáisiúnta chun teagmháil le lucht
féachana i ngach aoisghrúpa agus ag gach céim den saol a chur chun cinn. Go háirithe, le blianta
beaga anuas, díríodh ar fhorbairt a dhéanamh ar phacaí acmhainní do mhúinteoirí chun síneadh
a dhéanamh ar ár n-idirghníomhaíocht i seomraí ranga i dtuaisceart agus i ndeisceart na tíre.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Oideachas
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CLÁR NA gCOIMEÁDAITHE ÓGA
I mí Iúil, i gcomhar le FOMACS (an Fóram ar Imirce agus ar Chumarsáid), thionscain Roinn
Oideachais na Leabharlainne modúl cúig lá oideachais/ealaíon cruthaitheach le grúpa mac léinn
idir 18 mbliana d’aois agus 23 bliana d’aois; bhí deichniúr mac léinn ann ar fad agus daoine as
an tSín, as Éirinn, as Meiriceá agus as tíortha Eorpacha ina measc. Iarradh orthu a saothair
ilmheán féin a chruthú ar bhonn na hinspioráide a fuair siad ó thaispeántas staire
grianghrafadóireachta an Wellcome Trust inar cuimsíodh pictiúir d’fhir, de mhná agus de leanaí
sa tSín sa naoú haois déag agus dar teideal China Through the Lens of John Thomson 1868-1872,
ar taispeántas é a bhí ann i Leabharlann Chester Beatty ag tús na bliana 2012. Ba é ab aidhm dó
sin ná go bhfoghlaimeodh na rannpháirtithe ceachtanna faoi dearadh taispeántais agus faoi
choimeádaíocht; faoi scileanna praiticiúla agus teicniúla grianghrafadóireachta; faoi scileanna
léirmheastóireachta amhail léitheoireacht agus scríbhneoireacht faoi íomhanna stairiúla; agus faoi
mhodhanna taighde lena n-áirítear daoine a chur faoi agallamh agus taifeadadh a dhéanamh, eitic
a ghabhann le hoibriú e hábhair agus le pobail dhaonna, agus ról na meán sóisialta i ndáil le lucht
féachana nua a aimsiú. Rinneadh grúpa Coimeádaithe Óga a fhoirmiú as an ngrúpa agus cuireadh
a saothar ar taispeáint le linn Oíche an Chultúir i mí Mheán Fómhair. Tá tuilleadh pleananna á
bhforbairt chun ról a thabhairt don ghrúpa maidir le buantaispeántais na Leabharlainne.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

BLIAIN ÚR NA SÍNEACH
I measc na n-ócáidí móra a bhí ann don bhliain 2012, áiríodh ceiliúradh Bhliain Úr na Síneach i
gcomhar le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ghlac an Leabharlann páirt i gclár imeachtaí
dá cuid féin; sraith cainteanna a thug an tOllamh Nick Pearce (Scoil an Chultúir agus na nEalaíon
Cruthaitheach, Ollscoil Ghlaschú), agus Léaráidí de chuid John Thomson den tSín agus dá Muintir
ar taispeáint lena linn; Clun Seiriceán do leanaí; callagrafaíocht Shíneach; agus ceardlanna
bróidnéireachta.
Rinneadh paca líníochta d’aosaigh agus do dhéagóirí a chur leis na gnáthphacaí
gníomhaíochta teaghlaigh agus líníochta. Cuireadh an paca líníochta ar fáil le linn Lá Náisiúnta
na Líníochta i mí Bhealtaine.
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LEABHARLANN CHESTER BEATTY

CEARDLANNA UILECHUIMSITHEACHTA AGUS ÉAGSÚLACHTA
Tá Seirbhís Uilechuimsitheachta agus Éagsúlachta Aontroma ina príomh-chomhpháirtí agus ina
ceannaire tionscadail in éineacht leis an Leabharlann, le Músaem Uladh, le Coiste Gairmoideachais
Chontae Lú, le Scoil Oilibhéir, Droichead Átha, agus le Scoil N. Pádraig, an Baile Meánach.
Eagraíodh sraith ceardlann do mhic léinn sa dá mhúsaem agus bhí seisiúin ann sa seomra ranga
ina dhiaidh sin. Déanfar acmhainní inseirbhíse do mhúinteoirí a fhorbairt lena n-úsáid sa seomra
ranga agus bainfear leas as bailiúcháin na Leabharlainne agus Mhúsaem Uladh chuige sin sa
bhliain 2013. Ina measc sin, áirítear briochtaí, mandalaí, bróga, portráidí agus léarscáileanna.
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I measc gníomhaíochtaí eile an chláir áirítear an Club Seiriceán do leanaí san aoisghrúpa 6-11,
Féile Bhealtaine do dhaoine Scothaosta i mí Bhealtaine, Lá Chultúr na Téalainne do Theaghlaigh
Meitheamh agus Oíche an Chultúir i Meán Fómhair.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

CLÁR BHAILE ÁTHA CLIATH, CATHAIR NA hEOLAÍOCHTA
I gcomhar le CALMAST (Lárionad Chur Chun Cinn na Foghlama sa réimse Matamaitice,
Eolaíochta agus Teicneolaíochta), ghlac an Leabharlann páirt i gclár Bhaile Átha Cliath, Cathair
na hEolaíochta, i mí Iúil trí shraith ceardlann eolaíochta agus láimhseála réad a eagrú do leanaí
agus d’aosaigh.
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Leanann an Clár Oibrithe Deonacha de ról suntasach a bheith aige laistigh de Leabharlann Chester
Beatty. Ag deireadh na bliana bhí 32 Oibrí Deonach páirteach i ngach gné de ghníomhaíochtaí
na Leabharlainne. Gníomhaíonn oibrithe deonacha mar Threoraithe Turas, mar Dhearthóirí
Grafaice, mar Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora agus mar Chúntóirí Oideachais, Caomhantais,
Ballraíochta agus Miondíola.
Eagraíonn Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha seisiúin sainoiliúna d’oibrithe
deonacha ar bhonn míosúil. I measc na dtéamaí a clúdaíodh, áirítear an méid seo a leanas:
• Oiliúint don Leabharlann Tagartha le Celine Ward, Leabharlannaí Tagartha, lena n-áirítear
oiliúint maidir le catalóg OPAC agus maidir le freastalaí na punainne íomhánna ar líne.
• Aitheasc Coimeádaíochta ar leabharcheangal leis an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamach.
• Bunteagasc a thug Laura Muldowney, Cúntóir Coimeádaíochta do Bhailiúcháin na hÁise
Thoir, i leith an taispeántais dar teideal The tale of the Bamboo Cutter.
• Dublin City of Science: caint a thug Elizabeth Omidvaran, Cúntóir Coimeádaíochta don
Bhailiúchán Ioslamach, maidir leis na lámhscríbhinní liachta agus réalteolaíochta sa
bhailiúchán Arabach agus sa bhailiúchán Peirseach
• Bunteagasc a thug Fionnuala Croke, Stiúrthóir, i leith an taispeántais dar teideal Chester
Beatty: The paintings
San iomlán, eagraíodh sé sheisiún oiliúna déag d’Oibrithe Deonacha sa bhliain 2012, gan trácht
ar chruinnithe sóisialta agus teacht le chéile ag sosanna caife. Rinneadh Lón bliantúil na
nOibrithe Deonacha a sheoladh i mí Eanáir 2012 mar chomhartha buíochais ón Leabharlann i
leith obair na nOibrithe Deonacha. Ina theannta sin faigheann na hOibrithe Deonacha go léir
cuireadh chun freastal ar oscailt na dtaispeántas agus ar Léacht Bhliantúil Chester Beatty.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Oibrithe Deonacha
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Lean Clár Comhaltais na Leabharlainne de Chomhaltaí nua a tharraingt, de ghníomhaíochtaí na
Leabharlainne a chur chun cinn agus de thacú leis an gclár taispeántas.
Chuaigh Club Leabhar agus Club Scannán na gComhaltaí ó neart go neart agus bhí na
Comhaltaí in ann taitneamh a bhaint as teidil atá bainteach le buanbhailiúchán na
Leabharlainne agus le taispeántais shealadacha. Bhí na comhaltaí in ann taitneamh a bhaint as
roinnt cuairteanna ar fhorais chultúir in Éirinn agus thar lear. I measc na mbuaicphointí,
áiríodh turas chuig gailearaithe i Londain agus chuig The Hajj: Journey to the heart of Islam i
Músaem na Breataine, oíche a chaitheamh i Leitir Ceanainn chun cuairt a thabhairt ar Theach
Gléibe agus lá a chaitheamh ar thuras chuig Caisleán Bhiorra mar aíonna de chuid an Tiarna
agus an Bhantiarna Rosse.
Ar fud na bliana, d’fhreastail na Comhaltaí ar imeachtaí speisialta sa Leabharlann amhail
taispeáint scannán ar Oíche an Chultúir agus le linn Fhéile Scannán Indiach na hÉireann; lá
scannán dar téama Seapánach; agus imeachtaí dar téama Francach do Lá an Bastille. Ina
theannta sin, d’fhreastail Comhaltaí ar bhricfeasta Bloomsday san Óstán Gresham.
Sa bhliain 2012, 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.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Clár Comhaltais
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Tá Leabharlann Chester Beatty tiomanta i leith méadú a dhéanamh ar rochtain ar líne ar na
Bailiúcháin agus feabhas a chur ar rochtain dhigiteach. Cé go bhfuil moill curtha le cur i
bhfeidhm plean digitithe intí, ar moil í a tharla mar thoradh ar an gcosc ar earcaíocht sa
tseirbhís phoiblí, tá dul chun cinn á dhéanamh ar mhodh comhoibrithe agus tionscadal a
mhaoinítear go príobháideach, ar nithe iad sin a thagann faoi bhainistiú Oifig Ceart & Atáirgthe
na Leabharlainne. Idir an dá linn, leantar d’ardáin nua a aimsiú i gcomhair oideachais dhigitigh
agus tionscadal cianrochtana.
Sa bhliain 2012, críochnaíodh digitiú dhá lámhscríbhinn chaomhnaithe: Peintiteoch
Samárach de chuid an tríú haois déag (uimhir fardail Heb 751) agus Qur’an de chuid lár an séú
haois déag (uimhir fardail Is 1558). Tá digitiú déanta ar na lámhscríbhinní ina n-iomláine agus
1514 íomhá dhigiteacha ardtaifigh ann agus tá siad ar fáil faoi láthair ach iarratas a dhéanamh
chuig an Oifig Ceart & Atáirgthe. De bhreis air sin, rinneadh sraith 358 gclaonchló
grianghrafadóireachta de chóidéacs Mainichéach de chuid an tríú haois (uimhir fardail Pma 1) a
dhigitiú sa Bilby Research Center, Ollscoil Arizona (Stáit Aontaithe Mheiriceá), mar chuid de
Tionscadal Kephalaia Mainichéacha.
Rinneadh comhpháirtíochtaí láithreacha le taisclanna idirnáisiúnta digiteacha a neartú i
Stáit Aontaithe Mheiriceá, san Eoraip, san Áise agus san Astráil. Ina measc sin áirítear na
comhpháirtíochtaí comhoibritheacha seo a leanas::
Bunachar Sonraí na hEalaíne Búdaíche Seapánaí san Eoraip, Ollscoil Hosei (an tSeapáin)
agus Ollscoil Zurich (an Eilvéis);
Seomra Lámhscríbhinn Fhíorúil an Tiomna Nua, Westfälische Wilhelms-Universität
Münster (an Ghearmáin);
An Tonscadal Kephalaia Mainichéacha, Dearlaic Náisiúnta do na Daonnachtaí (Stáit
Aontaithe Mheiriceá) agus Comhairle Thaighde na hAstráile.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Cearta & Atáirgeadh

Tionscnaíodh tionscadail chomhoibritheacha nua leo seo a leanas:
Innéacs na hEalaíne Críostaí, Ollscoil Princeton (Stáit Aontaithe Mheiriceá), agus
Bunachar sonraí DARE/Ibn Rushd, Ollscoil Köln (an Ghearmáin).
I mí na Nollag, rinneadh caibidlíocht a thabhairt chun críche le Museums With No Frontiers
chun teacht chun bheith ina chuid dá bhunachar sonraí ar líne dar teideal Explore Islamic
Art Collections.
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BUNACHAR SONRAÍ NA SÉALAÍ IOSLAMACHA
Tá 325 shéala-lorg ann anois i mBunachar Sonraí Séalaí na Leabharlainne, ar bunachar sonraí
idirghníomhach ar líne é a tionscnaíodh i mí Lúnasa 2011. Ba iad an Dr Elaine Wright,
Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach, agus Elizabeth Omidvaran, Cúntóir don Tionscadal
Lámhscríbhinní Arabacha, a cheap agus a bhainistíonn an láithreán uathúil seo agus, go dtí seo,
tá tuairimí faighte ó níos mó ná cúig thír déag. Samhlaítear go dtiocfaidh leathnú ar an
acmhainn seo de réir mar a iarrann institiúidí in áiteanna éagsúla ar fud an domhain séalaí de
chuid a mbailiúchán a chur san áireamh sa bhunachar sonraí.
Is féidir rochtain a fháil ar shealúchais dhigiteacha na Leabharlainne trí ardáin éagsúla ar
líne dá dtagraítear thuas agus trí iarratas a dhéanamh go díreach chuig an Oifig Ceart &
Atáirgthe.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Lean an Leabharlann den ábhar digiteach atá againn a scaipeadh trínár nGailearaí
Íomhánna ar líne agus trí thaisclanna agus trí bhailiúcháin eile ar líne, lena n-áirítear:
Europeana (EU);
Virtual Collection of Masterpieces, ASEMUS, Gréasán Mhúsaeim na hÁise-na hEorpa (AE);
The Digital Humanities Observatory (Éire).
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Leanann Siopa Chester Beatty de chuairteoirí a tharraingt agus iad ar lorg bronntanas agus
earraí atá bainteach leis na bailiúcháin. I rith na bliana, rinneadh roinnt táirgí nua – amhail
cártaí, míreanna mearaí agus maighnéid – a chur le raon earraí an tSiopa agus cuireadh
foilseacháin nua isteach i gcatalóg Chester Beatty: The Paintings a foilsíodh i Meán Fómhair mar
ábhar tionlacain a ghabh leis an taispeántas. Trí chomhaontú ceadúnais chun íomhánna, cártaí,
nóta-dhuillíní agus míreanna mearaí áirithe de chuid Leabharlann Chester Beatty a mhonarú, a
dháileadh agus a dhíol, beidh na hearraí sin ar fáil in easraisí i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus
san Eoraip.

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Siopa Bronntanas
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Soláthraíonn an Leabharlann suíomh malartach tarraingteach i gcomhair imeachtaí éagsúla
agus, sa bhliain 2012, bhíothas mar óstach le haghaidh 27 n-imeacht de chineál leath-thráchtála
agus 6 imeacht de chineál tráchtála. Áirítear na himeachtaí seo a leanas i measc na n-ócáidí
suntasacha a bhí ann i mbliana:
• Ceardlann agus Ceolchoirm Fhéile Giotáir na hÉireann.
Dé hAoine an 27 Iúil & Dé Sathairn an 28 Iúil
• Rinneadh Preas-Ócáid Seolta Fhéile na Scannán Indiach a thionól sa Leabharlann agus,
lena linn sin, labhair Fionnuala Croke, Stiúrthóir; A Shoilse Debashish Chakravarti, Uasal,
Ambasadóir na hIndia; An tAire Jimmy Deenihan; an tArd-Mhéara, Andrew Montague,
Uasal.
Dé Céadaoin an 23 Bealtaine

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Imeachtaí i Leabharlann Chester Beatty

31

Tuarascáil na nIontaobhaithe

de sheachtain imeachtaí i gcomhar le Féile Isfahan i mBaile Átha Cliath.
Dé Máirt an 5 Meitheamh
• Rinneadh Searmanas Tae Seapánach traidisiúnta a sheoladh sa léachtlann agus bhí daoine
de chuid phobal Seapánach na hÉireann i láthair. Ós rud é gur tháinig os cionn 200
cuairteoir chuig an imeacht seo, rinne Bean Oda, Iníon Ozaki agus Iníon Kidokoro an
searmanas a thaispeáint faoi dhó le nach mbeadh díomá ar aon duine.
Déardaoin an 14 Meitheamh
• Seoladh Lá Chultúr na Téalainne do Theaghlaigh agus bhí ceol, damhsa agus
gníomhaíochtaí cultúir ann lena linn.
Dé Sathairn an 16 Meitheamh
• Bhí an Leabharlann i measc na n-ionad a ghníomhaigh mar óstach do Chruinniú
Sheandálaithe na hEorpa-na hÁise Thoir Theas. Ar an 18 Meán Fómhair, rinneadh painéal
faoi Thaighde Nua ar lámhscríbhinní agus ar chultúir lámhscríbhinne na hÁise Thoir Theas
a reáchtáil i gcuimhne ar Henry Ginsburg a rinne cuid mhór taighde ar na lámhscríbhinní
atá ag Leabharlann Chester Beatty roimh a bhás sa bhliain 2009. Rinne Sinead Ward,
Oifigeach Ceart & Atáirgthe na Leabharlainne, páipéar a chur i láthair a bhí bunaithe ar a
thaighde dochtúireachta ar radhairc inste scéil ar lámhscríbhinní Kammavaca i mBurma.
Dé Máirt an 18 Meán Fómhair, Dé Céadaoin an 19 Meán Fómhar & Déardaoin an 20 Meán
Fómhair
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• Bhí Ambasáid na hIaráine ina hóstach i gcomhair ceolchoirme sa Leabharlann mar chuid

• Oíche an Chultúir i mBaile Átha Cliath 2012.

Dé hAoine an 21 Meán Fómhair
• Féile na gCarúl agus na Léitheoireachtaí.
daoin an 6 Nollaig, an 10ú hócáid ar seoladh an t-imeacht seo.
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Study placements and volunteers in conservation
Maidir le daoine ar thaithí oibre agus oibrithe deonacha, bhí Eileen Walsh agus Joan Barnewell
ag feidhmiú mar oibrithe deonacha caomhantais ar fud na bliana. Rinne an Leabharlann trí
ionad taithí oibre sa raon ó sheachtain amháin go hocht seachtaine a thairiscint do Julia Poirier
(caomhnóir leabhar ar Thionscadal Caomhantais Leabharlann Dheoise Dhoire agus Ráth
Bhoth), do Dawn Mankowski (céimí in Buffalo State College, Stáit Aontaithe Mheiriceá) agus do
Julie Sommerfeldt (Caomhnóir Leabhar sa Bodleian Library, Oxford). Le linn na sealanna oibre
sin, leagadh béim ar mhúineadh teicníochtaí caomhantais i gcomhair lámhscríbhinní
Ioslamacha.
D’fhreastail gach duine den fhoireann ar Cheardlann faoi Dhéanamh Páipéir i Griffin Mill,
Contae Mhaigh Eo, ar an 3 Aibreán. Mar chuid de sheirbhísí comhroinnte leantacha, eagraíodh
seisiúin oiliúna le caomhnóirí as Leabharlann Náisiúnta na hÉireann. D’fhreastail Rachel
Sawicki agus Fiona McLees ar cheardlann dhá lá faoi Líneáil Ítimí Mór-Fhormáide agus faoi
Theicníochtaí i gcomhair Níocháin agus Deisiúchán Laín a seoladh i Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann, Baile Átha Cliath, ar an 7 Meitheamh agus ar an 8 Meitheamh; tugadh cuireadh don
fhoireann freastal ar sheisiún oiliúna dhá lá eile faoi Theicníochtaí Líneála agus d’fhreastail
Fiona McLees agus Julia Poirier air sin ar an 29 Samhain agus ar an 30 Samhain.
D’fhreastail Hyder Abbas ar an gcomhdháil lae Building collections: 300 years of the Old
Library, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, ar an 25 Meitheamh, agus ar an 20ú
Comhdháil Bhliantúil de chuid SHARP (Society for the History of Authorship, Reading &
Publishing), The battle for books, i gColáiste na Tríonóide, ón 26 Meitheamh go dtí an 29
Meitheamh. Chomh maith leis sin, d’fhreastail sé ar Sheimineár Bliantúil Ghrúpa Leabhar Tearc
Chumann Leabharlann na hÉireann, Religious heritage in Irish libraries, in Acadamh Ríoga na
hÉireann, ar an 13 Samhain.
D’fhreastail Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais, ar Sheimineár Caomhantais Papyrus a
mhair dhá sheachtain agus a seoladh in Ollscoil Michigan, Ann Arbor, ón 18 Meitheamh go dtí
an 27 Meitheamh 2012.
D’fhreastail Justyna Chmielewska, Comhordaitheoir na nOibrithe Deonacha, ar chomhdháil
trí lá, Creating a New Old in Dublin, ón 8 Bealtaine go dtí an 10 Bealtaine; ar Chomhdháil
Náisiúnta na nOibrithe Deonacha a seoladh i mBaile Átha Cliath ar an 7 Samhain; agus ar
cheardlann a d’eagraigh an Chomhairle Oidhreachta maidir le hEarcú agus Bainistiú Oibrithe
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Deonacha, i Luimneach ar an 13 Samhain. Tá an Leabharlann ina príomh-chomhpháirtí i
ngréasán Eorpach músaem agus eagraíochtaí cultúir; díríonn gréasán an Learning Museum go
príomha ar fhoghlaim saoil agus bhí sraith comhdhálacha ann i rith an tionscadail. D’fhreastail
Justyna Chmielewska ar dhá chomhdháil a bhí ann i Ríge, an Laitvia, 25-27 Aibreán, agus in
Ãstersund, an tSualainn, 10-11 Deireadh Fómhair.
D’fhreastail Fionnuala Croke ar Executive Edge Day 2012 i Scoil Ghnó Iarchéime, UCD, ar an
9 Márta. D’fhreastail sí ar chruinnithe Choiste Stiúrtha, agus ar chruinniú bliantúil, na
nEagraithe Taispeántais Idirnáisiúnta (IEO) sa Getty Center, Los Angeles, 18-20 Bealtaine.
D’fhreastail Fiona McLees ar cheardlann dhá lá, Conservation-style Islamic bookbindings, a
thug iarchomhalta den fhoireann, Kristine Rose, atá ina Ceann Caomhantais Leabhar anois ag
Fitzwilliam Museum, Cambridge, agus a seoladh i Saotharlann Leabharlann Chester Beatty ar an
2 Lúnasa agus ar an 3 Lúnasa. Chomh maith leis sin, d’fhreastail sí ar chúrsa cúig lá, Identifying
and Making European Papers, a d’eagraigh International Academic Projects agus a seoladh i
stiúideo an déantóra páipéir, Gangolf Ulbricht, in Bethanien, Beirlín, 7-11 Bealtaine.
D’fhreastail Mary Dowling ar Access Cinema Viewing Sessions Conference, i Luimneach, 14-16
Meán Fómhair, agus ar North American Expo, i gCill Chainnigh, 10 Meán Fómhair.
D’fhreastail Jenny Siung ar chúrsa Next Gen sa Getty Institute Programme for Museum
Professionals i mBostún, 22-26 Deireadh Fómhair. Mar chuid de Ghréasán an Learning Museum,
tá Jenny Siung ina comhalta d’fhoghrúpa atá i mbun scrúdaithe ar thaighde agus ar anailísiú
lucht féachana. D’eagraigh an grúpa sin roinnt cuairteanna láithreáin lena n-áirítear an GalloRomeins Museum in Tongeren, an Bheilg, i mí Feabhra, agus Cap Sciences in Bordeaux i mí an
Mheithimh.
D’fhreastail Rachel Sawicki ar cheardlann cúig lá ar History of Papermaking and Bibliography
a seoladh sa Centre for the Study of the Book, Bodleian Library, in Oxford, 9-13 Iúil.
D’fhreastail Rie Mishima ar cheardlann de chuid an Association for Cultural Enterprises
(ACE) dar teideal Shop Skills Retail Training Workshop, a seoladh i nDánlann Náisiúnta na
hÉireann, 29 Bealtaine.
D’fhreastail Laura Muldowney ar an 14ú Comhdháil de chuid Chumann Eorpach
Sheandálaithe na hÁise Thoir Theas, a d’eagraigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus a
seoladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, 18-21 Meán Fómhair.
D’fhreastail an Dr Frances Narkiewicz ar Cheardlann Chomhaontú Malartaithe Sonraí
Europeana a seoladh i gCoimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, ar an 31 Eanáir; ar cheardlann
an Digital Humanities Observatory faoi New Perspectives on Old Data: Structured Data Presentation
for Digital Humanities Scholars, ar an 15 Márta; ar an gcomhdháil faoi theicneolaíocht

34

Tuarascáil na nIontaobhaithe

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

mhúsaeim, MuseumNext, sa Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sa Spáinn, 23-25
Bealtaine; ar an gCeardlann Eorpach maidir le Múineadh ar bhonn Taighde agus Comhroinnt
Acmhainní a d’eagraigh e-InfraNet and Knowledge Exchange sa Ghailearaí Eolaíochta, Baile Átha
Cliath, 28-29 Bealtaine; ar cheardlann oiliúna an Digital Curation Centre dar teideal Institutional
Challenges in the Data Decade, a seoladh in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, 6-7 Meitheamh; ar
chomhdháil agus ceardlann oiliúna Acadamh Ríoga na hÉireann dar teideal Opportunities of
Digital Humanities, 23-25 Deireadh Fómhair; agus ar oiliúint a chuir An Foras Feasa ar fáil, is é
sin, Digitisation in a Day, in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, ar an 13 Nollaig.
D’fhreastail Derval O’Carroll ar cheardlann cuachta Fháilte Éireann, City of Words, a
seoladh sa Lighthouse Cinema, Baile Átha Cliath, 21 Márta; ar chomhdháil Shared Services and
Outsourcing in the Irish Public Service a seoladh i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath, 29
Márta; ar cheardlann an Arts Marketing Association, Design for Marketers, in Caerdydd, an
Breatain Bheag, 21 Meitheamh; agus ar cheardlann Fháilte Éireann, New Markets, I Luimneach,
18 Deireadh Fómhair.
D’fhreastail Celine Ward ar Cheardlann Chóipchirt Ghrúpa Leabhar Tearc Chumann
Leabharlann na hÉireann a seoladh i Leabharlann Chester Beatty ar an 15 Deireadh Fómhair,
agus ar Sheimineár Bliantúil Ghrúpa Leabhar Tearc Chumann Leabharlann na hÉireann dar
teideal Religious heritage in Irish libraries, in Acadamh Ríoga na hÉireann, 13 Samhain..
D’fhreastail an Dr Elaine Wright an chomhdháil Hajj: Journey to the Heart of Islam, a
seoladh i Músaem na Breataine, 22-24 Márta; ar The Romanesque and the Mediterranean, a
d’eagraigh an British Archaeological Association, in Palermo, 16-18 Aibreán; agus ar an ochtú
comhdháil bhliantúil de chuid an Islamic Manuscripts Association (TIMA) dar teideal The Science
of Manuscripts; Manuscripts of Science, in Ollscoil Cambridge, 9-11 Iúil.
Cur i Láthair agus Foilseacháin
Thug Fionnuala Croke an príomh-aitheasc dar teideal Museums in a Changing World: Their Roles
in a Digital Community le linn Comhdhála Idirnáisiúnta a d’eagraigh Coiste Náisiúnta de chuid
ICOM (ICOM na Cóiré), a seoladh i Músaem Náisiúnta na Cóiré, Seoul, 20 Bealtaine. Ina
theannta sin, bhí sí mar chathaoirleach ar phlé painéil ar Mhúsaeim i nDomhan Athraitheach
le linn chomhdháil Chumann Mhúsaeim na Cóiré san ionad céanna ar an 20 Bealtaine.
D’fhoilsigh sí catalóg an taispeántais Chester Beatty: The Paintings (Leabharlann Chester
Beatty 2012) i mí Mheán Fómhair.
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D’fhreastail sí ar an 5ú Comhdháil Ghinearálta de chuid Ghréasán Mhúsaeim na hÁise-na
hEorpa (ASEMUS) dar téama New and Sustainable Museum Education agus a d’eagraigh Músaem
Náisiúnta na Cóiré, Seoul, 13-14 Meán Fómhair, agus bhí sí ina cathaoirleach ar sheisiún a bhain
le gníomhaíochtaí ASEMUS.
Mar Leas-Chathaoirleach, d’fhreastail sí ar an 16ú cruinniú de Choiste Feidhmiúcháin
ASEMUS agus ar chruinniú Iontaobhaithe an Bhailiúcháin Fhíorúil Sársaothar (VCM), 12 Meán
Fómhair.
D’fhreastail sí ar Chúrsa Oiliúna Rialachais a d’eagraigh Cumann Músaem na hÉireann
(IMA) agus Boardmatch Ireland in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Beairic Uí Choileáin, 19 Meán
Fómhair.
D’fhreastail sí ar chomhdháil ar Dhaonchairdeas agus na hEalaíona a d’eagraigh an Roinn
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta sa Smock Alley Theatre i mBaile Átha Cliath ar an 18
Deireadh Fómhair.
D’fhreastail sí ar an 20ú Comhdháil Bhliantúil de chuid NEMA (Gréasán na nEagraíochtaí
Músaeim Eorpacha) a seoladh i nDánlann Náisiúnta na hÉireann ón 2 Samhain go dtí an 4
Samhain.
Thug Fiona McLees léacht dar teideal The Stuff that Reams are Made of: Innovations in 18th
and 19th century papermaking in Europe sa Leabharlann mar chuid den tSeachtain Oidhreachta,
23 Lúnasa.
Sheol Laura Muldowney turas poiblí treoraithe tríd an taispeántas Arts of the Book mar
chuid d’Fhéile Bhliain Úr na Síneach a d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i mí
Feabhra. Ina theannta sin, sheol sí turas treoraithe tríd an taispeántas Tale of the Bamboo Cutter
a eagraíodh d’oibrithe deonacha Leabharlann Chester Beatty i mí Bhealtaine.
Chuir sí péintéireachtaí Síneacha Chester Beatty i láthair mar chuid d’Fhéile Bhliain Úr na
Síneach a d’eagraigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath (Cumann Chultúr na hÉireann-na
Síne, Samhain 2012.
Thug Elizabeth Omidvaran léiriú ar eolaíocht Ioslamach d’oibrithe deonacha na
Leabharlainne ar an 5 Iúil 2012 agus rinneadh sin i gcomhthráth le taispeántais a bhain le Baile
Átha Cliath – Cathair na hEolaíochta.
Thug sí léacht do na comhaltaí ar an 13 Deireadh Fómhair, is é sin, léacht dar teideal
Islamic Seals and Their Manuscripts.
Bhí Rachel Sawicki, caomhnóir Leabhar, i mbun ceardlainne praiticiúla trí lá maidir le
Making Traditional and Conservation-style Islamic Bookbindings i Leabharlann Chester Beatty, ar
ceardlann í a eagraíodh do chaomhnóirí as an Leabharlann Náisiúnta, 23 -25 Aibreán.
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Chuir sí páipéar i láthair dar teideal The Conservation Treatment of a 17th century Indian
Shahnama Manuscript le linn Chomhdháil Chumann Chaomhnóirí agus Athchóiritheoirí
Gairmiúla na hÉireann (IPCRA), Conservation Activities in Ireland III, a seoladh i Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann, 15 Samhain.
D’fhoilsigh sí feasachán teicniúil dar teideal Remoistenable Tissue Recipe for the Repair of
Corrosive Pigments in Islamic Manuscripts i Nuachtlitir Náisiúnta an Australian Institute for the
Conservation of Cultural Material (AICCM) i mí Lúnasa 2012.
Rinne sí léirmheas ar Scoil Samhraidh an Centre for the Study of the Book in eagrán mhí na
Samhna de nuacht ICON.
Chuir Jenny Siung páipéar i láthair faoin gcéad tionscadal aosach óg de chuid na
Leabharlainne, Young Curators: engaging young diverse audiences with museums through
innovative technology, ag 5ú Comhdháil Ghinearálta ASEMUS de Ghréasán Mhúsaeim na hÁisena hEorpa (ASEMUS) dar téama New and Sustainable Museum Education a d’eagraigh Músaem
Náisiúnta na Cóiré, Seoul, 13-14 Meán Fómhair.
Scríobh sí alt dar teideal Renegotiating Irish Identity: the Chester Beatty Library and Ireland
do Museum Ireland arb é iris náisiúnta Chumann Músaem na hÉireann é.
Chuir Sinéad Ward páipéar i láthair dar teideal Narrative Scenes in Kammavaca Manuscripts
ag an 14ú Comhdháil Idirnáisiúnta de chuid Chumann Eorpach Sheandálaithe na hÁise Thoir
Theas, a d’eagraigh an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus a seoladh i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath, 18-21 Meán Fómhair 2012.
Scríobh sí alt dar teideal In Search of a Mon Kammavaca, sa The Mon Over Two Millennia:
Monuments, Manuscripts, Movements, eag. McCormick, Jenny, Baker, Institiúid na Staidéar
Áiseach, Ollscoil Chulalongkorn.
Scríobh sí alt dar teideal King Thohanbwa and the origins of the Magyi-zi script in Shan and
Beyond, eag. Rato, Institiúid na Staidéar Áiseach, Ollscoil Chulalongkorn.
Thíolaic an Dr Elaine Wright páipéar dar teideal Writings of the Faith: Islamic Manuscripts in
the Chester Beatty Library, mar chuid de Sheimineár Bliantúil an Ghrúpa Leabhar Tearc dar
téama Religious Heritage in Irish Libraries, in Acadamh Ríoga na hÉireann, 13 Samhain.
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2012
€

2011
arna athlua

Sócmhainní dochta
Sócmhainní dochta inláimhsithe
Infheistíochtaí

7
9
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Creidiúnaithe agus fabhrúcháin
Glan-sócmhainní reatha

Cistí caipitil agus ioncaim
Cistí caipitil
Cistí srianta
Cistí neamhshrianta
Ciste Forbraíochta

10

12

1,555,573
1,831,455
3,387,028

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

136,763
60,089
1,044,026
1,240,878

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

(268,101)

(194,828)

972,777

727,931

4,359,805

4,169,600

302,030
1,839,636
1,015,046
3,156,712

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

1,203,093

1,086,845

4,359,805

4,169,600

Tuarascáil na nIontaobhaithe

31 Nollaig 2012

LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Clár Comhardaithe

Iontaobhaithe: An Dr TP Hardiman, An tOllamh R Stalley.
Stiúrthóir/Leabharlannaí: F. Croke.

42

