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Réamhrá
Is é Leabharlann Chester Beatty agus an t-iarsmalann an foras is iomráití in Éirinn ina
gcuirtear chun cinn meas agus tuiscint ar chultúir an domhain agus an caidreamh
leis na daoine a bhfuil ábhar a bhaineann lena gcultúr i measc ár gcuid Bailiúchán. Tá
seoda breátha sa Leabharlann de chuid mhórchultúir agus mhór-reiligiúin an domhain,
iad á bhfágáil le huacht ag Éireannaigh nó á gcur faoi chúram an Stáit ag Sir Alfred
Chester Beatty (1875–1968), innealtóir mianadóireachta as Meiriceá a bhí ina fhear
bailiúcháin agus daonchairdis. 

Ó d’athraigh an leabharlann go Caisleán Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2000, tá
Leabharlann Chester Beatty ag dul i dtreis. Sa seanionad ar Bhóthar Shrewsbury i
mbruachbhailte Bhaile Átha Cliath, bhí d’acmhainn ag an Leabharlann cóir a chur ar
scoláirí agus bhí áiseanna áirithe ar fáil chun gnéithe den Bhailiúchán a chur ar
taispeáint ar mhaithe le taitneamh an phobail. Bhíodh cúpla míle cuairteoir ar an
meán ag trácht ar an Leabharlann. I gcodarsnacht leis sin, taobh istigh de sheacht
mbliana ó aistríodh go dtí Caisleán Bhaile Átha Cliath, bhí ardú go dtí líon is mó ná
250,000 ar líon na gcuairteoirí. Bhí feabhsú chomh mór ar áiseanna don Bhailiúchán
agus don phobal gur bhuaigh Leabharlann Chester Beatty an Gradam d’Iarsmalann
Eorpach na Bliana sa bhliain 2002. 

Sa lá atá inniu ann, tá an Leabharlann ar cheann de na Forais Chultúir Náisiúnta is
mó a mbíonn trácht daoine air. Tugadh taispeántais shealadacha iontacha go hÉirinn
do phobal na tíre seo mar gheall ar chomharobair idirnáisiúnta trí leas a bhaint as an
mBailiúchán buan (le taispeántais maidir le Dürer, Muraqqa agus Shahnama) chomh
maith le saothair ar iasacht as bailiúcháin idirnáisiúnta (taispeántais de leithéid
Leonardo, Rembrandt agus Matisse).

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY

3



Tá leathnaithe ag an Leabharlann freisin ar a gcuirtear ar fáil do dhreamanna éagsúla
den lucht úsáide. Táthar go fóill ag feidhmiú mar leabharlann taighde ag scoláirí as
gach cuid den domhan. Trí na cláir phoiblí, cothaítear caidreamh le lucht airde in
Éirinn agus le cuairteoirí thar tír isteach. Anuas air sin, tá ról faoi leith cruthaithe
againn i measc na bhForas Cultúir Náisiúnta trí chaidreamh a chothú le pobail atá in
Éirinn cheana féin agus le pobail atá ag teacht chun cinn sa tír. Trí leas a bhaint as
na Bailiúcháin iontacha agus léirmhíniú a thabhairt orthu, tá féachta againn le
caidreamh a bhunú agus a chothú leis na dreamanna is nua i measc phobal na
hÉireann.  

I bhfianaise suim mhór ar fud an domhain i mBailiúchán Chester Beatty, tá iomrá go
hidirnáisiúnta ar an Leabharlann, go háirithe i measc lucht léinn, ach i measc an
ghnáthphobail anois chomh maith, agus ní beag an pháirt a bhí ag acmhainní
digiteacha a fhorbairt agus na meáin shóisialta a thapú lena chothú sin. 

Trí bliana an ré a cheaptar don ráiteas straitéise seo. Baineann díriú ar théarma
chomh gearr sin leis na srianta airgid faoi láthair agus, dá thoradh sin, an scóip
theoranta a bhainfeadh le leathnú ar bheartaíocht agus ar réimse feidhme na
Leabharlainne go ceann tamaill. Bheadh i gceist ina dhiaidh sin, tráth is faide anonn,
réimse beartaíochta níos leithne a thabhairt chun cinn, mar shampla, forbairt a
dhéanamh ar na spásanna poiblí agus ar na hionaid taispeántais, agus ionad don
chaidreamh idirchultúir a chruthú a chuirfeadh leis an obair shuntasach atá déanta
cheana féin ina leith sin. Tá rún againn leathnú go mór ar an iomrá agus ar an gcáil
atá ar an Leabharlann go hidirnáisiúnta. I ndáil lena bhfuil á leagan amach go
fadtéarmach don Leabharlann, beifear san airdeall maidir le deiseanna cistíochta don
bheartaíocht sin, go háirithe ó dhaoine agus ó dhreamanna go hidirnáisiúnta ar mian
leo bheith ceangailte leis an leathnú ar an gcáil agus an meas ar thaiscí na
Leabharlainne.
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Ról agus Sainordú 
LEABHARLANN CHESTER BEATTY
Is iontaobhas carthanais poiblí atá in Leabharlann Chester Beatty arna chur ar bun de
réir uacht Sir Alfred Chester Beatty, ar deonaíodh probháid ina leith sa bhliain 1969.
Tá an Leabharlann faoi úinéireacht Bhord Iontaobhaithe, arna gceapadh de réir théar-
maí uacht Sir Alfred Chester Beatty agus sin arna leasú le hordú ón Ard-Chúirt sa
bhliain 1997, agus is ar mhaithe le húsáid agus leas an phobail an úinéireacht. 

Ina foras carthanais di, is go díreach le Coimisinéirí na dTabhartas agus na
dTiomnachtaí Carthanúla atá freagracht ar an Leabharlann agus tagann sí faoi
choimirce an Ard-Aighne ina chosantóir carthanas dó. Tagann níos mó ná 90 faoin
gcéad den chiste trí dheontas i gcabhair ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta agus sin é an caidreamh is tábhachtaí leis an rialtas i ndáil le beartaíocht
na Leabharlainne a thabhairt chun cinn agus na Bailiúcháin a chosaint.  

Cé gurbh í an leabharlann phríobháideach a bhíodh ag Sir Alfred Chester Beatty í
tráth, tá Leabharlann Chester Beatty anois ar cheann d’fhorais chultúir náisiúnta na
hÉireann agus feidhmítear mar iarsmalann atá ar oscailt saor ó tháille ag cuairteoirí
ar feadh na bliana.

Is é cúram a leagtar ar an Leabharlann an oidhreacht a bhaineann leis na Bailiúcháin
a chosaint, a chaomhnú agus a chur ar fáil don phobal trí thaispeántais, foilseacháin
don ghnáthphobal, léachtaí agus imeachtaí eile agus deis a thabhairt don lucht léinn
an acmhainn seo a cheadú a bhfuil tábhacht go hidirnáisiúnta léi. 

Is é cuspóir na Leabharlainne mar sin, le haird ar an dualgas cúraim agus ar an
mbunriachtanas leis an gciste poiblí san am atá romhainn, cion tairbhe breise a
dhéanamh do shaol cultúrtha na hÉireann, sa tír seo agus sa chaidreamh le daoine
agus cultúir ar fud an domhain. 
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Tá méadú seasta ar líon na gcuairteoirí ag an Leabharlann le cúig bhliana anuas:
cuireadh cóir i rith na bliana 2012 ar níos mó ná 250,000 cuairteoir. Bíonn moladh
go tréanrialta ar an Leabharlann i léirmheasanna agus san aiseolas ó na
geallsealbhóirí éagsúla – cuairteoirí, scoláirí, lucht cistíochta, comhaltaí agus oibrithe
deonacha – agus in altanna agus léirmheasanna a fhoilsítear go hidirnáisiúnta. Trí na
taispeántais bhuana agus shealadacha, an clár foghlama idirchultúir agus an réimse
leathan de bhearta poiblí do dhaoine de gach aoisghrúpa agus cultúr, is spás
bríomhar, tarraingteach, soicheallach an Leabharlann maidir le meas agus tuiscint ar
chultúir an domhain. 

Táthar lándúthrachtach maidir le leanacht den ghnás seo trí chloí le misean na
Leabharlainne agus trí Straitéis 2013-2015 a chur i bhfeidhm, na céimeanna trína
dtabharfar an aisling atá i ndán don Leabharlann i gcrích as seo go ceann trí bliana.
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An Misean
Is é atá de mhisean go leanúnach ag Leabharlann Chester Beatty cothabháil agus
caomhnú a dhéanamh ar Bhailiúcháin na Leabharlainne agus iad a chur ar fáil ar na
bealaí is cóiriúla maidir le húsáid agus taitneamh an phobail agus le hobair léinn agus
taighde, ionas go gcothaítear meas agus tuiscint níos forleithne ar an oidhreacht
chultúir idirnáisiúnta a ghabhann leis na Bailiúcháin agus d’fhonn caidreamh a chothú
idir Éirinn agus na cultúir a bhfuil ábhar a bhaineann leo sna Bailiúcháin.
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An Aisling
Beidh iomrá go forleathan ar Leabharlann Chester Beatty mar phríomhionad na
hÉireann maidir le tuiscint ar chultúir an domhain, le heolas agus caidreamh a chur
chun cinn trí na Bailiúcháin, le saineolas agus le tograí i gcomhar. 
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Comhthéacs faoi Athrú
Tá an timpeallacht sheachtrach faoi láthair ina dhúshlán straitéise dosháraithe ag
eagraíochtaí poiblí agus eagraíochtaí príobháideacha araon, agus ní ag an gcuid a
oibríonn i gcúrsaí ealaíne agus cultúir is fusa an cás. Tá de shaintréith leis an
gcomhthéacs polaitíochta, eacnamaíochta, sóisialta agus teicneolaíochta nach mór
do Leabharlann Chester Beatty dul in oiriúint dó, go bhfuil athrú, suaitheadh agus
éiginnteacht seachas mar a bhí riamh cheana ag baint leis, rud a fhágann deiseanna
tairbheacha agus dúshlánacha roimh an Leabharlann. 

• Leis an athrú mórshuntasach ar dhaonra na hÉireann ionas go bhfuil líon maith
daoine sa tír anois a bhfuil iarsmaí sna Bailiúcháin a bhaineann lena gcultúr
dúchais féin, tá ról le cur i gcrích ag an Leabharlann maidir le meas agus
comhthuiscint a chothú idir dreamanna uile an oileáin, mar atá luaite go sainráite
i Misean na Leabharlainne. Tá aird agus meas níos coitianta i measc lucht
oideachais agus lucht na sochaí sibhialta ar an gcion tairbhe seo maidir le pobal
caoin ilchultúir a chothú in Éirinn.

• Tá ísliú ar mhaoiniú an Rialtais agus brú dian maidir le costas a laghdú tagtha
de thoradh ar chúrsaí airgid Stáit agus srianta dá réir maidir le lucht foirne a
bhfuil buntábhacht leo maidir leis an misean a earcú agus a choinneáil.  

• Mar chuid den athchóiriú ar an earnáil phoiblí, tá aird níos mó in earnáil an
Rialtais ar chomharobair (seirbhísí i gcomhar) maidir le seirbhísí poiblí a chur ar
fáil. Tá an Leabharlann lándúthrachtach maidir le seirbhísí i gcomhar le forais
eile de na forais chultúir náisiúnta a chur ar fáil de réir mar is cuí. 

• Tá athrú ó bhonn á chur ar mhodhanna oibre mar gheall ar an réabhlóid dhigiteach,
maidir le deis a thabhairt na Bailiúcháin a bhreathnú agus a léirmhíniú go háirithe. 
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STRAITÉIS 2013 – 2015
Príomhaidhmeanna Straitéiseacha agus
Cuspóirí 
Tá leanúnachas mór idir príomhaidhmeanna straitéiseacha Leabharlann Chester
Beatty, maille leis na bearta straitéiseacha a ghabhann leo, agus na sárchláir oibre
ar tugadh fúthu roimhe seo.   

Ocht gcinn de phríomhaidhmeanna straitéiseacha atá i gceist:

1. Caomhnú, bainistiú agus forbairt na mBailiúchán.

2. Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin ag réimse leathan éagsúil de lucht
féachana.

3. Feabhas a chur ar an infrastruchtúr fisiciúil agus ar na háiseanna fisiciúla.

4. Cinntiú go bhfuil Leabharlann Chester Beatty inbhuanaithe ó thaobh cúrsaí
airgeadais agus éifeachtach ó thaobh costais.  

5. Infheistíocht a dhéanamh sa lucht foirne agus an dúthracht mhór atá iontu
maidir le misean agus obair na Leabharlainne a chothú.

6. Caidreamh agus foghlaim idirchultúir a chur chun cinn.  

7. Cur le seasamh agus cáil na hÉireann sa réimse idirnáisiúnta.

8. Cur chuige córasach maidir le margaíocht ar an Leabharlann a thabhairt chun
cinn.
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 1:
Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú
agus a fhorbairt 
Leanfaidh Leabharlann Chester Beatty de chúram a dhéanamh de na Bailiúcháin de réir
na gcaighdeán idirnáisiúnta, agus de na gnáis oibre a fheabhsú ionas go
gcaomhnaítear na Bailiúcháin do na glúnta atá le theacht. Ar na príomhchuspóirí a
bhaineann leis na Bailiúcháin a choinneáil sábháilte, a bhainistiú agus a fhorbairt, tá
siad seo a leanas:

Cuspóirí:

1.1 Leanacht den bhéim ar chúrsaí slándála 

1.2 Caomhnú na mBailiúchán do na glúnta atá le theacht a chinntiú

1.3 Leanacht de chothú an taighde mar cheann d’fheidhmeanna buntábhachta
fhoireann lna Leabharlainne

1.4 Feabhas a chur ar chatalógú na mBailiúchán 
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CUSPÓIR 1.1:
Leanacht den bhéim ar chúrsaí slándála

Bearta:

1.1.1 An t-athbhreithniú maidir le bac ar choiriúlacht a thabhairt chun críche agus
bearta a chur i bhfeidhm de réir mar is féidir

1.1.2 Athbhreithniú a dhéanamh maidir leis an gcead isteach chuig na Bailiúcháin
go léir  
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CUSPÓIR 1.2:
Caomhnú na mBailiúchán do na glúnta atá le
theacht a chinntiú

Bearta:

1.2.1 Polasaí maidir leis na Bailiúcháin ag teacht leis an sárghnás oibre
idirnáisiúnta a chur i dtoll a chéile agus a chur ar bhonn foirmeálta 

1.2.2 Leanacht den suirbhé ar an riocht ina bhfuil gach gné de na Bailiúcháin

1.2.3 An clár maidir le feabhas ar chumhdach agus stóráil an bhailiúcháin a
thabhairt chun críche 

1.2.4 Cloí le hardleibhéal caomhnúcháin maidir le gach iarsma a bhíonn ar
taispeáint 

1.2.5 Treoirlínte maidir le láimhseáil don lucht foirne agus don lucht
léitheoireachta a thabhairt chun críche agus a thabhairt i bhfeidhm

1.2.6 Dul i ngleic leis an easpa foirne i gcúrsaí Caomhnúcháin agus féachaint lena
chinntiú go mbíonn líon dóthaineach foirne ar fáil chun leanúnachas an
tsaineolais a chinntiú  

1.2.7 Leanacht den oiliúint iomlán maidir leis an bPlean Práinnfhreagartha (ERP)

1.2.8 Clár na Comhairle Oidhreachta maidir le Caighdeáin Iarsmalainne in Éirinn
(MSPI) a thabhairt chun críche
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CUSPÓIR 1.3:
Leanacht de chothú an taighde mar cheann
d’fheidhmeanna buntábhachta fhoireann na
Leabharlainne

Bearta:

1.3.1 An fhoireann a spreagadh i mbun obair thaighde agus freastal don
bheartaíocht sin  

1.3.2 Breis socruithe páirtnéireachta a chur ar bun le forais oideachais tríú
leibhéal d’fhonn teagasc agus taighde bunaithe ar na bailiúcháin a chothú

1.3.3 Leanacht den chúnamh taca maidir leis an gcomhar taighde le scoláirí in
Éirinn agus thar lear; agus an deis is gá na bailiúcháin a cheadú a thabhairt
do scoláirí atá ag féachaint le comhar taighde nua a chruthú nuair is cóiriúil
sin

1.3.4 Clár foilsiúcháin a choinneáil ar bun le foilseacháin a bhaineann le
taipeántais agus tionscnaimh chatalóg

1.3.5 Foilsiú a dhéanamh ar shaothair bunaithe ar thionscadail taighde atá ar siúl
nó tugtha chun críche
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CUSPÓIR 1.4:
Feabhas a chur ar chatalógú na mBailiúchán

Bearta:

1.4.1 An Polasaí Digitiúcháin a thabhairt chun críche agus a chur i bhfeidhm 

1.4.2 Oibriú ar na moltaí maidir le hIniúchadh Inmheánach ar na Bailiúcháin ar
Adlib a chur i bhfeidhm

1.4.3 Tús áite a thabhairt d’atheagar ar an gCartlann 

1.4.4 Polasaí maidir le Bainistíocht ar Chomhaid a chur le chéile  

1.4.5 Leanacht den iniúchadh rialta maidir le déantúsáin 

1.4.6 Leanacht den chomharobair reatha maidir leis an gcatalógú ar réimsí
mórthábhachtacha de na Bailiúcháin agus socruithe comhoibriúcháin nua a
thabhairt chun cinn 
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 2:
Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin ag
réimse leathan éagsúil de lucht féachana 
Bíonn caidreamh idir Leabharlann Chester Beatty agus réimse leathan de lucht
úsáide, ina measc, an pobal i gcoitinne, dreamanna nua inimirceoirí go hÉirinn,
scoláirí agus lucht léinn. Tá de rún ag an Leabharlann deis níos fearr a bheith ag
gach duine na bailiúcháin a thapú trí ábhar a chur ar taispeántas, cláir phoiblí agus
na meáin ceangailte d’fhonn leas agus sásamh don uile dhuine agus an taighde ar na
Bailiúcháin a chothú:

Cuspóirí:

2.1 Deis níos furasta a bheith ar Bhailiúcháin agus ar sheirbhísí na Leabharlainne
a thapú

2.2 Feabhas a chur ar an deis na Bailiúcháin a thapú go digiteach

2.3 Athbhreithniú agus feabhas ar chlár na Leabharlainne don phobal 
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CUSPÓIR 2.1:
Deis níos furasta a bheith ar Bhailiúcháin agus ar
sheirbhísí na Leabharlainne a thapú

Bearta:

2.1.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar an acmhainn athchóiriú agus leathnú a
dhéanamh ar na gailearaithe taispeántais 

2.1.2 Athbhreithniú a thabhairt ar an bPolasaí agus an Straitéis maidir le
Taispeántais 

2.1.3 Clár taispeántas a chur i gcrích don tréimhse 2013-2015

2.1.4 Leanacht de shaothair a thabhairt ar iasacht nuair is cuí sin do thaispeántais
scolártha in Éirinn agus thar lear 
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CUSPÓIR 2.2:
Feabhas a chur ar an deis na Bailiúcháin a thapú
go digiteach

Bearta:

2.2.1 An Straitéis Dhigiteach a thabhairt chun críche agus a chur i bhfeidhm 

2.2.2 Cur leis an úsáid as meáin dhigiteacha sna réimsí poiblí, agus leathnú ar an
ábhar digiteach atá ar fáil tríd an idirlíon  

2.2.3 Deis níos fearr a thabhairt ar íomhánna trí na meáin ceangailte 

2.2.4 Feabhas a chur ar a bhféadann an cuairteoir a bhaint as Láithreán Gréasáin
na Leabharlainne a bhreathnú
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CUSPÓIR 2.3:
Deis a bheith ag cuairteoirí trí chláir chuí an
Leabharlann a thapú go láithreach, go
hintleachtúil, go cultúrtha agus go fíorúil 

Bearta:

2.3.1 Deis a bheith ag cuairteoirí an Leabharlann a thapú trí chláir chuí: a tapú go
láithreach, go hintleachtúil, go cultúrtha agus go fíorúil 

2.3.2 Gnáthchuid den obair a dhéanamh den chaidreamh leis an bpobal agus dá
ndeis ar na bailiúcháin trí thaispeántais, cláir fhoghlama agus cláir phoiblí 

2.3.3 Oibriú le lucht na margaíochta agus eolas faoin gclár a chraobhscaoileadh 

2.3.4 Athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar Pholasaí na Leabharlainne maidir le
Cosaint Leanaí agus aird ar Threoirlínte Tús Áite do Leanaí 2011

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY

19



PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 3:
Áiseanna fisiciúla na Leabharlainne a
chothabháil agus a fheabhsú 
Mar gheall ar a fheabhas atá ag éirí leis an Leabharlann líon níos mó cuairteoirí agus
scoláirí a tharraingt isteach, tá an spás agus na háiseanna atá ar fáil ina bhac faoin
tráth seo ar fhorbairt straitéiseach na Leabharlainne. Déanfar:

Cuspóirí:

3.1 Oibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí agus leis an Roinn chun aon deis feabhas
ar spás poiblí sa Leabharlann a thabhairt i gcrích 

3.2 Athbhreithniú cuimsitheach ar stóráil ábhar Bailiúcháin, Cartlainne,
taispeántais agus eile 

3.3 Athbhreithniú agus feabhas ar chomharthaí sa Leabharlann 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 3.1:
Oibriú le OPW agus an Roinn chun aon deis
feabhas a chur ar spás poiblí sa Leabharlann a
thapú  

Bearta:

3.1.1 Oibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí chun na pleananna do leathnú na
Leabharlainne a thabhairt chun críche, lena n-áirítear: 
• spás foghlama faoi leith

• halla éisteachta sainchóirithe

• siopa níos mó

• an bealach éalaithe ó dhóiteáin taobh istigh a aistriú go háit eile

• athchóiriú ar na gailearaithe agus 

• gailearaí sách mór do thaispeántais shealadacha a fhorbairt 

3.1.2 Leanacht den chaidreamh le hOifig na nOibreacha Poiblí maidir le hobair
chothabhála agus obair feabhsúcháin ar an infreastruchtúr fisiciúil 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 3.2:
Athbhreithniú cuimsitheach ar an acmhainn
stórála maidir le hábhar Bailiúcháin, Cartlainne,
taispeántais agus eile agus beart ina leith  

Bearta:

3.2.1 Athbhreithniú ar na modhanna stórála faoi láthair

3.2.2 Troscán stórála breise a cheannach  

3.2.3 Athmheas agus atheagar ar an stóráil ar láithreacha eile 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 3.3:
Athbhreithniú agus feabhas ar chomharthaí sa
Leabharlann  

Bearta:

3.3.1 Athbhreithniú ar na comharthaí uilig sa Leabharlann

3.3.2 Próiseas tairisceana maidir le comharthaí nua

3.3.3 Na comharthaí nua a chur isteach

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 4:
Ioncam a chruthú mar bhonn treise faoi
Mhisean agus Straitéis na Leabharlainne
agus leanacht den bhainistíocht éifeachtach
agus ionraic ar chúrsaí airgid
Is é a fheictear amach roimh Leabharlann Chester Beatty agus na forais eile den
chineál céanna tréimhse anróiteach maidir le cúrsaí cistíochta. D’fhonn tabhairt faoin
easnamh cistíochta, leanfaidh an Leabharlann de thús áite a thabhairt do bhearta
chun laghdú ar chostais agus de dheiseanna a thapú chun ioncam a fháil as foinsí
níos iléagsúla. Déanfar:

Cuspóirí:

4.1 An meon maidir le feabhsú seasta a choinneáil de chultúr againn  

4.2 Deiseanna maidir le hioncam a chruthódh an Leabharlann féin a scrúdú 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 4.1:
An meon maidir le feabhsú seasta a choinneáil
de chultúr againn

Bearta:

4.1.1 Leanacht de chaidreamh comharoibre a chothú agus tabhairt faoi sheirbhísí
seachtracha agus seirbhísí i gcomhar a úsáid ar mhaithe le breis éifeachta

4.1.2 Leanacht leis an bPlean don Iniúchadh Inmheánach faoi stiúir Choiste
Iniúchta agus Airgeadais Bhord na nIontaobhaithe

4.1.3 An comhlíonadh a chinntiú i ndáil leis an reachtaíocht, na cóid agus na
treoirlínte a bhaineann le hábhar  

4.1.4 Próiseas tairisceana maidir le seirbhísí móra

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 4.2:
Deiseanna maidir le hioncam a chruthódh an
Leabharlann féin a scrúdú  

Bearta:

4.2.1 Athbhreithniú a dhéanamh ar na seirbhísí trína ngnóthaítear ioncam faoi
láthair agus scrúdú a dhéanamh an bhféadfaí seirbhísí eile a chur ar bun

4.2.2 Féachaint le feabhas a chur ar na háiseanna fisiciúla ionas gur fearr an
teacht isteach tráchtála a ghnóthófaí ón gcaifé, siopa etc.

4.2.3 Leanacht den chaidreamh a chothú agus a neartú leis an lucht cistíochta
reatha agus le lucht cistíochta ionchais maidir le maoiniú ar thionscadail
speisialta agus dul i ngleic le bearnaí i gcúrsaí foirne

4.2.4 Leanacht den fhorbairt ar an gClár do Chomhaltaí Leabharlann Chester
Beatty  

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 5:
Lucht foirne a mhealladh, a choinneáil agus
a fhorbairt agus an dúthracht mhór atá iontu
maidir le misean agus obair na
Leabharlainne a chothú 
Tá gach a gcuirtear romhainn sa phlean straitéise seo ag brath ar dóthain foirne a
bheith ar fáil a bhfuil an saineolas is gá acu ar réimsí éagsúla. Ar na bearta is
tábhachtaí maidir le cúrsaí pearsanra, tá siad seo a leanas:

Cuspóirí:

5.1 Cinntiú go líontar poist atá bunriachtanach maidir le misean na Leabharlainne
agus go mbíonn dóthain foirne ann d’oibriú agus d’fhorbairt na Leabharlainne 

5.2 Feabhas a chur ar an gcumarsáid inmheánach agus ar spreagadh na foirne 

5.3 Deiseanna a chur ar fáil don lucht foirne chun cur lena gcuid scileanna agus
an dúthracht a bhuanú trí fhorbairt ar na ngnáis oibre ghairmiúla

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 5.1:
Cinntiú go líontar poist atá bunriachtanach
maidir le misean na Leabharlainne agus go
mbíonn leibhéil foirne leordhóthaineach

Bearta:

5.1.1 Caidreamh a dhéanamh leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
chun leibhéil leordhóthaineacha acmhainní a chinntiú chun cur ar chumas
Leabharlann Chester Beatty feidhmiú go héifeachtach agus seirbhísí a chur
ar fáil 

5.1.2 Lucht cistíochta a aimsiú a chuirfeadh airgead ar fáil maidir le poist
mhórthábhachta ar conradh 

5.1.3 Leanacht de na cláir d’intéirnigh agus d’oibrithe deonacha 

5.1.4 Leanacht den úsáid as an Scéim JobBridge ag FÁS agus deiseanna eile
maidir le hintéirneacht/taithí oibre a scrúdú

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 5.2:
Feabhas a chur ar an gcumarsáid inmheánach
agus ar spreagadh na foirne

Bearta:

5.2.1 Leanacht leis na Cruinnithe Bainistíochta agus na Cruinnithe Bailiúcháin mar
atá ar bun faoi láthair 

5.2.2 Leanacht de na cruinnithe neamhfhoirmeálta gach mí le hionadaí foirne
cheardchumann an CPSU 

5.2.3 Cruinnithe rialta le ionadaí foirne cheardchumann SIPTU a thabhairt isteach

5.2.4 Cruinnithe don fhoireann ar fad a thabhairt isteach faoi dhó sa bhliain 

5.2.5 Deiseanna a scrúdú maidir le himeachtaí sóisialta seachtracha mar
spreagadh don fhoireann ar fad 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 5.3:
Deiseanna a chur ar fáil don lucht foirne forbairt
a thabhairt ar a gcuid scileanna

Bearta:

5.3.1 Taighde a dhéanamh faoi chóras leasaithe maidir le feidhmíocht a mheas,
d’fhonn riachtanais oiliúna/forbartha gach duine den lucht foirne a mheas 
agus a shonrú agus beartaíocht a dhéanamh dá réir

5.3.2 Oiliúint i meas na feidhmíochta a chur ar na maoir lena mbaineann  

5.3.3 Aontú mar gheall ar fhoirm nua meastóireachta, más gá sin 

5.3.4 Tús a chur leis an meastóireacht agus plean maidir le riachtanais oiliúna a
leagan amach 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 6:
Caidreamh agus Foghlaim Idirchultúir a
chur chun cinn

“Baineann d’acmhainn le hiarsmalanna cur in aghaidh, ar mhaithe leis an daonnacht
choitianta, tráchtaireacht chúngroghnach lena léirítear ceannas dhaoine de phobal
eitneach nó náisiúnta amháin agus deis a chur ar fáil don chomhthuiscint idir
daoine nach den bhunadh amháin iad. Is féidir le cíoradh ar oidhreacht chultúrtha
na hEorpa a bheith ina chomhthéacs maidir le saorántacht ilchineálta na hEorpa
sa lá atá inniu ann.”

(Páipéar Bán Chomhairle na hEorpa maidir le Caidreamh Idirchultúir, 2008)

Tá ról faoi leith ag Leabharlann Chester Beatty maidir le meas agus comhthuiscint
idirchultúir a chur chun cinn i measc dhreamanna éagsúla daoine in Éirinn, mar a
bhfuil athrú bunúsach ar chineál an daonra. Ón taobh idirnáisiúnta de, is féidir leis an
Leabharlann freisin ról áirithe, cé gur suntasach é, a bheith aici maidir le caidreamh a
chothú idir Éirinn agus na tíortha a bhfuil iarsmaí dá gcultúr mar chuid de na
Bailiúcháin.

Cuspóirí:

6.1 Leabharlann Chester Beatty a fhorbairt mar ionad caidrimh agus foghlama
idirchultúrtha 

6.2 Leanacht den pháirtnéireacht a chothú le heagraíochtaí mórthábhachta (e.g.
comhlachtaí rialtais agus údaráis aitiúla)

6.3 Stíleanna éagsúla foghlamtha a shonrú agus bearta a chóiriú dá réir 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 6.1:
Leabharlann Chester Beatty a fhorbairt mar
ionad caidrimh agus foghlama idirchultúrtha  

Bearta:

6.1.1 Ionad Foghlama Idirchultúir a chruthú do láithreán gréasáin Leabharlann
Chester Beatty

6.1.2 Acmhainní oideachais a fhorbairt do mhic léinn, oidí agus foghlaimeoirí don
Ionad sin

6.1.3 Díriú ar lucht féachana idirchultúir 

6.1.4 An caidreamh leis an lucht féachana reatha a choinneáil ar siúl agus lucht
féachana nua a chothú 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 6.2:
Leanacht den pháirtnéireacht a chothú le
heagraíochtaí mórthábhachta (e.g. comhlachtaí
rialtais agus údaráis aitiúla)   

Bearta:

6.2.1 Caidreamh a chothú tríd an gclár poiblí leis na pobail a bhfuil iarsmaí maidir
lena gcultúr sna Bailiúcháin 

6.2.2 Caidreamh idirchultúir a chothú idir pobail ionas go gcruthaítear breis
tuisceana ar na cultúir a bhaineann leis na Bailiúcháin

6.2.3 Clár foghlamtha cuimsitheach (foirmeálta agus neamhfhoirmeálta) a fhorbairt
do dhaoine fásta agus aird ar leibhéil éagsúla foghlama 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY

33



CUSPÓIR 6.3:
Stíleanna éagsúla foghlamtha a shonrú agus
bearta a chóiriú dá réir   

Bearta:

6.3.1 Stíleanna éagsúla foghlamtha a shonrú agus beart a dhéanamh dá réir le
cláir oiriúnacha 

6.3.2 Athbhreithniú a dhéanamh ar na cláir oiliúna don lucht foirne, d’oibrithe
deonacha agus d’áisitheoirí seachtracha 

6.3.3 Cláir oiliúna cuí a choinneáil ar siúl don lucht foirne, d’oibrithe deonacha
agus d’áisitheoirí seachtracha

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 7:
Cur le seasamh agus cáil na hÉireann sa
réimse idirnáisiúnta
Tá clár díograiseach ar bun ag an rialtas chun dea-cháil a tharraingt ar an tír in
athuair. Chomh maith leis sin, tá “Straitéis na hÁise” curtha ar bun ag an rialtas
chun an ceangal eacnamaíochta le tíortha san Áise a neartú. Is féidir le Leabharlann
Chester Beatty cúnamh taca mórfhiúntais a thabhairt i leith na n-iarrachtaí sin.
D’fhonn dea-thoradh ar an straitéis sin a thabhairt i gcrích ní mór leathnú ar an méid
a oibrítear i gcomhar le dreamanna eile, ceannródaíocht a dhéanamh maidir le
tionscadail áirithe agus bheith mar ghnáthpháirtnéirí i gcinn eile.

Cuspóirí:

7.1 Cur leis an Dea-cháil Idirnáisiúnta

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 7.1:
Cur leis an Dea-cháil Idirnáisiúnta 

Bearta:

7.1.1 Leanacht de ról Leabharlann Chester Beatty i gcraobhchórais idirnáisiúnta a
fhorbairt 

7.1.2 Leanacht den chaidreamh a chothú le daoine aonair agus forais éagsúla san
Eoraip, sa Mheán-Oirthear agus san Áise 

7.1.3 Athbhreithniú a dhéanamh maidir le deiseanna taispeántas cuairte a chur le
chéile as Bailiúcháin Leabharlann Chester Beatty

7.1.4 Féachaint le breis comhdhála acadúla idirnáisiúnta a mhealladh isteach

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 8:
Cur chuige córasach maidir le margaíocht ar
an Leabharlann a thabhairt chun cinn
Ó tharla nach bhfuil meitheal margaíochta shainiúil ag Leabharlann Chester Beatty, tá
leagtha amach mar aidhm faoi leith an gá le cur chuige níos straitéisí agus níos
sainchóirithe maidir le tuiscint ar na cuairteoirí agus a mbíonn súil acu leis ón gcuairt
ar an Leabharlann (cuairt láithreach nó ar an idirlíon), agus maidir le dreamanna nua
a mhealladh. Seo a leanas na bearta is mó a bhaineann le treisiú leis an gclár
margaíochta:

Cuspóirí:

8.1 Léargas dáiríre a fháil ar thuairimí an chustaiméara

8.2 Clár margaíochta forfheabhsaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus
béim faoi leith ar leas a bhaint as na meáin shóisialta 

8.3 Athbhrandáil a dhéanamh ar ‘Chester Beatty Library’

8.4 Leanacht de chaidreamh a chothú le páirtnéirí turasóireachta agus tairbhe a
bhaint as gach modh margaíochta oiriúnach

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 8.1:
Léargas dáiríre a fháil ar thuairimí an
chustaiméara

Bearta:

8.1.1 Staitisticí ón tsuirbhéireacht ar chuairteoirí sa bhliain 2013 a mheas agus a
thiomsú  

8.1.2 Próiseas tairisceana maidir le suirbhé gairmiúil

8.1.3 Tús a chur leis an suirbhé

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 8.2:
Clár margaíochta forfheabhsaithe a fhorbairt agus
a chur i bhfeidhm agus béim faoi leith ar leas a
bhaint as na meáin shóisialta

Bearta:

8.2.1 An mheastóireacht, le hurraíocht Fháilte Éireann, ar na seirbhísí digiteacha
agus meán sóisialta reatha a chríochnú 

8.2.2 Meáin gréasáin breise don fhógraíocht idirlín a aimsiú agus a úsáid  

8.2.3 Polasaí agus treoirlínte a chur i dtoll a chéile maidir le húsáid na meán
sóisialta mar dheis margaíochta

8.2.4 Leanacht le hintéirnigh/socrúcháin oibre chun leanacht d’úsáid na meán
sóisialta  

8.2.5 NetSolutions, an bogearra nua do theachtaireachtaí ríomhphoist chuig na
sluaite a shocrú agus a chur i bhfeidhm

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 8.3:
Athbhrandáil a dhéanamh ar ‘Chester Beatty
Library’

Bearta:

8.3.1 Aiseolas ó chuairteoirí, arna bhailiú trí shuirbhéanna inmheánacha agus
suirbhéanna gairmiúla, a mheas   

8.3.2 An deis a bhainfeadh le athbhrandáil ar Leabharlann Chester Beatty a
chíoradh le geallsealbhóirí  

8.3.3 Toradh an phlé a chíoradh

8.3.4 Próiseas tairisceana maidir le dearadh don athbhrandáil, lógó,
stáisiúnóireacht etc.

8.3.5 An t-ábhar nua brandála a sheoladh

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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CUSPÓIR 8.4:
Leanacht de chaidreamh a chothú le páirtnéirí
turasóireachta agus tairbhe a bhaint as gach
modh margaíochta oiriúnach 

Bearta:

8.4.1 An lucht foirne mórthábhachtach in Fáilte Ireland & Tourism Ireland in Éirinn
agus thar lear a shonrú 

8.4.2 Cinntiú go mbíonn Leabharlann Chester Beatty san áireamh le gach ‘fam trip’
a bhaineann le hábhar

8.4.3 Cinntiú go mbíonn ionadaíocht thar ceann Leabharlann Chester Beatty ag
gach imeacht turasóireachta, mar shampla comhdhálacha, a bhaineann le
hábhar   

8.4.4 An scaipeadh a dhéantar ar bhróisiúir faoi láthair a mheas 

8.4.5 Páirtnéireacht le hearnáil na n-óstán a chothú agus a mheas 

8.4.6 Páirt a ghlacadh i gceardlanna turasóireachta nuair is féidir sin

8.4.7 Cur leis an tuiscint ar Leabharlann Chester Beatty ar fud na ranna rialtais
agus na gcomhlachtaí agus earnála eile a bhaineann le hábhar, ollscoileanna
agus gnólachtaí san áireamh – a bhfuil ‘Straitéis maidir leis an Áise’ ag cuid
mhór acu 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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An Straitéis a chur i bhFeidhm
Leagtar amach ocht gcinn d’aidhmeanna straitéiseacha sa ráiteas straitéise seo
chomh maith leis na tionscnaimh agus na bearta a chuirfear i gcrích go ceann trí
bliana. Dá réir sin, beidh an Plean Gnó Bliantúil agus an Buiséad Bliantúil á mbunú air
gach bliain. Beidh ról agus réimsí freagrachta lucht na foirne á leagan amach dá réir
freisin agus é mar bhunús leis an gcóras bainistíochta maidir le cúrsaí feidhmíochta.

D’fhonn gur dóiche arís an cur i bhfeidhm agus ar mhaithe le rialachas ar chúrsaí
straitéise, tabharfar tuairisc don Bhord i rith na bliana ar athbhreithniú cuimsitheach
ar an dul chun cinn agus tuairisc chríochnúil sa Tuarascáil Bhliantúil. 

2013 - 2015
Ráiteas Straitéise
LEABHARLANN 

CHESTER BEATTY
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