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Iontaobhaithe na Leabharlainne
Is iontaobhas carthanúil poiblí féinrialaithe í an Leabharlann.
Carthanas Cláraithe Uimh: CHY 5879.
Cuireadh an bailiúchán ar bun de réir uacht an Sir Alfred Chester Beatty, ar deonaíodh probháid
ina leith sa bhliain 1969. Tá sé dílsithe sna hIontaobhaithe ar leo an Leabharlann agus a
choinníonn ar siúl í.
Tá Bord na nIontaobhaithe comhdhéanta de ar a mhéad dhá chomhalta dhéag; ceapann an
tUachtarán agus an Taoiseach duine amháin an duine agus ceapann an tAire Ealaíon, Oidhreachta
agus Gaeltachta triúr acu. Feidhmíonn Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta mar Iontaobhaí ex
officio. Comhthoghtar gach Iontaobhaí eile.
Ó 1997 i leith ceaptar Iontaobhaithe na Leabharlainne nó comhthoghtar iad chun fónamh a
dhéanamh ar feadh téarma cúig bliana agus féadann siad dul i mbun fónaimh ar feadh dhá
théarma cúig bliana as a chéile ar a mhéad.
Ní fhaigheann na hIontaobhaithe luach a saothair seachas costais admhálaithe measartha beaga a
tabhaíonn siad le linn dóibh a gcuid dualgas a chomhlíonadh. Íoctar na costaisí uile i gcomhréir leis na
treoirlínte agus leis na rialacha atá leagtha síos ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
IS IAD IONTAOBHAITHE NA LEABHARLAINNE FAOI LÁTHAIR:
An Dr TP Hardiman (arna cheapadh in 1991, toghadh mar Chathaoirleach é in 1998)
Sir Marc Cochrane (arna cheapadh in 1988)
An Dr Dermot Desmond (arna cheapadh in 1991)
An Dr Patricia Donlon (arna cheapadh in 2011) Ceapaí de chuid an Aire
An Dr Declan Downey (arna cheapadh in 2012) Ceapaí de chuid an Aire
Joan Duff (arna cheapadh in 1983, d’érigh sí as oifig i mí an Nollag 2013)
An tOllamh Sean Freyne† (arna cheapadh in 1986) Ceapaí de chuid an Taoisigh
An tOllamh Brian McGing (arna cheapadh i mhí Mheán Fómhair 2013) Ceapaí de chuid an Taoisigh
Eamonn Ceannt (arna cheapadh i mí an Nollag 2013) Ceapaí de chuid an Aire
An tOllamh Kathleen James-Chakraborty (arna cheapadh in 2010)
Ms Fiona A. Ross (arna cheapadh in 2010; ex officio)
An tOllamh Roger Stalley (arna cheapadh in 1993) Ceapaí de chuid an Uachtaráin
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Tuarascáil an Stiúrthóra
Uair amháin eile chruthaigh an bhliain 2013 ina bliain ghnóthach agus lán d’imeachtaí i Leabharlann
Chester Beatty; ba bhliain í a ndearnadh dul chun cinn suntasach trí fhís chomhroinnte a chur ar
aghaidh agus inar aontaíodh ar shraith d’aidhmeanna ardleibhéil a bheadh ina dtreoir dúinn as seo
go ceann trí bliana. Chuathas i mbun plé éascaithe leis an bhfoireann uile roinnt uaire agus ina
ndiaidh sin chuir an Leabharlann Ráiteas Straitéise 2013-2015 i dtoll a chéile.
Ainmnítear dá bhrí sin i dTuarascáil Bhliantúil na bliana seo príomhthionscadail na bliana 2013
agus na rudaí ba thábhachtaí ar baineadh amach iad sa bhliain sin de réir na bpríomhaidhmeanna
striatéiseacha.
In éindí leis an Ráiteas Straitéise nua chuir an Leabharlann iarratas isteach le haghaidh an
Chláir um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann (CCMÉ) de chuid na Comhairle Oidhreachta. Ba
ghnóthas suntasach é sin agus beart thar bheith fóinteach lena chois, de bhrí gur maith atá na
polasaithe agus an doiciméadú tacaíochta a ghabhann leo fite ina chéile leis na haidhmeanna agus
leis na gníomhaíochtaí straitéiseacha trí bliana.
Sa chéad sé mhí den bhliain bhí Éire ina hóstach d’Uachtaránacht an AE agus ba é Caisleán
Bhaile Átha Cliath an t-ionad príomha maidir le cruinnithe agus agus le himeachtaí. Bhí tionchar
ag an Uachtaránacht ar oibríochtaí na Leabharlainne ar bhealaí dearfacha agus dúshlánacha. Ar na
cuairteoirí iomadúla a raibh am saor a ndóthain acu le linn dóibh freastal a dhéanamh ar na
cruinnithe chun cuairt a thabhairt ar na bailiúcháin bhí Herman Van Rompuy, Uachtarán na
Comhairle Eorpaí agus ba chúis sásaimh dúinn fáilte a chur roimhe i mí Feabhra. Dúnadh Geata
Shráid an Pháláis o am go chéile áfach agus cuireadh bac dá réir ar theacht agus ar imeacht na
ndaoine agus bhí dhrochthionchar aige sin maidir leis an líon cuairteoirí chuig an Leabharlann,
chuig Chaifé Silk Road agus chuig an Siopa Bronntanais. In ainneoin sin tháinig ríomh deiridh na
gcuairteoirí i rith na bliana, beagán le cois 250,000, leis an líon a bhí sé d’aidhm againn a tharraingt.
Is ceart dúinn a thabhairt dár n-aire go bhfuil an Leabharlann fós ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin
shuntasacha de réir mar a leanann sí de bheith faoi réir an mhoratóra ar earcú san earnáil poiblí agus
an laghdaithe ar an ndeontas-i-gcabhair bliain i ndiaidh bliana. In ainneoin na mbacanna sin bímid
i gcónaí ag lorg bealaí chun eachtra mealltach agus dinimiciúil a chruthú dóibh siúd a thagann trí na
doirse isteach agus glacaimid go fonnmhar le comhoibriú le dreamanna eile a chumasóidh dúinn
na bailiúcháin den scoth atá againn a léiriú do lucht féachana a bhfuil a líon níos mó ná riamh.
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Roimh 1997 ní raibh téarma ann maidir le hIontaobhaithe faoi théarmaí uacht Chester Beatty; is
dearbhú ar a dtiomantas agus ar an gcaoi a dtacaíonn siad leis an Leabharlann gur i mbliana a d’éirigh
Joan Duff as a post tar éis di bheith ag feidhmiú ar Bhord na nIontaobhaithe ar feadh 30 bliain. Le
linn an achair sin sin d’fhóin Joan Duff freisin mar Stiúrthóir Gníomhach ó 1990 go dtí 1992.
Ar deireadh is le brón a thugaimid dár n-aire go bhfuil Seáin Freyne, Ollamh le Diagacht (go dtí
1997) agus Ceann Scoil an Léinn Eabhrais, Bhíobla agus Diagachta i gColáiste na Tríonóide (1980 go
2002), imithe ón saol.
D’fheidhmigh an tOllamh Freyne mar Iontaobhaí ar an Leabharlann le breis agus 27 mbliana,
ón lá a cheap an Taoiseach Garret Fitzgerald é in 1986.

Fionnuala Croke
Stiúrthóir

5

Tuarascáil na nIontaobhaithe LEABHARLANN CHESTER BEATTY

PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 1:
Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt

CÚRSAÍ BAILIÚCHÁIN
Polasaí
Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le polasaithe bailiúcháin a athbhreithniú agus a
fhoirmiú. Cuireadh an Polasaí Bailiúcháin i gcrích i mí Lúnasa agus cheadaigh na hIontaobhaithe
go foirmeálta é i mí Mheán Fómhair. Tugadh na polasaithe uile ar fud an Leabharlann chun dáta ag
an am sin; orthu siúd bhí: Éadálacha, Diúscairt, Taispeántais, Iasachtaí, Doiciméadú, Foghlaim agus
Cúram na mBailiúchán. Déanfaidh Foireann Bhainistithe na mBailiúchán athbhreithniú orthu sin
ar bhonn bliantúil.

Suirbhé ar Riocht na mBailiúchán
Seoladh an bunachar sonraí maidir le Measúnú agus Cóireáil i mí Eanáir; ba chéim nua spreagúil é
sin den fhorbairt a bhain le hAdLib, bunachar sonraí bainistithe bhailiúcháin na Leabharlainne. Tá
nasc díreach anois idir gníomhaíochtaí agus cóireálacha uile na foirne caomhantais agus taifid na
n-oibiachta ar AdLib.
Rinneadh suirbhé ar riocht níos mó ná 380 pláta paipíre Bíobalta; rinneadh iad a ath-lipéadú
agus a ghlanadh lena bhfáil faoi réir le haghaidh digitithe. Ag an am céanna gearradh
idirleathanaigh chosanta nua do na plátaí gloine agus cuireadh boscaí titim-siar ar fáil freisin, rudaí
a chuir feabhas mór ar fheireadh cumhdaigh an Bhailiúcháin sin. Rinneadh suirbhéanna ar riocht
na lámhscríbhinní Mongólacha, Tibéideacha agus Téalannacha; scrúdaíodh níos mó ná sé chéad
earra.
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Caomhnúcháin na mBailiúchán
Bíonn an Roinn Caomhantais páirteach ar bhonn leanúnach i ngach gné de chúram na
mBailiúchán ag an Leabharlann agus bíonn gníomhaíochtaí dírithe ar ullmhúchán na nithe le
haghaidh iasachta agus ar uainíocht na ndánlanna buana agus sealadacha. Caomhnaíodh 450
iarsma ó ar fud na mbailiúchán lena n-áirítear 126 phrionta a gléasadh agus a cuireadh i bhfrámaí
le haghaidh an taispeántais Costumes Parisiens. Chuathas ar aghaidh leis an obair chaomhantais ar
bhailiúchán na mionphictiúr Peirseach agus Indiach agus ar bhailiúchán phriontaí an Iarthair.
Chríochnaigh an fhoireann chaomhantais tionscadal chun domhainghlanadh a dhéanamh ar
Limistéir Stórála na mBailiúchán le cúnamh ón Bhfoireann Coimeádta. Tá tús curtha le clár chun
an t-ábhar uile i stóráil nach bhfuil curtha i mboscaí a thomhas agus leanadh den obair boscaí
timfhillteacha a tháirgeadh. Maidir le hathsholáthar ábhar cumhdaigh mhí-oiriúnach i stóráil
díríodh i mbliana ar na Bailiúcháin phaipíre agus Indiacha.
Dhréachtaigh an fhoireann chaomhantais treoirlínte nua lán de léaráidí faoi conas ceangail
leabhair agus scrollaí Ioslamacha agus Áiseacha a láimhseáil. Déanfar athbhreithniú iomlán ar na
treoirlínte láimhseála agus beidh oiliúint na foirne i gcrích an bhliain seo chugainn.

Foireann tacaithe maidir le caomhantas
Leanadh leis an gclár intéirneachta um chaomhantas a bhuíochas leis an tacaíocht fhial a fuarthas
ón gComhairle Oidhreachta agus ó Chomhaltaí Ranníoca na Leabharlainne. Bhí deireadh le
hIntéirneacht bliana Julia Poirier i mí na Nollag agus thosaigh Josefin Bergmark-Jimenez leis an
an Leabharlann i mí na Samhna. Bhí Joan Barnewell ag déanamh obair chaomhantais go
leanúnach ar bhonn deonach agus chabhraigh sí leis an gclár an bailiúchán Arabach a thomhas le
haghaidh boscaí timfhillteacha. Chuaigh Eileen Walsh ar aghaidh leis an obair chaomhantais ar
bhailiúchán phriontaí an Iarthair. Thosaigh na coimeádaithe Elisabeth Randell agus Peggy Reme a
bhí ar conradh ag obair i bpáirt leis an bhfoireann caomhantais ar chonarthaí gearrthéarmacha i
rith an tsamhraidh agus b’fhiú go mór an cion oibre a rinneadar.
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Plean Práinnfhreagartha (ERP)
Mar chuid d’fhócas marthanach na Leabharlainne ar Oiliúint Freagartha Éigeandála d’eagraigh
Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais na Leabharlainne dhá cheardlann oiliúna faoi Fhreagra
Éigeandála agus Teicnící Tarrthála arna n-urrú ag Comhairle na bhForas Cultúir Náisiúnta (CNCI).
Bhí na ceardlanna ar siúl ag an Leabharlann an 2 Deireadh Fómhair agus an 22 Samhain agus
tháinig níos mó ná 90 duine ó Institiúidí ar fud na tíre le bheith rannpháirteach iontu.

Clár na Comhairle Oidhreachta um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann (CCMÉ)
Dhírigh an Ceann Caomhantais go príomha in 2013 ar chomhordú iarratais na Leabharlainne chuig
an gClár um Chaighdeáin do Mhúsaeim na hÉireann (CCMÉ). Éilíodh ar an bhfoirm iarratais ar
fhoireann na leabharlainne ceisteanna mionsonraithe a fhreagairt agus doiciméadú tacaithe a
thabhairt ar aird a chlúdódh na réimsí a leanas: Bunreacht agus Polasaithe, Bainistiú Iarsmalainne,
Cúram a thabhairt don Bhailiúchán, an Bailiúchán a Dhoiciméadú, Oideachas agus Cúram
Cuairteora agus Rochtain. Cuireadh an fhoirm iarratais deiridh isteach i mí Mheán Fómhair agus
casadh measúnóirí seachtracha agus daoine mórthábhachtacha ar an bhfoireann bainistithe lena
chéile d’fhonn cuairt a thabhairt ar an láithreán i mí na Samhna. Ba ghnóthas ollmhór é sin
d’fhoireann na Leabharlainne agus thug Grúpa Oibre na nIontaobhaithe cúnamh mór don
phróiseas.

TIONSCADAIL SPEISIALTA I LEITH CAOMHANTAIS
Chomh maith le hobair chaomhantais a rinneadh istigh i Saotharlann Caomhnaithe na
Leabharlainne socraíodh roinnt tionscadal a chur faoi chúram coimeádaithe speisialtóireachta
neamhspleácha seachtracha a dhéanann a gcuid oibre sa Leabharlann faoi mhaoirseacht Jessica
Baldwin, an Ceann Caomhantais. Ar an dóigh sin bheadh an Leabharlann in ann an obair ar an
mBailiúchán buan a chur ar aghaidh in ainneoin an laghdaithe le déanaí ar an bhfoireann
caomhantais mar gheall ar an moratóir leanúnach ar earcaíocht san earnáil phoiblí.
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Caomhnú trí scrollaí Sheapánacha arna urrú ag an bhFondúireacht Sumitomo,
Tóiceo
Is mó atáthar faoi chomaoin ag an bhFondúireacht Sumitomo ó thaobh an tionscadail trí bliana
chun The tale of Oeyama (Oeyama emaki) (CBL J 1145), sraith thábhachtach de thrí scrolla
Sheapánacha ó lár an seachtú haois déag, a chaomhnú ag an stiúideo Restorient i Leiden. I mí
Lúnasa thaistil an t-intéirneach caomhantais Julia Poirier go Leiden agus chaith seachtain ag
foghlaim teicnící caomhnaithe scrolla Seapánaise ó Andrew agus ó Sydney Thompson.

Anailís lí ar an Qur’an Ruzbihan
Chuir an Leabharlann iarratas ar éirigh leis chuig clár rochtana laistigh de CHARISMA (Cultural
Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to
Conservation) de chuid MObile LABoratory (MOLAB) atá maoinithe ar bhonn Eorpach.D’urraigh
an clár foireann cheithre saineolaí ó Ollscoil Perugia san Iodáil chun taisteal go dtí an Leabharlann
i mí Dheireadh Fómhair. D’oibrigh an fhoireann i ndlúthpháirtíocht le foireann choimeádaithe
agus chaomhantais agus rinneadh anailís lí neamhscriosach ar an Qur’an Ruzbihan Peirsis (CBL Is
1558), saothar álainn ón séú haois déag. Tabharfaidh foireann eile cuairt ar an Leabharlann i dtús
na bliana 2014 chun an tionscadal a chur i gcrích. Beidh na sonraí a bhaileofar ina mbunchuid
d’fhoilseachán agus de thaispeántas a bheidh dírithe ar an Qur’an atá ag an gcéim pleanála faoi
láthair.

Caomhnú deilbhe Síní
Rinne Ciara Brennan, caomhnóir neamhspleách péintéireachta, comhdhlúthú ar scealpadh agus ar
lí scáinte ar dhealbh Síneach de Shintao, Dia Taoch an Áidh, (CBL C 1081).
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Caomhnú róbaí Dragain Síneacha agus thangkanna Tibéadacha
Chaomhnaigh Karen Horton, caomhnóir teicstíle neamhspleách, róba buí Dragain impiriúil (CBL C
1051) ón naoú haois déag a bhí millte go dona.Bhí an tionscadal sin páirtmhaoinithe ag síntiúis ó
Chomhaltaí fiala na Leabharlainne. Thosaigh Karen ag déanamh suirbhé iomlán ó thaobh reachta
de ar bhailiúchán na Leabharlainne de 26 thangka ghléasta teicstíle Thibéadacha agus chabhraigh sí
leis an bhfoireann caomhantais le teicníc nua gléasta a chur chun cinn chun thangkanna
Tibéadacha a chur ar taispeáint i nGailearaí na dTraidisiún Naofa ag baint úsáide as maighnéid.

PÁIPÉIR NÓ CAINTEANNA A CHUIR FOIREANN LCB I LÁTHAIR
Thug Jessica Baldwin, Ceann Caomhantais, dhá chaint uaithi agus turais lena gcois faoi
Chaomhantais ag Leabharlann Chester Beatty do chomhaltaí NIROI, Líonra na nGairmithe
Iarsmalainne ar an 12 Deireadh Fómhair.
D’fhreastail Justyna Chmielewska, Comhordaitheoir Deonach ar an gcomhdháil trí lá,
Intercultural Cities: Making Diversity work for Cities, 6-8 Feabhra, in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann,
ócáid mar a raibh sí ina cainteoir ar ábhar na foghlama idirchultúir san earnáil chultúrtha agus
oidhreachta in éindí le Jenny Siung, Ceann Oideachais. Thug roinnt de na rannpháirtithe ag an
gcomhdháil cuairt ar Leabharlann Chester Beatty mar ar fhoghlaim siad níos mó faoi chaidreamh
agus fhoghlaim Idirchultúir sa Leabharlann.
Thug Justyna Chmielewska caint uaithi freisin faoi ‘Shaincheisteanna a thagann chun cinn in obair
ó lá go lá agus an eagraíocht dheonach’ le linn seimineár aon lae de chuid an Chláir Deonaigh arna
eagrú ag Cumann Iarsmalanna na hÉireann ar an Satharn, 8 Meitheamh. Bhí an seimineár ar siúl i
nGailearaí Náisiúnta na hÉireann.
Chuir Fionnuala Croke caint phoiblí, ‘Chester Beatty: the ones that got away’ i láthair an 14 Márta i
ndáil leis an taispeántas sealadach, ‘Chester Beatty: the Paintings’.
Chuir Fionnuala Croke páipéar i láthair ag an Dara Comhdháil Éireannach ar Stair na Matamaitice
i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, an 17 Bealtaine dar teideal ‘Matamaitic Arabach.
Lámhscríbhinní ó Leabharlann Chester Beatty’.
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Mar chuid de chlár Scoil Samhraidh Samuel Beckett Idirnáisiúnta ag Coláiste na Tríonóide thug
Fionnuala Croke caint phoiblí uaithi, ‘Samuel Beckett. A Passion for Paintings’ i nGailearaí
Náisiúnta na hÉireann an 15 Lúnasa.
Chuir Fionnuala Croke in éindí leis an Ollamh Susan Schreibman ó Choláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath, caint phoiblí,“Letters from Nice. Chester Beatty’s friendship with Thomas MacGreevy”, i
láthair ag an Leabharlann an 21 Samhain.
Chuir an caomhnóir teicstíle, Karen Horton, léacht poiblí dar teideal Lifting the veil: mounting
Tibetan thangkas i láthair an 23 Lúnasa agus rinne é a léamh in athuair ag an gcomhdháil Teicstílí
IMA a bhí ar siúl i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann an 18 Deireadh Fómhair.
Chuir Laura Muldowney, Taighdeoir na hÁise Thoir, Péintéireachtaí Síneacha Leabharlann Chester
Beatty i láthair mar chuid d’Fhéile na hAthbhliana Síní arna heagrú ag Comhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath i mí Feabhra agus thug sí turas treoraithe ar ghailearaí Arts of the Book do na hoibrithe
deonacha i mí na Samhna.
Chuir Julia Poirier, an tIntéirneach caomhantais, léacht phoiblí dar teideal Conserving the Past:
Training for the Future i láthair ag an Leabharlann an 22 Lúnasa mar chuid de sheachtain na
hOidhreachta.
Chuir Jenny Siung agus Justyna Chmielewska Intercultural Cities, ceardlann atá bunaithe ar Chlár
Foghlama Idirchultúrtha Leabharlann Chester Beatty ar siúl ag an imeacht, Dublin Intercultural
Cities: a milestone event, ag an Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann an 7 Feabhra i gcomhar le
Comhairle na hEorpa.
Léigh Jenny Siung páipéar dar teideal Understanding Islam in Irish Education: Chester Beatty Library
ag an gClár Foghlama Idirchultúir i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, an 19 Márta.
Chuir Jenny Siung tuarascáil Understanding Islam in Irish Education i láthair ag Fóram Meánmhara
Fhondúireacht Anna Lindh, Marseille, An Fhrainc, ar 5 Aibreán.
Rinne Jenny Siung láithreoireacht faoi Chlár Foghlama Idirchultúir Leabharlann Chester Beatty do
na hAireachtaí Cultúir de 27 mBallstát den AE an 4 Iúil 2013 ag an gcruinniú maidir le Modh
Oscailte an Chomhordaithe sa Bhruiséil.
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Ina theannta sin rinne sí láithreoireacht faoi Chlár Malartaithe Oideachas Iarsmalainne ASEMUS ag
CGB ASEMUS i Leabharlann Chester Beatty an 31 Deireadh Fómhair, agus thug nuashonrú agus
rinne láithreoireacht faoi Chlár Oideachais a Chur chun Cinn ag an seimineár Creating a Pop-Up
Exhibition or Temporary Museum de chuid Líonra na Comhairle Oidhreachta / Mhúrbhailte na
hÉireann an 4 Nollaig i gCill Chainnigh.
D’fhreastail an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach, agus Elizabeth Omidvaran,
Cúntóir do Thionscadal na Lámhscríbhinní Arabacha ar an Naoú Comhdháil Bhliantúil de
Chumann na Lámhscríbhinní Ioslamacha (TIMA) ar an ábhar Manuscripts of the Mamluk Sultanate
and Its Contemporaries a tionóladh ag Ollscoil Cambridge (2-4 Meán Fómhair) mar ar chuir siad
póstaer i láthair (arna dhearadh ag Elizabeth Omidvaran) maidir le Bunachar Sonraí Shéalaí
Ioslamacha na Leabharlainne. Léirigh na rannpháirtithe sa chomhdháil an-spéis sa bhunachar
sonraí agus an-díograis ina leith.
Ba chomhúdair iad Frances Narkiewicz agus Sinéad Ward de Societal Exchange and Knowledge
Transfer: Perspectives from a Cultural Heritage Institution, EdTech 2013, Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh, Éire, an 31 Bealtaine.
Chuir Frances Narkiewicz taispeántas ‘Oidhreacht Chultúrtha Dhigiteach i Leabharlann Chester
Beatty’ i láthair ag ‘Access, Use, Re-use – Unlocking the potential of online cultural content’,
comhdháil Uachtaránacht an AE, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 17 Meitheamh.
Thug an Cúntóir Coimeádta, Dr Jill Unkel, na cainteanna a leanas:
Greanadóirí mezzotint Éireannacha i Leabharlann Chester Beatty, 24 Eanáir, LCB
Plátaí Éadaí agus Faisin i Leabharlann Chester Beatty, 18 Iúil, Teach Chábán tSíle, Co. Bhaile Átha
Cliath
Figures in Fashion, an ‘Journal des Dames’, 31 Deireadh Fómhair, LCB
From Conception to Exhibition: Costumes Parisiens i Leabharlann Chester Beatty, 12 Samhain, Coláiste
na Trínóide, Baile Átha Cliath.
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FOILSEACHÁIN
Ways of Seeing: acmhainn foghlama do mhic léinn mheánscoile i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht
na hÉireann.
Comhordaitheoir an tionscadail: Inclusion and Diversity Service, Tuaisceart Éireann.
Comhpháirtithe tionscadail: Leabharlann Chester Beatty, Coiste Gairmoideachais Lú, Músaem
Uladh, Coiste Gairmoideachais Naomh Oilibhéar, Droichead Átha agus Meánscoil Naomh Pádraig,
An Baile Meánach. Arna mhaoiniú ag an gclár Comenius Regio.
The Look of the Book: Manuscript Production in Shiraz, 1303-1452, le Dr Elaine Wright, Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamach; d’fhoilsigh Gailearaí Ealaíne Freer i gcéaduair é i gcomhar leis an
Leabharlann agus le Preas Ollscoil Washington. Is macasamhla de lámhscríbhinní i Leabharlann
Chester Beatty seacht gcinn triochad dá bhfuil san áireamh.
D’fhoilsigh an Dr Wright an t-alt ‘How Was It Cut? An Initial Exploration of the Technique of
Filigree Production’ (bunaithe ar thaighde a rinneadh ar lámhscríbhinní na Leabharlainne) mar
chuid d’imeachtaí an Chruinnithe maidir le hEalaín Idirnáisiúnta Leabharcheangail den
Traditional Arts Association a bhí ar siúl in Istanbul in 2013.
Scríobh Julia Poirier léirmheas comhdhála ar Chruinniú Eatramhach Ghrúpa Oibre Doiciméid
Ghrafaigh ICOM-CC a bhí ar siúl ag Leabharlann Náisiúnta na hOstaire, Vín (17-19 Aibreán), a
foilsíodh in eagrán mí Iúil den Nuachtlitir ICON.

Foilseacháin an Learning Museum:
Tuarascáil 5: Technology and the public. Evaluation of ICT in museums
Údair: Cap Sciences agus TEC-Lab (Università della Svizzera italiana), Jenny Siung a chuir in eagar
Regione Emilia-Romagna: Tionscadal an Learning Museum, 2013
Tuarascáil 6: Audience research as an essential part of building a new permanent exhibition stories from
the field
Údair: Bart Distelmans [et al.], Jenny Siung a chuir in eagar
Regione Emilia-Romagna: Tionscadal an Learning Museum, 2013
Grúpa Oibre 3: Audience Research, Visitor Relation Management and Learning Styles,
Tionscadal Líonra an Learning Museum, Ann Nicholls, Manuela Pereira agus Jenny Siung a chuir
in eagar
Regione Emilia-Romagna: Tionscadal an Learning Museum, 2013
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 2:
Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin ag réimse leathan éagsúil de lucht
féachana

TAISPEÁNTAIS

Chester Beatty: Na Péintéireachtaí:
7 Meán Fómhair 2012-31 Lúnasa 2013
Cuireadh dáta deiridh an taispeántais seo ina bhfuil beagán le cois 30 pictiúir, ar le Chester Beatty
iad tráth dá raibh, siar go dtí deireadh mí Lúnasa 2013. Tá na péintéireachtaí ar na thart ar naocha
saothar a thug Beatty do náisiún na hÉireann in 1950 go gairid tar éis dó aistriú ó Londain go
hÉirinn. Dhírigh Beatty ar phéintéirí na Scoile Barbizon (a leithéidí Corot, Jacque agus Millet) agus
lucht Réalaíocha comhaimseartha (ar nós Breton) lena saothair a cheannach. Ní haon iontas gur
mheall saothar na bpéintéirí Oirthearacha ar nós Gérôme, Fromentin agus Berchère é freisin. Chuir
an taispeántas na péintéireachtaí i láthair i gcomhthéacs ghailearaí príobháideach pictiúir Beatty
ag a theach cónaithe, Teach Baroda, i Londain..
Tá Leabharlann Chester Beatty buíoch do Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann as a fhiaile a
bhíodar na péintéireachtaí seo a thabhairt ar iasacht. Is í Fionnuala Croke, an Stiúrthóir, a bhí ina
choimeádaí ar an taispeántas agus ba í freisin a scríobh an chatalóg a ghabhann leis, Chester
Beatty: Na Péintéireachtaí (praghas €6.99).

Costumes Parisiens: fashion plates ó 1912-1914
Bhí níos mó ná 100 pláta faisin as an iris faisin Francach, Journal des Dames et des Modes, ar
taispeáint ag an taispeántas sealadach seo (11 Deireadh Fómhair 2013-30 Márta 2014). Tugann an
Leabharlann buíochas ar leith do na hIarsmalanna Náisiúnta, Tuaisceart Éireann, do Mhúsaem Uladh,
Béal Feirste, as ceithre chulaith chomhaimseartha a thabhairt ar iasacht, rud a chuir go mór leis an
taispeántas. Ní amháin gur aibhsigh an taispeántas na réimsí ba lú a raibh aitheantas orthu de
Bhailiúcháin Chester Beatty ach ba é an chéad uair a chomhoibrigh an Leabharlann le Músaem Uladh.

18

Tuarascáil na nIontaobhaithe LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Country Scene with Stile, c.1872
Jean-François Millet
NGI 4265. Photo © National Gallery of Ireland
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Maoiníodh an taispeántas i bpáirt tríd an scéim maoinithe a bhain leis an gcomhoibriú idir an
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Tuaisceart Éireann agus tugadh ar turas ar iasacht
é chuig Músaem Uladh i samhradh na bliana 2014, áit ar oscail sé sa Ghailearaí Prionta. Tharla sin
go comhuaineach le hoscailt Taking Liberties ina Ghailearaí Faisin (in aice leis an nGailearaí
Prionta), ina raibh rogha de chultacha agus d’oiriúintí ó thús an fichiú haois.
Taispeánadh níos mó ná 20 iarsma ó na Bailiúcháin Iartharacha i ndiaidh a chéile gach re
seach sa bhuanghailearaí, Arts of the Book, mar chomhlánú ar an taispeántas sealadach, Costumes
Parisiens, maille le forbhreathnú gairid ar stair an phláta fhaisin agus chulaithe.
Bhí clár de chainteanna poiblí a bhain le hábhar ar siúl agus orthu siúd bhí aoiléachtaí le Sara
Donaldson, staraí le healaín agus le faisean faoi An Couturier, Paul Poiret; le Lorna Weightman,
tráchtaire faisean agus láithreoir, faoi Life in the ‘Fash-Lane’ (5 Nollaig); agus le Sinéad McCoole,
údar agus staraí Éireannach, faoi No Lipstick or High Heels? Style, Fashion & Politics for Women in the
Revolutionary Movement 1900-1923 (12 Nollaig).

IASACHTAÍ ó na BAILIÚCHÁIN
I rith na bliana tugadh iasachtaí ón Leabharlann do na taispeántais a leanas:
Credo: Christianisierung Europas in Mittelalter
Diozesanmuseum Paderborn, an Ghearmáin
26 IÚIL - 3 Samhain 2013
Litir Naomh Pól chuig na Rómhánaigh 8:15-38
Litreacha Naomh Pól
BP II f.11
Kano Sanraku agus Sansetsu
Iarsmalann Náisiúnta Kyoto, an tSeapáin
30 Márta-12 Bealtaine 2013
Chogonka gakan (Song of Lasting Sorrow) scrolls,
CBL J1158
The Fascination of Persia: The Persian-European Dialogue in Seventeenth-Century Art &
Contemporary Art from Tehran
Museum Rietberg, Zurich
27 Meán Fómhair 2013-12 Eanáir 2014
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Bailiúchán de mionphictiúir agus de phatrúin
Per 282.6
Suz u Gudaz
Per 268
Yoga: The Art of Transformation
Gailearaí Arthur M. Sackler san Institiúid Smithsonian
19 Deireadh Fómhair 2013- 26 Eanáir 2014
Iarsmalann San Francisco na hEalaíne Áisí
21 Feabhra, 2014-25 Bealtaine, 2014
Iarsmalann Ealaíne Cleveland
22 Meitheamh 2014- 7 Meán Fómhair 2014
Nujum al-’ulum
In 02
Yog Vashisht
In 05
Muhammad Quli Qutb Shah Album: Iógaí Mná le hÉan Mynah
In 11A.31
Bahr al-Hayat: Iógaí i Réamhshuíomh
In 16.10
Bahr al-Hayat: Suíomh Féatais (garbha) (‘a’) / Iógaí ar a Ghlún os comhair a Bhotháin (‘b’)
In 16.18
Bahr al-Hayat: Ag Glacadh Cuma Scaoilte (siddhasana) (‘a’) / Iógaí os comhair a Bhotháin (‘b’)
In 16.19
Bahr al-Hayat: Iógaí ina Sheasamh ar a Cheann (‘a’) /Suíomh Scornaí (jalandharabandhasana) (‘b’)
In 16.20
Bahr al-Hayat: Iógaí i Suíomh Iógaithe
In 16.21
Bahr al-Hayat: Iógaí ina Shuí Leathghlúin Amháin ar an Leathghlúin Eile (‘a’) / Staidiúir de ina
Shuí go Machnamhach (asana) (‘b’)
In 16.22
Bahr al-Hayat: Suíomh Róin (khechari mudra)
In 16.24
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Bahr al-Hayat: Iógaí os comhair Tine (‘a’) / Iógaí os comhair a Bhotháin (‘b’)
In 16.25
Bahr al-Hayat: Iógaí i Staidiúir (‘a’) / Seasamh an Choiligh (kukhutasana) (‘b’)
In 16.26
Bahr al-Hayat: Staidiúir Toirtíse Cruití (uttanakurmasana) (‘a’) / Iógaí i Staidiúir (‘b’)
In 16.27
Raj Kunwar
In 37
Raj Kunwar: Tosaíonn an Prionsa, Cóirithe mar Iógaí, ar thuras ar thóir Mrigavat
In 37.23
Raj Kunwar: An Prionsa, Cóirithe mar Iógaí, ar Rafta
In 37.27
Raj Kunwar: An Prionsa ag Breathnú ar Nathair Mhara ag Slogadh siar Fear (taobh a) / An Prionsa
ag Breathnú ar dhá Dheamhan Nathrach (taobh b)
In 37.28
Raj Kunwar: Tagann an Prionsa isteach i nGairdín Rupman
In 37.29
Albam an Impey Ragamala: Devghandhar Ragini (?)
In 65.2
Albam Impey Ragamala: Bhupali Ragini
In 65.4
Albam Impey Ragamala: Saindhavi Ragini
In 65.7
Beireann Triúr Ban Cailín Óg leo chuig Aiséiteach
In 73.3

Ar ais i dTeach Newman, Baile Átha Cliath ó Iasacht Fhadtéarmach
Vása Síneach
C 1508
Vása Síneach
C 1507
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ROCHTAIN DIGITEACH AR NA BAILIÚCHÁIN
Aip maidir le Seoda an Leabharlann Chester Beatty
Lainseáil an Leabharlann an chéad Aip íoslódáilte dá cuid le haghaidh an iPod, an iPhone agus an
iPad. San aip sin tá físeáin lán d’íomhánna ardtaifigh agus tráchtaireacht audio a aibhsíonn 20
ceann de na saothair is tábhachtaí sa Leabharlann in éineacht le físeáin faoi Sir Alfred Chester
Beatty agus faoi stair a bhailiúcháin phearsanta féin. Tá sí in-íoslódáilte saor in aisce ón siopa
iTunes.

Digitiú CSNTM de Phaipír an Bhíobla
Ráthaigh an chomhpháirtíocht leis an Ionad um Staidéar ar Lámhscríbhinní an Tiomna Nua
(CSNTM) teacht an phobail ar lámhscríbhinní luath-Chríostaí na Leabharlainne. Ón 18 Iúil-9
Lúnasa 2013 chaith foireann ón CSNTM ceithre seachtaine sa Leabharlann ag obair i gcomhar agus i
bpáirt le foireann na Leabharlainne. Faoi stiúir Dan Wallace, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, dhigitigh
an fhoireann seisear an chuid is mó de bhailiúchán Leabharlann Chester Beatty de phaipírí
bíobalta chomh maith le líon beag de lámhscríbhinní meánaoiseacha.
Thug foireann CSNTM leo trealamh ceamara, comhghabhálais agus trealamh ríomhaireachta
gan trácht ar chuid mhór taithí ar an gcineál sin ábhair a dhigitiú. Chuir LCB spás oibre cuí agus
foireann ghairmiúil ar fáil – ar a raibh Caomhnóirí, foirne Bailiúcháin agus foirne maidir le Cearta
agus Atáirgeadh – chun dul i mbun oibre i gcomhar agus i bpáirt leo trí lámhscríbhinní a ullmhú, a
sholáthar agus a láimhseáil san ordú a aontaíodh. Rinne an fhoireann chaomhantais breis is 380
pláta paipíre a mheasúnú, a lipéadú agus a ghlanadh mar ullmhúchán don tionscadal. Ag an am
céanna gearradh idirleathanaigh chosanta nua do na plátaí gloine agus ordaíodh boscaí titim-siar
d’fhonn feireadh cumhdaigh na mBailiúcháin paipíre a fheabhsú.
Cruthaíodh tríd an tionscadal digitithe sin níos mó ná 5,000 íomhá digiteach ardtaifeach atá ar
fáil anois do thaighdeoirí, don phobal agus do dhaoine ar údar spéise dóibh iad ar fud an domhain
tríd an suíomh gréasáin CSNTM nó trí shuíomh idirlín LCB. Chuir an fhoireann ar fáil do LCB
freisin faisnéis catalóige mhionsonraithe maidir leis na lámhscríbhinní arna ndigitiú.
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Comhoibriú le hOllscoil Münster
Tá Leabharlann Chester Beatty agus an Institiúid um Thaighde ar an Tiomna Nua (Institut für
Neutestamentliche Textforschung, INTF) in Ollscoil Münster i mbun comhoibre le blianta fada chun
lámhscríbhinní Tiomna Nua LCB a chur lena bhfuil i Seomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní
Fíorúla na hInstitiúide. De thoradh athdhearaidh a rinneadh ar an suíomh idirlín le deireanas tá
caoi ag an Leabharlann gach ceann de lámhscríbhinní BP I, II, agus III a chur ar an suíomh sin
mar aon le líon beag d’íomhánna ó lámhscríbhinní eile. Tá áis zúmála ann maidir leis na
híomhánna ach tá siad cosanta ar íoslódáil.

Taispeántais ar Líne
Chuir an Leabharlann leis an ábhar i nGailearaí Íomhá LCB trí dhá thaispeántas ar líne a fhoilsiú.

Costumes Parisiens, plátaí faisean ó 1912-1914
Comhuaineach leis an taispeántas sealadach, Costumes Parisiens, plátaí faisean ó 1912-1914,
foilsíodh taispeántas ar líne faoin teideal céanna d’fhonn réamhrá gairid a chur ar fáil maidir leis
na trí théama is mó den taispeántas: faisean, léaráid faisin agus na teicnící priontála a mbaintear
úsáid astu chun na plátaí faisin a mhonarú.

Witness to the Word: Chester Beatty New Testament Papyri
Cuireadh Witness to the Word: Chester Beatty New Testament Papyri i dtoll a chéile i ndiaidh don
Leabharlann dhá chomharobair dhigitithe rathúla a dhéanamh, ceann le Seomra Lámhscríbhinní
Fíorúla an Tiomna Nua (NTVMR ) agus ceann eile le foireann an Ionaid um Staidéar ar
Lámhscríbhinní an Tiomna Nua (CSNTM) chun an chuid is mó de Bhailiúchán paipírí Bhíobla
Gréigise Leabharlann Chester Beatty a dhigitiú, obair ar éirigh go maith léi.

28

Tuarascáil na nIontaobhaithe LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Bunachar Sonraí Séalaí Ioslamacha
Cuimsíonn Bunachar Sonraí Séalaí Ioslamacha na Leabharlainne anois 550 séala ó lámhscríbhinní
na Leabharlainne móide beagán faoi bhun 30 séala ó Ghailearaí Walters, Baltimore (líon iomlán na
séalaí i lámhscríbhinní Walters). Tá socruithe déanta agus dearbhaithe leis an Staatsbibliothek,
Berlin séalaí ó lámhscríbhinní dá chuid a chuimsiú.

Islamic Art a Thaiscéaladh
Tá an Leabharlann anois ina cuid de na Explore Islamic Art Collections, ardán iarsmalainne
idirnáisiúnta don ealaín Ioslamach. Is cuid den tionscadal Museums With No Frontiers atá i bhfad
níos mó ná é an tionscadal Explore Islamic Art Collections agus áirítear leis suíomh idirlín a mbíonn
fás air de shíor a bhfuil faisnéis agus íomhánna ó 50 bailiúchán d’ealaín Ioslamach ó níos mó ná 20
tír. Chuir an Leabharlann i bhfad níos mó grianghraf ar fáil don suíomh ná mar chuir mórchuid na
n-institiúidí eile; chuir sí 188 ngrianghraf de 50 lámhscríbhinn agus pictiúr ó na Bailiúcháin
Ioslamacha ar fáil.

Feabhsúcháin ar shuíomh idirlín LCB
Le tacaíocht ó Fáilte Éireann thug comhairleoir seachtrach maidir le meáin dhigitigh/shóisialta
athbhreithniú ar shuíomh idirlín na Leabharlainne chun críche agus mhol roinnt feabhsuithe
gearrthéarmacha maidir leis an áisiúlacht do chuairteoirí. Cuireadh chun feidhme iadsan in 2013
agus áirítear orthu lógónna Facebook, Tripadvisor agus Twitter a bheith curtha le gach leathanach
ar an suíomh, ábhar físeáin agus íomhá feabhsaithe, agus bileoga ilteangacha i naoi dteanga a
bheith ar fáil lena n-íoschóipeáil.

SEOMRA LÉITHEOIREACHTA
Rinneadh freastal ar bhonn leanúnach sa seomra léitheoireachta do mhic léinn agus do scoláirí
idirnáisiúnta a thug cuairt ar an Leabharlann i rith na bliana chun taighde a dhéanamh ar na
Bailiúcháin, do ghrúpaí teagaisc, agus do thoscairí comhdhála. Orthu siúd bhí 20 mac léinn agus
scoláirí idirnáisiúnta a thug cuairt ar an Leabharlann i rith na bliana chun taighde a dhéanamh ar
na Bailiúcháin Ioslamacha.
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Mar ab amhlaidh riamh tháinig ceisteanna isteach gan staonadh freisin ó mhic léinn agus ó
scoláirí ó ar fud an domhain nach raibh in ann cuairt a thabhairt go pearsanta agus a bhí ag
iarraidh faisnéise faoi ábhar sna Bailiúcháin.

OIDEACHAS AGUS FOGHLAIM
Polasaí Foghlama
Cuireadh Dréachtú Pholasaí Foghlama LCB i gcrích i mí Lúnasa agus cheadaigh na hIontaobhaithe
go foirmeálta é i mí Mheán Fómhair.

Féilte Náisiúnta
Bhí an leabharlann rannpháirteach i bhféilte náisiúnta lena mbaineann in 2013 agus orthu siúd bhí
féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath agus an fhéile, Experience Japan.
Bhí an Leabharlann agus féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath ag obair i gcomhar
lena chéile ó 2008 i leith agus déanann an Leabharlann cion oibre i dtaca leis an gclár trí roinnt
imeachtaí a chur ar siúl lena n-áirítear ceardlanna do pháistí agus do dhaoine fásta móide
chainteanna atá bunaithe ar stair ealaíne na Síne mar a léirítear í sna Bailiúcháin.
Chuir an Fhéile Experience Japan roinnt dá cuid imeachtaí ar siúl sa Leabharlann lena náirítear drumadóireacht taiko agus malartú teanga na Seapáinise chomh maith le ranganna
monaraithe priontaí Seapáine do dhaoine fásta le Hiroko Imada.

Polasaí um Chosaint Leanaí
Tá ionadaíocht ag an Leabharlann ar Choiste Maoirsithe Tús Áite do Leanaí de chuid na Roinne
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Bhí cruinniú an chéad Choiste ar siúl i mí na Samhna 2013.
Bhí an Ceann Oideachais i láthair agus thuairiscigh sé polasaí, oiliúint agus cleachtas na
Leabharlainne maidir le cosaint leanaí. Cuirfidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
polasaí agus treoirlínte eatramhacha gcúrsaíocht in 2014.
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 3:
Áiseanna fisiciúla na Leabharlainne a chothabháil agus a fheabhsú

Tá an Leabharlann buíoch d’Oifig na nOibreacha Poiblí as an gcomhairle leanúnach a
chuireadar ar fáil agus as an tacaíocht a thugadar ó thaobh taispeántais, foirgneamh agus cúrsaí
cothabhála de. De thoradh an chúnaimh agus na tacaíochta airgeadais a fuarthas uathu
suiteáladh ardaitheoir nua don phobal, cuireadh uasghrádú slándála breise i gcrích agus tugadh
iniúchadh leictreach iomlán den áitreabh chun críche agus cuireadh na moltaí i bhfeidhm.
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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

Clár do Chomhaltaí
Tá an Clár do Chomhaltaí na Leabharlainne suibscríofa ina iomláine. Ar feadh na bliana bhain na
Comhaltaí taitneamh as féilire gnóthach d’imeachtaí ara n-áirítear cainteanna, imeachtaí a raibh
bia de théama acu, scannáin agus cruinnithe Club Leabhar, gach aon cheann acu nasctha le gnéithe
de bhailiúchán buan na Leabharlainne agus do thaispeántais shealadacha. Rinneadh na Comhaltaí
turais thar lear freisin chun cuairt a thabhairt ar iarsmalanna agus ar institiúidí cultúrtha i
Liospóin agus i bPáras.
Rinne roinnt Comhaltaí síntiúis airgid in 2013 chun róba dragain Impiriúil Síneach ón naoú
haois déag a chuirfear ar taispeáint phoiblí in earrach na bliana 2014 a chaomhnú. Tá an
Leabharlann thar bheith buíoch as an tacaíocht sin dá chlár caomhantais.

Siopa Bronntanais
Táirgeadh roinnt mhaith marsantacht lena n-áirítear maighnéid, leabhair nótaí, scátháin, sparáin,
leabharmharcanna, cártaí agus priontaí chun gabháil leis an taispeántas Costumes Parisiens.

Imeachtaí
Bhí an Leabharlann ina óstach do 41 áirithint imeachta in 2013. Ar na himeachtaí bhí an
chomhdháil dhá lá ASEMUS a d’óstáil an Leabharlann ón 31 Deireadh Fómhair -1 Samhain;
Tráthnóna do Scríbhneoirí & do Cheol Ambasáid na Tuirce (24 Eanáir); Féile Naomh Pádraig (16
Márta); Féile Experience Japan (20 Aibreán); Ceol Traidisiúnta in Ambasáid na Tuirce (10
Meitheamh); Seó Bóthair Faisin (13-14 Meán Fómhair); agus Féile Charúl agus Léitheoireachtaí (5
Nollaig).
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 5:
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
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CEAPACHÁIN
Ceapadh an Dr Jill Unkel mar Choimeádaí ar Bhailiúcháin an Iarthair i mí na Samhna 2013. Bhí an
Dr Unkel a bhfuil na Bailiúcháin Ioslamacha agus Bailiúcháin an Iarthair faoina chúram ag
feidhmiú mar Chúntóir Coimeádta leis an Leabharlann ó 2005 i leith. Bhí sí ina coimeádaí do dhá
thaispeántas sa Leabharlann: Leabhair Ealaíne Henri Matisse (2011) agus Costumes Parisiens
(Deireadh Fómhair 2013-Márta 2014), ar éirigh go han-maith leo agus a raibh tarraingt orthu ag
breis agus 72,000 cuairteoir. Tá MSc in Oideachas Ealaíne ag an Dr Unkel ó Ollscoil Long Island,
agus PhD i Stair Ealaíne agus Ailtireachta ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.
Tháinig Anne Dillon chuig an Leabharlann mar Bhainisteoir Airgeadais an 1 Deireadh
Fómhair. Tá sí ina cuntasóir cáilithe; bhí sí ag obair roimhe sin le Fáilte Éireann agus le
Turasóireacht Bhaile Átha Cliath.

OILIÚINT FOIRNE
D’fhreastail Hyder Abbas ar cheardlann Ghrúpa Catalógaithe agus Innéacsaithe LAI dar teideal
‘Introduction to RDA’ a tionóladh i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar an 25 Bealtaine.
D’fhreastail an tUasal Abbas freisin ar ‘History of Libraries from the Middle Ages to the Present’ ag
London Rare Books School, Ollscoil Londain, 1-5 Iúil.
D’fhreastail Justyna Chmielewska, Comhordaitheoir Deonach, ar chúrsa trí lá, PhotoVoice Training
Course, 25-27 Feabhra in Ospidéal Naomh Séamas, agus ar an seimineár Lighting a Fire an 19
Aibreán i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann.
Ba pháirtí lárnach í an Leabharlann in 2013 i líonra Eorpach d’iarsmalanna agus d’eagraíochtaí
cultúrtha; príomhfhócas an líonra The Learning Museum is ea an fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus
bhí sraith de chomhdhálacha ar siúl le linn an tionscadail. D’fhreastail Justyna Chmielewska ar dhá
chomhdháil a bhí ar siúl in Iarsmalann na hOllscoile i Manchain an 22-24 Bealtaine agus i Bologna,
An Iodáil 18-21 Meán Fómhair.
Bhí Justyna Chmielewska ina scáthfhoghlaimeoir ar dhá Oifigeach Tionscadail ‘Live & Learn’ an 6
agus 7 Samhain chun breathnú ar conas a oibríonn an National Museum i dTuaisceart Éireann le
daoine fásta níos sine.
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D’fhreastail Laura Muldowney, Taighdeoir ar an Áise Thoir, ar chomhdháil ASEMUS a cuireadh ar
siúl ag LCB ó 31 Deireadh Fómhair - 1 Samhain.
I mí na Nollag ghlac an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamacha, páirt i gceardlann
ag Gailearaí Freer agus ag Gailearaí Sackler i Washington, DC, ar pléadh an t-ábhar, formáid
catalóige bailiúcháin, cé acu ab fhearr leagan clóbhuailte nó leagan digiteach. An tráth a bhí sí i
Washington chaith sí dhá lá ag Gailearaí Sackler i mbun taighde ar leabharcheangal Peirseach.
D’fhreastail Rie Mishima, Bainisteoir Siopa, agus Marie Fitzgerald, Cúntóir Siopa, ar cheardlann a
reáchtáil an Association for Cultural Enterprises (ACE) dar teideal ‘Retail Best Practice’, a bhí ar siúl i
nGailearaí Náisiúnta na hÉireann an 17 Meitheamh.
D’fhreastail an fhoireann Caomhantais ar cheardlann aon lae ar Caring for Collections arna soláthar
ag an gComhairle Oidhreachta a bhí ar siúl ag Iarsmalann Droichead Átha an 5 Nollaig.
D’fhreastail Frances Narkiewicz ar’Archives Portal Europe: Building Infrastructures for Archives in a
Digital World’ i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, 26-28 Meitheamh.
D’fhreastail Celine Ward, Leabharlannaí i mbun Ábhar Tagartha, ar cheardlann Ghrúpa Catalógaithe
agus Innéacsaithe LAI dar teideal Introduction to RDA a bhí ar siúl i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath an 24 Bealtaine.
D’fhreastail Sinéad Ward agus Frances Narkiewicz ar ‘Making Open Access Work for Ireland’ ag
Acadamh Ríoga na hÉireann, Baile Átha Cliath, an 2 Bealtaine.
D’fhreastail Sinéad Ward agus Frances Narkiewicz ar ‘Funding Digitization: Can Accessible Cultural
Heritage Fuel Social and Economic Growth’ arna eagrú ag Europeana, i gCaisleán Bhaile Átha
Cliath an 21 Meitheamh.
D’fhreastail Sinéad Ward ar ‘Understanding the Opportunities and Risks of Linked Data through the
use of OpenRefine’ in Acadamh Ríoga na hÉireann, an 6 Nollaig.
D’fhreastail Sinéad Ward ar ‘Digital Strategies for Heritage (DISH)’ i Rotterdam, An Ísiltír, 2-3 Nollaig.
D’fhreastail Sinéad Ward freisin ar CGB an Líonra Europeana i Rotterdam, An Ísiltír, 2-3 Nollaig.
D’fhreastail Derval O’Carroll, Ceannasaí Oibriúcháin agus Riaracháin, ar chruinniú Modh Oscailte
Comhordaithe (OMC) ar pléadh an t-ábhar, Éagsúlachta Cultúrtha agus Caidrimh Idirchultúrtha, sa
Bhruiséil, 18-19 Márta.
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Tugadh cuireadh do agus do Mary Dowling (Oifigeach Comhaltais) teacht go dtí an Tuirc i mBealtaine
ar thuras staidéir. Mhaoinigh Asia Minor Tours (tionscnóir turais bunaithe in Éirinn a dhíolann an
Tuirc mar cheann scríbe turasóireachta) agus Turkish Airlines an chuairt ina hiomláine. Le linn dóibh
bheith ansin ar feadh ceithre lá tugadh deis dóibh bolscaireacht a dhéanamh ar son na Leabharlainne
agus rinneadh taighde freisin in oirchill ar thuras a d’fhéadfadh Comhaltaí a thabhairt ar Iostanbúl
in 2014.
D’fhreastail O’Carroll freisin ar Chruinniú Mullaigh Ceannaireachta WXN (Líonra na bhFeidhmeannach
Mná) a bhí ar siúl in Óstán Four Seasons, Droichead na Dothra, an 13 Meitheamh.
D’fhreastail O’Carroll ar cheardlann aon lae ‘Strategic Marketing Planning’ a reáchtáil an Arts
Marketing Association i Londain an 11 Nollaig.

OIBRITHE DEONACHA AGUS A NOILIÚINT
Tá ról tábhachtach ag an gClár Deonach sa Leabharlann i gcónaí. Ag deireadh na bliana 2013 bhí 30
Oibrí Deonach ag gníomhú mar Threoraithe Turais, mar Dhearthóirí Grafacha, mar Ionadaithe
Seirbhíse do Chuairteoirí, agus mar Chúntóirí i leith Oideachais, Caomhantais, Comhaltais agus
Miondíola.
Fuair an Roinn Oideachais deontas de €2000 ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar
baineadh úsáid as chun clár meantóireachta a chruthú d’Ambasadóirí Phobal na Leabharlainne ó
phobail na hÁise Thoir, an Mheán-Oirthir agus na hEorpa.
D’fhreastail Oibrithe Deonacha ar sheisiúin oiliúna spriocdhírithe arna n-eagrú ag an
gComhordnóir Deonach. Ar na téamanna a clúdaíodh áirítear:

• Nuascéala maidir le Caomhnú Róbaí Dragain le Karen Horton, caomhnóir teicstíle ar cuairt
• Islam in World History le Susan Douglass ó Ionad Phrionsa Alwaleed Bin Talal maidir le
Comhthuiscint Mhoslamach-Chríostaí, Ollscoil Georgetown, Washington, DC

• Turas taispeántais Fashion costume le Elise Taylor, Coimeádaí na nEalaíon Feidhmeach,
Músaem Uladh

• Costumes Parisiens, Fashion Plates ó 1912 – 1914; oiliúint i dtaispeántas sealadach leis an Dr Jill
Unkel - Cúntóir Coimeádta

• Bailiúcháin na hÁise Thoir, nuascéala maidir leis an ngailearaí Arts of the Book le Laura
Muldowney, Taighdeoir ar Bhailiúcháin na hÁise Thoir
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 6:
Caidreamh agus Foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn

LÉACHT BHLIANTÚIL CHESTER BEATTY
Is í an Dr Frances Adhmad, Coimeádaí na mBailiúchán Síneach i Leabharlann na Breataine a thug
Léacht Bhliantúil LCB ‘The Silk Road: Dunhuang to Dublin’ an 5 Feabhra. Bhí thart ar 180 aoí i
láthair ag an léacht a bhí ar siúl i Halla na Cathrach (ní raibh fáil ar an ionad comhdhála i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar feadh thréimhse mharthana Uachtaránacht an AE). Glacadh go
fonnmhar le caint iontach an Dr Wood agus rinne roinnt de na daoine a bhí i láthair teagmháil
linn ó shin i leith d’fhonn comhghairdeas a dhéanamh leis an gcainteoir agus leis an Leabharlann
maidir leis an imeacht.

FOGHLAIM IDIRCHULTÚIR
Tá i gceist go sonrach leis na cláir oideachais agus foghlama a leagtar amach do phobail éagsúla i
gcomhar le baill an phobail gur bealach a bheadh iontu chun dul i bpáirtíocht le pobail áitiúla
éagsúla ar fud an chláir phoiblí / fhoghlama. Bainfear é seo amach trí chomhpháirtíochtaí le
hambasáidí agus le féilte m.sh. Féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath, Diwali, Lá Cultúir
Théalannigh agus an Fhéile. Experience Japan.
Bhí an Leabharlann rannpháirteach i roinnt féilte in 2013 ar a n-áirítear Féile na hAthbhliana
Síní i mBaile Átha Cliath, an Fhéile Experience Japan, Féile na Bealtaine, Lá Cultúir Théalannigh,
Oíche Cultúir, Diwali agus Féile Charúll agus Léitheoireachtaí le haghaidh na Nollag. Bhí
comhpháirtíocht ann idir an Leabharlann agus Ambasáid na Tuirce agus tugadh tacaíocht di maidir
le Club Samhraidh an tSeiriceáin. Chuaigh páistí i mbun oibre le hinnealtóir leictreonach Tuirce,
Emre Uzun agus mhonaraíodar róbait. Thug Ambasáid na Fraince cúnamh taca le cuireadh a
thabhairt do dhá aoichainteoir Fraince chuig Costumes Parisiens.
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Tionscadal Trasteorann
Bhí comhpháirtíocht ann idir an Leabharlann agus na Seirbhísí um Chuimsiú agus Éagsúlacht i
dTuaisceart Éireann maidir le tionscadal dhá bhliain agus ba chomhtháirgeoirí iad d’acmhainn
foghlama do dhaoine nua i meánscoileanna i dTuaisceart na hÉireann agus in Éirinn. Lainseáladh
sin i mí na Bealtaine, 2013.Tá na hacmhainní sin ar fáil ar shuíomh idirlín lántiomnaithe don
tionscadail ag www.waysofseeing.eu.

Comhoibriú le Fondúireacht Anna Lindh
I mí an Mhárta reáchtáladh seimineár foghlama aon lae ‘Understanding Islam in Irish Education’ i
gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, faoi stiúir Roinn Oideachais na Leabharlainne i gcomhar le
baill de Líonra Lindh Anna na hÉireann. Bhí baill den phobal múinteoireachta, múinteoirí faoi
oiliúint, agus baill na bpobal Ioslamach i láthair. Is í Susan Douglass ó Ionad Phrionsa Alwaleed Bin
Talal maidir le Comhthuiscint Mhoslamach-Chríostaí, Ollscoil Georgetown, Washington, DC, a thug an
spreagaitheasc. Is í Fondúireacht Anna Lindh a mhaoinigh an seimineár. (Tá Understanding Islam
in Irish Education ar fáil i bhformáid Prezzi agus You Tube ar www.cbl.ie faoin taib, Oideachas.)
Ar an 3 Bealtaine bhí LCB ina hóstach do Lá na Meán Preasa Domhanda de chuid Fhondúireacht
Anna Lindh. D’fhreastail comhaltaí an ALF (ón Éigipt agus ón Maracó) ar an seimineár lae sin. I
rith an lae tuairiscíodh an plé a rineadh ag an seimineáir thuasluaite i Luimneach do chomhaltaí
lena n-áirítear meáin Éireannacha agus Idirnáisiúnta, toscairí ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus
Coimisiún na hEorpa.

An Athbhliain Síneach
Is comhpháirtí tábhachtach í LCB d’Fhéile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath. Reáchtáil an
Leabharlann roinnt imeachtaí chun Bliain na Nathrach a cheiliúradh ara n-áirítear an Silk Worm
Club do pháistí 6-11 bliana d’aois, dhá lá de léirithe ealaíne le healaíontóir Ísiltíreach-Síneach,
sraith de chainteanna ag taiscéaladh ealaín agus chultúr na Síne, chomh maith lenár gcuidse Turais
Ambasadóra Pobail i Mandairínis.

Turais ‘Community Ambassador’ de na bailiúcháin
Rinne treoraithe turais deonacha cion oibre maidir le cláir foghlama idirchultúrtha na Leabharlainne
trí thurais a thairiscint i mBéarla, i nGaeilge, in Araibis, i Seapáinis agus i Mandairínis.
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Príomhaidhm Straitéiseach 7:
Cur le seasamh agus cáil na hÉireann sa réimse idirnáisiúnta
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CRUINNITHE IDIRNÁISIÚNTA
Coiste Leabharlanna an Mheáin Oirthir (MELCOM)
Am 26 Meitheamh 2013 thionóil MELCOM UK (Middle East Libraries Committee) a chruinniú
bliantúil ag an Leabharlann. Chuimsigh clár na léachtaí léacht le Dr Elaine Wright dar teideal
Introducing the Islamic Collections of the Chester Beatty Library, agus tugadh turas ar na gailearaithe
don lucht freastail maile le hamharc príobháideach ar lámhscríbhinní ón mBailiúchán Ioslamach.

Líonra Iarsmalainne den Áise agus den Eoraip
Ón 30 Deireadh Fómhair -1 Samhain bhí an Leabharlann ina hóstach do Chruinniú Choiste
Feidhmiúcháin Líonra Iarsmalainne den Áise agus den Eoraip agus don 6ú Cruinniú de Bhord
Iontaobhaithe Bhailiúchán Fíorúil na Shárshaothar Áiseach. Casadh cúig dhuine déag den lucht
freastail ó Iarsmalanna Áiseacha agus Eorpacha lena chéile sa Leabharlann Tagartha ar feadh
tréimhse dhá lá. Ag cruinniú Feidhmeannais ASEMUS ceapadh Stiúrthóir an LCB, Fionnuala Croke,
ina Cathaoirleach toghaí. Tiocfaidh sí i gcomharba ar Kim Youngna, Ard-Stiúrthóir, Ard-Mhúsaem
na Cóiré, Seoul, ar feadh téarma trí bliana ag Comhdháil Ghinearálta na bliana 2014. Chuir Jenny
Siung Ceann Oideachais na Leabharlainne nuascéala maidir le clár Malartaithe Oideachais na
hIarsmalaianne ASEMUS i láthair os comhair chomhaltaí EXCO. Tá an Leabharlann ag comhordú
an malartaithe sin le hIarsmalann Sibhialtachtaí na hÁise i Singeapór.

Comhdháil Chathracha Idirchultúir Chomhairle na hEorpa, 6-8 Feabhra 2013
Chuir Comhairle na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach tionscnamh chun cinn in 2008 chun
freastail do chomhtháthú pobal éagsúil agus imirceach i gcathracha ar fud na hEorpa. An fáth gur
eagraigh Comhairle na hEorpa agus Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an chomhdháil i mBaile
Átha Cliath ó 6-8 Feabhra ba ea breithmheas a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach ag cathracha, na
rudaí a éiríonn leo agus na dúshláin atá fós le sárú. Tugadh cuireadh don Leabharlann taispeántas a
dhéanamh den chaoi ar féidir le pobail il-eitneacha aird ghníomhach a thabhairt ar na healaíona
agus ar chultúr trí chláir agus trí thaispeántais dár gcuid. Eagraíodh cuairt ar an láithreán do thoscairí
ar an lá deiridh. Bhí LCB ar an t-aon institiúid chultúrtha náisiúnta amháin a bhí rannpháirteach
san imeacht agus a rinne cion oibre ina leith.
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Príomhaidhm Straitéiseach 8:
Cur chuige córasach maidir le margaíocht ar an Leabharlann a thabhairt chun
cinn

Aiseolas ó Chuairteoirí
Tugadh Suirbhé Cuairteoira nua isteach in 2013 agus rinneadh ar bhonn laethúil é trí shampláil
randamach a dhéanamh ar chuairteoirí. Chomh maith leis sin tosaíodh ag bailiú sonraí uimhriúla
maidir le bunús na gcuairteoirí agus bailíodh an fhaisnéis sin ag an deasc tosaigh de bhíthin na
dtreoraithe turais agus ag an siopa bronntanais ó chuairteoirí.
Léirigh measúnú ar shuirbhé na bliana iomláine go raibh an leibhéal sásaimh i measc na
gcuairteoirí ard; thug 86% díobh rátáil shásaimh ‘Ar fheabhas’ ar an taitneamh a bhain siad as
cuairt ar an Leabharlann agus thug an chuid eile díobh an rátáil ‘Go maith’. Tagann 53% de na
cuairteoirí ó thar lear – is as Éirinn a thagann 47% acu (an líon is mó ó Bhaile Átha Cliath (74%) agus maidir leis na margaí thar lear tagann an chuid is mó de na cuairteoirí ó Stáit Aontaithe
Mheiriceá (37%) agus ansin in ord laghdaitheach 19% ón mBreatain agus níos lú fós ó mhór-roinn
na hEorpa. Bhí an chuid is mó acu san aoisghrúpa 46-64 bliana d’aois. Tháinig an t-aoisghrúpa 3345 bliana d’aois sna sála orthu sin. Thug 55% an stádas ‘Fostaithe’ orthu féin; an dream ba ghaire
dóibh thug an stádas ‘Scortha’ orthu féin (21%) agus ba dhaoine ar athchuairt 41% acu.
Bailítear agus déantar anailís ar thuilleadh aiseolais maidir leis an Leabharlann agus leis na
taispeántais de bhíthin foinsí éagsúla eile lena n-áirítear TripAdvisor agus suímh idirlín
léirbhreithnithe turasóireachta eile, Facebook, Twitter, Google Analytics agus leabhar tráchta
cuairteoirí sa Leabharlann féin. Léiríonn anailís ar na sonraí sin freisin gur ard an leibhéal
sásaimh go háirithe chomh fada is a bhaineann sé leis na taispeántais; chuir cuairteoirí in iúl go
raibh lón eolais agus macnaimh le baint astu, go raibh siad tarraingteach le breathnú orthu agus go
raibh siad leagtha amach go deas. Is minic a gcloistear ardchaighdeán na dtaispeántas luaite leo ach
nach gcloistear tuairim diúltach ach go hannamh nó ar éigin.
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Fuair an Leabharlann na gradaim ‘Certificate of Excellence’ agus ‘Travellers’ Choice Award’ ó
TripAdvisor in 2013 i ndiaidh gur vótáladh iad mar cheann de na 10 n-áit shuntais ab fhearr in
Éirinn. Níl ach trí ‘áit shuntais’ i mBaile Átha Cliath in éindí léi sa chatagóir chéanna, Coláiste na
Tríonóide, Reilig Ghlas Naíon agus Príosún Chill Mhaighneann. D’ainmnigh Lonely Planet an
Leabharlann sa dara áit ar liosta dá chuid de na ‘20 rudaí saor in aisce ab fhearr ar féidir a
dhéanamh i mBaile Átha Cliath’ in 2013.

Fógraíocht ar líne agus Meáin Shóisialta
Cuireadh béim ar leith i mbliana ar úsáid Facebook agus Twitter mar uirlisí margaíochta agus ar
fhógraíocht spriocdhírithe ar líne ag baint úsáid as láithreáin ar nós RTÉ, The Irish Times agus an
BBC.

Caidreamh le comhpháirtithe turasóireachta
Chuir an Leabharlann i gcomhar le Turasóireacht Éireann agus le Fáilte Éireann fáilte roimh 28
dTionscnóirí Turais ón Eoraip, ó Mheiriceá Thuaidh agus ón Nua-Shéalainn go dtí an Leabharlann i
mí Aibreáin agus cuireadh san áireamh muid mar an chéad stop ar thuras taithiúcháin iriseoirí ón
India, ón Iodáil, ón Iorua agus ón mBeilg ar an Oíche Chultúir.
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LIOSTA NA FOIRNE
Stiúrthóir:
Fionnuala Croke, MA, IEMBA
Ceann Forbartha:
Folamh
Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir:
June Lattimore
Comhordnóir Comhaltais:
Mary Dowling, BA
Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair:
Jill Unkel, PhD (arna ceapadh Samhain 2013)
Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach
Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil
Coimeádaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir:
Folamh
Leabharlannaí Leabharlannaí i mbun Ábhar Tagartha:
Celine Ward, BA, MLIS
Cúntóir Sinsearach Leabharlainne:
Hyder Abbas, BA, MLIS
Ceann Oideachais:
Jenny Siung, MLitt, Ard-Diop. i Riarachán Ealaíon, Ard-Diop. in Oideachas Aosach agus Pobail
Ceann Caomhantais:
Jessica Baldwin, BA Onór. i gCaomhantas
Intéirnigh Chaomhantais:
Julia Poirier, MA i gCaomhantas (go dtí Nollaig 2013)
(Intéirneach maidir le Caomhnú Paipéir arna hurrú ag an gComhairle Oidhreachta)
Josefin Bergmark-Jimenez, MA i gCaomhantas (ó Shamhain 2013)
(Intéirneach maidir le Caomhnú Paipéir arna hurrú ag an gComhairle Oidhreachta)
Liz Randell, Ard-Dioplóma i Staidéar Iarsmalanna (ó Shamhain 2013)
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Cúntóirí Coimeádaíochta:
Laura Muldowney, MA
Elizabeth Omidvaran, MLitt
Ceann Oibriúchán agus Riaracháin:
Derval O’Carroll, MA
Bainisteoir Teicniúil:
Lorna Tracey, BSc (Hons)
Bainisteoir Airgeadais:
Vera Greif (D’éirigh as oifig i Meitheamh 2013)
Anne Dillon (arna ceapadh Deireadh Fómhair 2013)
Cúntóir um Chearta agus Atáirgeadh:
Sinéad Ward, MA, Ard-Dioplóma i Riarachán Ealaíon
Bainisteoir Siopa:
Rie Mishima, BA
Cúntóirí Siopa:
Marie Fitzgerald (ó Aibreán2013)
Comhordnóir Imeachtaí:
Lisa Fitzsimons, MA
Comhordnóir Deonach:
Justyna Chmielewska, MLitt
Cúntóir um Chearta agus Atáirgeadh
Frances Narkiewicz, PhD
Príomhfhreastalaí:
James Curran
Freastalaithe Sinsearacha:
Kevin Hackett
Freastalaithe:
Joseph Doyle (d’érigh as oifig Nollaig 2013)
Val Kavanagh
Tony Gallagher
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Brendan Lynch
David Steele
Martin O’Leary (go dtí Nollaig 2013)
Alan Fitzgerald
Colm Kiernan
Pilar Martin Bayo (go dtí Meitheamh 2013)
Joseph Flood (go dtí Meitheamh 2013)
Brian O’Neill (ó Dheireadh Fómhair 2013)
Intéirneachtaí
D’oibrigh ECE Tunca, iarchéimí Máistir in Ollscoil Koç in Iostanbúl, mar intéirneach le Dr Elaine
Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach, ar feadh ceithre seachtaine i rith an tsamhraidh.
Chríochnaigh Conor McGee a théarma intéirneachta leis an Leabharlann ag deireadh mí
Mheithimh 2013 agus thosaigh Terri O’Brien a téarma intéirneachta leis an Scéim Intéirneachta
Náisiúnta, JobBridge, i Lúnasa 2013 a mhair ar feadh naoi mí.
Tháinig Elodie Lévêque (caomhnóir leabhair ag Ollscoil Paul-Valéry i Montpellier) chuig an
Leabharlann le haghaidh socrúchán caomhantais seachtaine (1-5 Iúil) ag díriú ar theicnící
foghlama maidir le comhdhlúthú lí damáiste. Bhí a socrúcháin maoinithe ina iomláine ag scéim
Soghluaisteachta Riaracháin Erasmus.
OIBRITHE DEONACHA
Treoraithe Turais:
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Susan Dillon
Jack Fitzgerald
Patricia McCabe
Janet Martin
Nateghe Moane
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
Heidi O’Rourke
Cathriona Russell
Orla Ryan
Pilar Martin Bayo
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Costanza Ficorella
Hiromi Anzai (Treoraí sa tSeapáinis)
Karma Shawa (Treoraí sa Ghearmánais)
Tiedong Yang (Treoraí sa Mhandairínis)
Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora:
Hiromi Anzai
Margaret Brady
Maura Fennell
Noel Gorman
Kurt Kullmann
Mary Neville
Brian O’Neill
Rita Sutton
Cúntóirí Miondíola:
Marie Fitzgerald
Penelope Wu
Mairín Cullen
Cúntóirí Comhaltais:
Andrea Dodd
Mary McGrath
Delphine Petitjean
Penelope Wu
Tasneem Filaih
Dearadh Ghrafach:
Emma Byrne
Cúntóir Chaomhantais:
Eileen Walsh
Joan Barnewell
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Clár Comhardaithe
31 Nollaig 2013
Nótaí
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe
Infheistíochtaí

7
9

Sócmhainní Reatha
Stoic shiopa
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Iarmhéid bainc agus airgead tirim
Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe agus fabhruithe
Sócmhainní reatha glana

Caipiteal agus cúlchistí
Cistí Caipitil
Cistí Srianta
Cistí Neamhshrianta
Ciste Forbartha

10

12

2013
€

2012

1,372,348
2,588,738
3,961,086

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

115,062
75,362
544,932
735,356

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

(246,635)

(268,101)

488,721

972,777

4,449,807

4,359,805

302,030
1,767,350
1,036,772
3,106,152

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

1,343,655

1,203,093

4,449,807

4,359,805
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