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Tuarascáil na nIontaobhaithe LEABHARLANN CHESTER BEATTY

Clár

Is iontaobhas carthanúil poiblí féinrialaithe í an Leabharlann.
Uimhir Cláraithe Carthanachta. 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. Is iad na na hIontaobhaithe a
thoghann an Cathaoirleach. 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 T.P. Hardiman (arna cheapadh in 1991, toghadh mar Chathaoirleach é in 1998)
An Sir Marc Cochrane (arna cheapadh in 1988)
An Dr Dermot Desmond (arna cheapadh in 1991)
An Dr Patricia Donlon (arna ceapadh in 2011) Ceapaí de chuid an Aire
An Dr Declan Downey (arna cheapadh in 2011) Ceapaí de chuid an Aire
Joan Bn. Duff (arna ceapadh in 1983, d’érigh sí as oifig i mí na Nollag 2013)
Catherine Fahy (arna ceapadh i mí an Mhárta 2014; ex officio)
An tOllamh Brian McGing (arna cheapadh i mí an Mheán Fómhair 2013) Ceapaí de chuid an
Taoisigh
Eamonn Ceannt (arna cheapadh i mí na Nollag 2013) Ceapaí de chuid an Aire
An tOllamh Kathleen James-Chakraborty (arna ceapadh in 2010)
An tOllamh Roger Stalley (arna cheapadh in 1993) Ceapaí de chuid an Uachtaráin
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Tá bailiúcháin Chester Beatty ag croílár gach a ndéanaimid anseo i Leabharlann Chester
Beatty. An uair a tháinig Beatty go hÉirinn, thug sé faoi leabharlann lántiomnaithe dá chuid
féin a thógáil a bhfhéadfadh daoine, an lucht acadúil agus a chairde féin ar an gcéad dul síos
agus ansin, níos déanaí, an pobal i gcoitinne, teacht ar na seoda a bhí bailithe aige lena bheo.
Múnlaítear misean agus straitéis na Leabharlainne ó lá a bunaithe go dtí an lá atá inniu ann i
dtreo an tiomantais a bhí aige don eolas comhroinnte agus don áisiúlacht.
Bhí méadú ar líon na gcuairteoirí ar an Leabharlann go dtí 300,000 in 2014; ina theannta sin, is
fianaise na tráchtairí agus na hathbhreithnithe a rinne na cuairteoirí ar ráta sástachta an-ard
ar fad. Tá an t-aiseolas dearfach a fhaightear uathu ina ábhar bróid don fhoireann, cibé acu an
lucht foirne is túisce a chastar orthu nó iadsan a bhíonn ag saothrú as radharc, a oibríonn uilig
go díograiseach chun bailiúcháin Leabharlann Chester Beatty a chur i láthair agus a
léirmhíniú don lucht airdill go léir a éagsúla is atá siad. Is spreagadh dúinn freisin a airde atá
an ráta sástachta i measc cuairteoirí, chun dul sa tóir ar chuairteoirí ionchasacha nua sa bhaile
agus go hidirnáisiúnta.
Féadfaidh sé freisin gur léiriú é an méadú ar líon na gcuairteoirí ar tharraingt forleathan san
taispeántas sealadach, ‘Chester Beatty A to Z’ in 2014. Formáid simplí í an aibítir agus eolas
uirthi ag cách agus b’áis dúinn í chun roinnt scéalta a raibh daoine neamhthaithíoch orthu
agus a bhí casta ar uairibh a insint ag baint úsáide as saothair ó na bailiúcháin bhuana.
Ba dheis dúinn é freisin chun téamaí a raibh baint acu lena chéile ó ar fud na bailiúcháin
éagsúla, Iarthair, Ioslamach agus Oirthear na hÁise, a thaiscéaladh. Go deimhin, tá sé ina chion
tairbhe an-speisialta i leith shaol cultúrtha na hÉireann agus go hidirnáisiúnta. Ba mharc an
seimineár, Museums as Places for Intercultural Dialogue and Learning, arna eagrú ag Roinn
Oideachais na Leabharlainne, m aidir le hoideachas leabharlainne in Éirinn agus tugadh
aghaidh ann do ról na leabharlanna san idirbheartaíocht i dtreo na féiniúlachta náisiúnta.
Mar Stiúrthóir Leabharlann Chester Beatty, bhí sé d’onóir agam an post mar Chathaoirligh ar
an Asia Europe Museum Association a ghlacadh i mí Dheireadh Fómhair. Tá gníomhaíochtaí an
líonra láidir sin, a d’fhás as na Cruinnithe Asia Europe, ina eiseamlár den acmhainn atá ag
leabharlanna chun cur le huaillmhianta níos leithne. Is trí aghaidh a thabhairt ar an
oidhreacht dhomhanda gur féidir le leabharlanna cosúil le Leabharlann Chester Beatty
tionchar díreach a bheith acu ar an dtuiscint idirchultúrtha ag leibhéal domhanda.
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Ar bhuaicphointí na bliana bhí gur bhronn Clár Caighdeán na Músaem de chuid Chomhairle
Oidhreachta na hÉireann creidiúnú iomlán orainn, éacht suntasach i súile na Leabharlainne;
an léacht bliantúil 2014 leis an Dr Tarif Khalidi ar an ábhar Ireland and the Irish in Medieval
and Contemporary Arab texts; gan dearmad a dhéanamh de chuairt Omar Sharif ar an
Leabharlann le linn di Lawrence of Arabia a chur ar scáileán mar chuid den chéad Fhéile
Scannán Arabach i mBaile Átha Cliath.
Mar fhocal scoir, thar ceann na nIontaobhaithe agus fhoireann uile na Leabharlainne, is mian
liom ár mbuíochas ó chroí a ghlacadh le Joan Bn. Duff a chuaigh ar scor ó Bhord na
nIontaobhaithe tar éis tríocha bliain i mbun fónaimh.

Fionnuala Croke
Stiúrthóir
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Is dúshlán iad ceist mhaoinithe agus foirne don Leabharlann i gcónaí ó thaobh oibríochtaí ar
bun agus pleananna don todhchaí. Tugaimid aitheantas don deontas-i-gcabhair ón Roinn
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus don tacaíocht ónár gcomhghleacaithe laistigh den
Roinn. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis na fondúireachtaí, agus leis na
deontóirí corparáideacha agus príobháideacha uile a thugann taca dúinn inár gcuid oibre, agus
arb ionann díogras dúinn araon don institiúid. Tugann Oifig na nOibreacha Poiblí tacaíocht
luachmhar agus phraiticiúil dúinn ar bhonn leanúnach maidir le seirbhísí agus obair tógála.
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Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt

CÚRSAÍ BAILIÚCHÁIN
Clár na Comhairle Oidhreachta maidir le Caighdeáin Iarsmalainne in Éirinn (MSPI)
Tugadh an creidiúnú iomlán don Leabharlann ag Searmanas Bronnta Creidiúnaithe na
Comhairle Oidhreachta a bhí ar siúl ag Coláiste Ríoga na Lianna, Baile Átha Cliath, an 2 Iúil.
B’éacht thar bheith dearfach é creidiúnú iomlán a bhaint amach agus reáchtáladh ceiliúradh sa
Leabharlann an tráthnóna sin d’fhonn buíochas a ghabháil leis an bhfoireann go léir as an
obair a rinne siad mar chuid den phróiseas.
Léadh an sliocht seo a leanas as tuairisc an mheasúnóra sheachtraigh ag ócáid an bhronnta:
“Ba léiriú cruinn é an t-iarratas ar Chreidiúnú Iomlán a cuireadh isteach ar an ardchaighdeán
maidir le feidhmiú na Leabharlainne agus b’inmholta an cur chuige gairmiúil inár leith a fhad is a
bhíothas ag tabhairt cuairt ar an láthair. Is léir go bhfuil Leabharlann Chester Beatty ardspreagtha
ag an mian atá aici an tseirbhís don phobal a leathnú agus a fheabhsú trí theacht ar na
bailiúcháin a éascú ar an mbealach is cuí. Le linn di straitéis shoiléir a bhunú maidir le cúram
agus úsáid na mbailiúchán coimeádann an iarsmalann seasamh an-ard mar bhailiúchán
idirnáisiúnta tábhachtach”.
Déanann Foireann Bainistithe na mBailiúchán athbhreithniú ar bhonn bliantúil ar pholasaithe
uile na Leabharlainne d’fhonn a chinntiú go gcoimeádtar an creidiúnú.

Caomhnú na mBailiúchán
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 1:

Bhíothas ag díriú sna gníomhaíochtaí ar ullmhúchán na nithe le haghaidh iasachta agus ar
uainíocht na ndánlanna taispeántais buana agus sealadacha. Caomhnaíodh 450 iarsma ó ar fud
na mbailiúchán lena n-áirítear 120 iarsma le haghaidh thaispeántas sealadach A go Z
Leabharlann Chester Beatty. Chuathas ar aghaidh le tograí caomhnaithe ar bhailiúcháin na
mionphictiúr Peirseach agus Indiach agus ar na bailiúcháin de phriontaí Iartharacha.
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Rinneadh suirbhéanna reachta ar ábhar tábhachtach sna bailiúcháin: bhíothas ag díriiú leo sin
ar laicear Seapáine, ar lámhscríbhinní Burmais agus ar lámhscríbhinní Indiacha neamhMughal, ar theicstílí Síneacha agus ar an mbailiúchán de lámhscríbhinní Eabhrais. Scrúdaíodh
níos mó ná 350 iarsma.

Foireann tacaithe maidir le caomhnú
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 Josefin Bergmark-Jiménez (dhá mhí dhéag) agus le hintéirneacht
Elisabeth Randell (naoi mí) agus thosaigh Josefin Bergmark-Jimenez ar intéirneacht leis an
Leabharlann i mí na Samhna. Thug an mac léinn Bevan O’Daly faoi shocrúchán mar oibrí
caomhnaithe (10–14 Samhain) agus chuidigh leis an suirbhé reachta ar an mbailiúchán teicstíle
Síneach.

Plean Práinnfhreagartha (ERP)
Bíonn an Leabharlann ag díriú go buan ar an bPlean Práinnfhreagartha agus mar chuid den
phróiseas cuireadh ceardlanna oiliúna foirne ar siúl sa Leabharlann, ceann acu, Bainistiú
Comhtháite Lotnaidí faoi stiúr an Dr Martyn Linnie, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (29
Deireadh Fómhair), agus ceann eile Láimhsiú de Láimh arna chur ar fáil ag Seirbhísí Sláinte
agus Sábháilteachta Oifig na nOibreacha Poiblí (18 Samhain).

TIONSCADAIL SPEISIALTA I LEITH CAOMHANTAIS
Caomhnú scrollaí Seapánacha 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. Beidh
an tionscadal i gcrích i mí Aibreáin agus beidh na scrollaí ar taispeáint i mí an Mheithimh 2015.
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Suirbhé ar Riocht na mBailiúchán
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Tá dhá phictiúr Sheapánacha ar shíoda ón ochtú céad déag, Nagasaki Dejima Rankan no Zu (CBL
J 1131) á n-athchóiriú faoi láthair ag an Stiúideo Restorient i Leiden, a bhuíochas sin do
shíntiúis flaithiúla ó Chomhaltaí na Leabharlainne. Léirítear sa dá phictiúr ó lámhscrolla
imeachtaí i ngnáthshaol laethúil ceannaithe Ollainnise ina gceathrúna cónaithe agus trádála ar
an oileán Dejima i gcalafort Nagasaki. Beidh an lámhscrolla, ach é bheith caomhnaithe, ar
taispeáint ar deireadh thiar ag an dtaispeántas Arts of the Book in 2016.

Ruzbihan Qur’an
Thug foireann eolaithe ó Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale (LAMS) san
Fhrainc cuairt ar an Leabharlann a bhuíochas leis an gclár rochtana MObile LABoratory
(MOLAB) arna mhaoiniú ag leibhéal Eorpach laistigh de CHARISMA (Cultural Heritage
Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation).
D’oibrigh an fhoireann i ndlúthpháirtíocht le foireann coimeádaithe agus caomhnaithe agus
rinneadh anailís lí neamhscriosach ar an Qur’an Ruzbihan Peirsise (CBL Is 1558), saothar
álainn ón séú haois déag.

Saol an Fháidh
A bhuíochas leis an tacaíocht flaithiúil ó urraí corparáideach, cuireadh tús le hobair
caomhnaithe ar chóip uathúil maisithe ón séú haois déag de Siyar-iNabi (CBL T 419), nó Saol an
Fháidh. Rinneadh an lámhscríbhinn in Istanbul i 1594–95 don Ottoman Sultan Murad III agus
faoi láthair tá sí neamhcheangailte agus tá 83 cheathrú páipéir, nó tabhair cruinniú páipéir
orthu, inti, 486 fhóilió ina n-iomláine. Tá na líocha inti leochaileach agus iad ag scealpadh ar
gach fóilió nó leathanach di; rinneadh iad a chomhdhlúthú go cúramach chun cosc a chur le
haon chaillteanas nó damáiste breise. Is tionscadal leanúnach atá i gceist agus mar chéad chéim
eile déanfar na fóiliónna scaoilte agus damáiste uilig a dheisiú. Déanfar leagan digiteach den
lámhscríbhinn ar fad sula gceanglófar in athuair í ar deireadh thiar.
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Péintéireachtaí nÁras Ollainnise in Dejima, an tSeapáin

Bailiúchán teicstíle
Caomhnaíodh teicstíl tábhachtach Indiach (CBL Is Tx 2) chomh maith le ceithre shuaitheantas
céime Shíneacha agus naoi gceangal leabhair bhróidnithe Iartharacha a bhí mar chuid de
thaispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty.
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Fóiliónna ón mBíobla
In 1966 chuir Chester Beatty codaisíl lena Uacht Éireannach trínar thiomnaigh sé a chuid
lámhscríbhinní Iartharacha go léir dá eastát pearsanta féin móide an moladh go mbreithneodh
seiceadóirí na huachta daichead de na lámhscríbhinní breátha, lena n-áirítear 38 a bhí ar
taispeáint ag an am, a thabhairt do Leabharlann Chester Beatty. Cé is moite díobh siúd a d’fhág
sé faoi uacht ag an Leabharlann, dhíol a eastát pearsanta an chuid is mó de na lámhscríbhinní
Iartharacha trí Sotheby in dhá cheant phoiblí in 1968 agus in 1969. Tá samplaí ó bhailiúchán
Beatty de lámhscríbhinní Eorpacha, ollmhór agus a bhí sé tráth dá raibh, ina gcuid anois de go
leor bailiúcháin phoiblí agus phríobháideacha ar fud an domhain. Bhí sé de dheis ag an
Leabharlann dhá fóilió ó Bhíoblaí ‘Chester Beatty’ a fháil ar iasacht in 2014.
Ceannaíodh trí fhóilió lámhscríbhinne (Lots 11 agus 15) ar ceant in Sotheby de ‘Medieval and
Renaissance Manuscripts’ i Londain an 8 Iúil.
Naomh Peadar (‘S’ tosaigh maisithe le bláthanna nó ainmhithe nó figiúirí daonna), An Dara
Eipistil le Peadar (ó Bíobla de chuid ‘Chester Beatty’), an Fhrainc, c.1300 (CBL W 173.3). Is fóilió
é ó Bhíobla a bhí faoi úinéireacht Beatty roimhe sin agus a díoladh in 1969. Fuair an
Leabharlann in athuair dhá fhóilió de théacs (gan mhaisiú) ón lámhscríbhinn chéanna in 1997.
Tá an S tosaigh san fhóilió maisithe go hálainn le híomhá de Naomh Peadar agus na heochracha
ina ghreim aige. Tá sé ar na 107 dtúslitreacha mhaisithe (ceann de 67 ina bhfuil figiúirí daonna)
a léirigh an Bíobla seo a bhí iomlán uair dá raibh.
Bhí cuimsithe sa “lot” sin fóilió le Ghníomhartha na nAspal 10.44-12.21 ó Bhíobla na
Mainistreach Grammont, Geraardsbergen (An Bheilg), ón 12ú haois dhéanach (CBL W 222.1).
An Rí Solomon (‘V’ tosaigh maisithe), Ecclesiastes (ó Bhíobla de chuid ‘Chester Beatty’), Páras,
c.1250–60 (CBL W 116 f.54); is fóilió é ó lámhscríbhinn ar ar tugadh Chester Beatty W 116,
roimhe seo; Bíobla (neamhiomlán) freisin a táirgeadh c.1250–60, is dócha i bPáras. Bhí an
Bíobla ar cheann de roinnt lámhscríbhinní ón taispeántas de Lámhscríbhinní Maisithe an
Iarthair ó Leabharlann Sir Chester Beatty, a bhí ar siúl i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath,
in 1955, agus a díoladh ina dhiaidh sin in 1968. San fhóilió tá an V tosaigh maisithe le portráid
den Rí Solamón, agus tá sé ar cheann de 73 dtúslitir mhaisithe a léirigh an Bíobla seo.
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ÉADÁLACHA NUA
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Bhí comhdháil débhliantúil den 46ú International Academy of Ceramics ar siúl i mBaile Átha
Cliath (Meán Fómhair 08–13). Bronnadh dhá thacar d’iarsmaí ar an Leabharlann: trí cinn déag
de dhéantáin chomhaimseartha Shíneacha déanta d’ábhair éagsúla agus de réir teicnící agus
stíleanna éagsúla; agus seacht ndéantán le criadóirí comhaimseartha ón gCóiré Theas.
Criadóireacht Chomhaimseartha na hÁise
CBL C 1530
CBL C 1531
CBL C 1532
CBL C 1533
CBL C 1534
CBL C 1535.1-.3
CBL C 1536.1-.20
CBL C 1537
CBL C 1538
CBL C 1539
CBL C 1540
CBL C 1541
CBL C 1542

DAI Yuxiang
WANG Chengwu
SHEN Li
Ms ZHANG Jinghui
WU Haoyu
Ms YANG Yu-jie
Ms WANG Hui
CHENG Wei
XU Runhui
GAO Renjie
CHAO Ziyi; CHAO Ziwei
Johnson TSANG
Ms HUANG Yu-ying

Static Language Sraith 3
Poirceallán Bánghlas
Abhainn agus Sliabh i Sraith an Deiscirt # 1
Cith Báiste
Neoiliteach #6
Ag Meabhrú
Istigh idir Blathanna
Vása Ceithre Threoir
Cré Mheidhreach
Sraith An Scríbhneora #1
Sraith Thoir Dearg #D
Tear-pot
Vása maisithe le héisc

Criadóireacht Chomhaimseartha na Cóiré
CBL Kor 02
CBL Kor 03
CBL Kor 04.1-.5
CBL Kor 05
CBL Kor 06
CBL Kor 07
CBL Kor 08

Kyujung OH
Kyungsook PARK
Jongin KIM
Ohhoon KWON
Wookjae MAENG
Sangho KIM
Dongha LEE

Piobar Uisce
Scenery of the Heart’s Image: Cumarsáid
Buidéil
Halla Dubh
Between
Spás – 9
Dóire Túise Celadon
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Criadóireacht Chomhaimseartha na hÁise
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Chuir Hyder Abbas, Cúntóir Leabharlainne, páipéar i láthair dar teideal Chester Beatty and Paul
Kahle in the Chester Beatty Library Archives ag Archives of the Orient: Bhí Comhdháil
Idirnáisiúnta faoi Paul Ernst Kahle ar siúl 10–11 Aibreán 2014, in Torino san Iodáil.
Chuir Jessica Baldwin, Ceann na mBailiúchán, ceardlann aon lae faoin dteideal Writing a
caring for collections strategy i láthair do rannpháirtithe ag an gClár um Chaighdeáin
Iarsmalainne na Comhairle hOidhreachta a bhí ar siúl sa Leabharlann an 1 Deireadh Fómhair.
Chuir Josefin Bergmark-Jiménez, intéirneach Caomhantais, léacht poiblí ar ábhar a
hintéirneachta i láthair mar chuid de chlár oideachais na Leabharlainne don tSeachtain
Oidhreachta an 28 Lúnasa.
Chuir Fionnuala Croke, Stiúrthóir, léacht dar teideal Chester Beatty, Collector of Paintings i
láthair i Músaem Hunt, Luimneach, an 14 Márta.
Chuir Fionnuala Croke caint dar teideal Islamic Mathematics Manuscripts from the Chester
Beatty Library i láthair ag Seimineár an Ghrúpa Oibre Matamaitice den 17ú SEFI (Cumann
Eorpach maidir le hOideachas na hInnealtóireachta), a tionóladh i gCaisleán Bhaile Átha
Cliath, an 23 Meitheamh; agus arís ag Mathsfest, a reáchtáladh i gColáiste na hOllscoile, Baile
Átha Cliath (UCD) an 11 Deireadh Fómhair.
Chuir Fionnuala Croke léacht dar teideal A is for Amulet: An A to Z journey through the Chester
Beatty Collections i láthair i Scoil Stair na hEalaíne agus an Pholasaí Chultúrtha, UCD, an 14
Deireadh Fómhair.
Chuir Julia Poirier, Caomhnóir Leabhar, páipéar dar teideal A Sticky Situation – The
conservation of a Burmese manuscript on ivory i láthair i Leabharlann Chester Beatty ag
comhdháil an Institute of Conservator-Restorers in Ireland (ICRI) a bhí ar siúl i Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann an 2 Deireadh Fómhair.
Rinne Jenny Siung, an Ceann Oideachais, láithreoireacht ag roinnt comhdhálacha
idirnáisiúnta ara n-áirítear gníomhaíocht chomhpháirteach de chuid Fhondúireacht Anna
Lindh (ALF) Líonraí ón mBeilg, ón Spáinn agus as Éirinn, Lucsamburg, Maracó, agus an
Túinéis. Reáchtáladh Art as an instrument and expression of social change in Taroudant, Maracó
sa trimhse 16–20 Aibreán 2014. Thaistil toscaireacht ó líonra ALF na hÉireann chuig Maracó
agus chuir roinnt tionscnamh i láthair ara n-áirítear Creative Lab Leabharlann Chester Beatty:
Engaging Young Diverse Audiences with Museums through Innovative Technology an 18 Aibreán.
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PÁIPÉIR NÓ CAINTEANNA A CHUIR FOIREANN LCB I LÁTHAIR
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Chuir Jenny Siung páipéar i láthair ag comhdháil Chumann Iarsmalanna an Chomhlathais an
15 Bealtaine i nGlaschú (ócáid comórtha na gCluichí Comhlathais, 2014): Making Museums
Relevant to Diverse Communities through Creativity and Innovation.
Chuir Jenny Siung páipéar Museums and Communities: Exploring Borders: the Chester Beatty
Library and Northern Ireland i láthair ag Comhdháil Ghinearálta Líonra Iarsmalainne den Áise
agus den Eoraip (ASEMUS) san Weltmuseum, Vín, an 26 Meán Fómhair, 2014.
Chuir an Dr Jill Unkel, Coimeádaí Bhailiúchán an Iarthair léacht poiblí faoi na Coëtivy Hours i
láthair ag an Leabharlann an 16 Lúnasa. Chuir sí turas gailearaí den taispeántas Costumes
Parisiens ar fáil i Músaem Uladh an 22 Lúnasa, agus chuir turas gailearaí de thaispeántas A go Z
LCB ar fáil sa Leabharlann an 16 Deireadh Fómhair.
Chuir an Dr Unkel páipéar dar teideal William Marshal and the Turris Rotunda i láthair ag
Comhdháil de Medievalists na hÉireann a bhí ar siúl in UCD an 14 Iúil, 2014.
Léigh Sinéad Ward, Oifigeach um Chearta agus Atáirgeadh, páipéar faoi Bhailiúchán Burmais na
Leabharlainne ag Cruinniú de Ghrúpa Leabharlainne Oirdheisceart na hÁise (SEALG), in
Ollscoil Frankfurt an 28 Meitheamh.
Chuir Sinéad Ward agus Julia Poirier, Caomhnóir Leabhair, páipéar comhscríofa faoi
Bhailiúchán Burmais na Leabharlainne agus faoi thionscadal caomhnaithe ar tugadh faoi le
déanaí i láthair ag léacht phoiblí a bhí ar siúl sa Leabharlann an 3 Iúil.
Chuir an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamacha, léacht dar teideal ‘Persian
Poetry and the Illustrated Persian Manuscript’ i láthair do Chomhaltaí na Leabharlainne an 11
Aibreán 2014, agus chuir an léacht ‘The Art of Islamic Illumination’ i láthair an 4 Deireadh
Fómhair, mar chuid de shraith léachtaí a reáchtáladh i gcomhar leis an dtaispeántas A go Z.
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De thoradh cainteanna faoi Mhodh Oscailte Comhordaithe an AE dar teideal The Role of Public
Arts and Cultural Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue
chuir Jenny Siung páipéar i láthair i Leabharlann Chester Beatty: Working with Diverse
Communities ag ócáid seolta an Pholasaí um Éagsúlacht Chultúrtha, de chuid na hAireachta
Cultúir, an Liotuáin, an 23 Bealtaine 2014.

I mí Aibreáin thug criú scannáin Turcach ó TRT, TV na Tuirce, cuairt ar an Leabharlann
d’fhonn saothair ó na Bailiúcháin Ioslamacha a scannánú agus d’fhonn agallamh a chur ar an
Dr Elaine Wright le haghaidh sraith de 13 chuid ar a dtugtar Türklerin İzinde (‘After the
Footsteps of the Turks’), maidir le healaín Thurcach san Eoraip.
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Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin ag réimse leathan éagsúil de lucht
féachana

TAISPEÁNTAIS
Costumes Parisiens: fashion plates ó 1912–1914
GO DTÍ AN 30 MÁRTA 2014
Bhí níos mó ná 140 pláta faisin as an iris faisin Francach, Journal des Dames et des Modes, ar
taispeáint ag an dtaispeántas sealadach seo agus aibhsíodh ceann de na limistéar de
Bhailiúcháin Leabharlann Chester Beatty ar lú a raibh aithne air ag an bpobal. Thug na
hIarsmalanna Náisiúnta, Iarsmalann Thuaisceart Éireann, Músaem Uladh, agus Músaem Bhéal
Feirste, ceithre chulaith chomhaimseartha ar iasacht, rud a chuir go mór leis an taispeántas.
Bhí an Dr Jill Unkel i mbun coimeádaíochta ag an dtaispeántas.
Bhí an taispeántas páirtmhaoinithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i
gcomhar le scéim maoinithe Thuaisceart Éireann agus tugadh ar turas ar iasacht é chuig
Músaem Uladh i Meitheamh na bliana 2014. Tharla sin go comhuaineach le hoscailt The Age of
Liberty sa Ghailearaí Faisin ansin a raibh rogha de chultacha agus d’oiriúintí ó thús an fichiú
haois ina ghné de.
Bhí clár de chainteanna poiblí lena mbaineann ar siúl lena n-áirítear léachtaí le Joan Bergin,
dearthóir éadaí Éireannach, a bhuaigh duais Oscar, faoi éadaí a dhearadh le haghaidh scannán;
le Deirdre McQuillan, Eagarthóir Faisin an Irish Times a bhí ag caint faoi ngeansaí Árann; le
Nuala McGuire, caomhnóir teicstíle faoi chultacha agus leis an Dr Hilary O’Kelly, léachtóir,
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha faoi dhearadh faisin.
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11 IÚIL 2014 – 1 FEABHRA, 2015
Sa taispeántas seo a bhfuiltear ag aibhsiú ábhar faoi leith, ba chreat simplí é an aibítir chun
leithne agus cáilíocht bhailiúchán iontach Chester Beatty a chur ar taispeáint. Litir aibítre a
nascadh le túslitir focail atá ionadaíoch ar rud éigin uathúil a bhaineann leis an Leabharlann is
ea atá i gceist, Ba iad Hyder Abbas, Annette Bügener, Jill Unkel, Celine Ward agus Elaine Wright,
coimeádaithe an taispeántais agus bhíodar faoi stiúir ag Fionnuala Croke.
Bhí 120 saothar ar taispeáint, go leor acu nach bhfacthas ach go hannamh go poiblí; sna
saothair a roghnaíodh taiscéaladh na snáitheanna a nascann cultúir ar fud thíortha an Iarthair,
na dtíortha Ioslamacha agus thíortha na hÁise Thoir. Bhí tarraingt ann ar níos mó ná 100,000
cuairteoir agus ba ‘Compendium of riches from an incomparable collection’ a bhí ann de réir an
chur síos san Irish Times. Ba chomhlánú don taispeántas an chatalóg dar teideal Chester
Beatty’s A to Z: from Amulet to Zodiac (€12) agus an clár poiblí a bhí ina léiriú den téama agus a
cuireadh ar fáil trí Chlub an tSeiriceáin agus trí shraith de léachtaí am lóin agus de thurais
phríobháideacha agus phoiblí. Áirítear ar an gclár poiblí cainteanna a bhain go sonrach leis an
dtaispeántas A go Z agus a chuimsigh cainteanna leis an Dr Jill Unkel, Coimeádaí na
mBailiúchán Iartharach ar na Coëtivy Hours; leis an Ollamh Jean-Paul Pittion, Ancien élève de
l’Ecole Normale Supérieure, i gcomhar le hAmbasáid na Fraince, maidir le priontaí aoracha a
bhain le Réabhlóid na Fraince; agus leis an Dr Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán
Ioslamach, faoi ealaín an mhaisiúcháin Ioslamaigh.

Through Time and Space: Ceirmeacht Shíneach Chomhaimseartha
10 MEÁN FÓMHAIR 2014 – 11 EANÁIR 2015
Tá an t-ábhar taispeántais i gceann de na cásanna ar feadh an bhalla fhada sa ghailearaí Arts of
the Book. Is í Laura Muldowney atá ina coimeádaí air agus is éard atá ann trí cinn déag de
shaothair Shíneacha chomhaimseartha in ábhair éagsúla agus monaraithe de réir teicnící agus
stíleanna éagsúla. Gléasadh an taispeántas go comhuaineach leis an 46ú comhdháil
dhébhliantúil den International Academy of Ceramics i mBaile Átha Cliath (8–13 Meán Fómhair)
Bhronn na healaíontóirí na saothair ar an Leabharlann.
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Taispeántas A to Z LCB: ó Amulet go Zodiac
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Leanadh den chlár uainíochta bailiúcháin i ndáil leis na ndánlanna taispeántais buana i rith
na bliana 2014. I dtús an tsamhraidh chuir an Dr Elaine Wright críoch leis an athrú ó bhonn
is déanaí ar an rannóg Ioslamach den ghailearaí Arts of the Book; cuireadh breis is 70 saothar
nua ar taispeáint, go leor acu sin nach raibh ar taispeáint riamh cheana.

FOILSEACHÁIN
Hyder Abbas, “‘A Fund of entertaining and useful Information’: Coffee Houses, Early Public
Libraries and the Print Trade in Eighteenth-Century Dublin” i Library and Information History,
imleabhar 30, uimh. 1, Feabhra 2014
H. Abbas, “Scholar and Collector: Paul Kahle and Chester Beatty in the Chester Beatty Library
Archives” in Henoch: Historical and Textual Studies in Ancient and Medieval Judaism and
Christianity, imleabhar. 36, no. 2, 2014
Fionnuala Croke (eagarthóir), réamhrá le F. Croke; catalóg curtha le chéile ag Hyder Abbas,
Annette Bügener, Jill Unkel, Celine Ward agus Elaine Wright; móide ábhar scríofa ag Laura
Muldowney agus ag Elizabeth Omidvaran, Chester Beatty’s A to Z: from Amulet to Zodiac, catalóg
taispeántais, Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha Cliath, 2014
‘B is for Beatty,’ F. Croke, in Irish Arts Review, fómhar (Meán Fómhair – Samhain 2014), Fó
68–69
Iain Gardner, Jason BeDuhn agus Paul Dilley, Mani at the court of the Persian kings: studies on
the Chester Beatty Kephalaia codex, Leiden; Boston: Brill, 2014

Catalóga Taispeántas ar Iasacht
Debra Diamond, The art of Yoga: a transformation, Washington DC: Gailearaí Arthur M. Sackler,
2013
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Na Dánlanna Buana

Axel Langer (eag.), The fascination of Persia: the Persian-European dialogue in seventeenth-century
and contemporary art from Tehran
Zurich: Músaem Rietberg / Scheidegger & Spiess, 2013
Omar Saghi (eag.), Hajj: le Pèlerinage à La Mecque
Páras: Institut du Monde Arabe, 2014
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IASACHTAÍ Ó NA BAILIÚCHÁIN
I rith na bliana thug an Leabharlann 157 n-iarsma ar iasacht do na taispeántais a leanas::
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
Per 282.6
Per 268

Bailiúchán de mionphictiúir agus de phatrúin
Suz u Gudaz

Yoga: The Art of Transformation
Arthur M. Sackler Gailearaí Ealaíne na hInstitiúide Smithsonian, Washington, 19 Deireadh
Fómhair 2013 – 26 January 2014; Músaem Ealaín na hÁise San Francisco, 21 Feabhra 2014 – 25
Bealtaine 2014; agus Músaem Ealaíne Cleveland, 22 Meitheamh 2014 – 7 Meán Fómhair 2014
In 02
In 05
In 11A.31
In 16.10
In 16.18
In 16.19
In 16.20
In 16.21
In 16.22
In 16.24
In 16.25
In 16.26
In 16.27
In 37
In 37.23
In 37.27
In 37.28
In 37.29

Nujum al-’ulum
Yog Vashisht
Muhammad Quli Qutb Shah Album: Iógaí Mná le hÉan Mynah
Bahr al-Hayat: Iógaí i Staidiúir Tosaigh
Bahr al-Hayat: Staidiúir Féatais (garbha)
Bahr al-Hayat: Ag Glacadh Cuma Scaoilte (siddhasana)
Bahr al-Hayat: Iógaí ina Sheasamh ar a Cheann
Bahr al-Hayat: Iógaí i Suíomh Iógaithe
Bahr al-Hayat: Iógaí ina Shuí Leathghlún Amháin ar an Leathghlún Eile
Bahr al-Hayat: Ag Glacadh Cuma Róin (khechari mudra)
Bahr al-Hayat: Iógaí os comhair Tine
Bahr al-Hayat: Iógaí ina Sheasamh i gCuma an Choiligh (kukhutasana)
Bahr al-Hayat: Iógaí i Staidiúir
Raj Kunwar
Raj Kunwar: An Prionsa, Cóirithe mar Iógaí, ar tús a thurais ar thóir Mrigavat
Raj Kunwar: An Prionsa, Cóirithe mar Iógaí, ar Rafta
Raj Kunwar: An Prionsa ag Breathnú ar Nathair Mhuire ag Slogadh Fear siar
Raj Kunwar: Tagann an Prionsa isteach i nGairdín Rupman
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Rachel Ward (eag.), Court and craft: a masterpiece from northern Iraq
Londain: Gailearaí Courtauld i gcomhar le Paul Holberton Publishing, 2014
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Albam an Impey Ragamala: Devghandhar Ragini
Albam an Impey Ragamala: Bhupali Ragini
Albam an Impey Ragamala: Saindhavi Ragini
Beireann Triúr Mná Cailín Óg chuig Aiséiteach

Court and craft: a masterpiece from northern Iraq
Institiúid Ealaíne Courtauld, Londain, 20 Feabhra – 18 Bealtaine, 2014
Per 104.5

Shahnama: Zal Meets Rudaba

Hajj, le Pèlerinage à La Mecque
Institut du Monde Arabe, Páras, 22 Aibreán – 3 Lúnasa 2014
Ar 4223
Ar 4240
Ar 4494
Per 192
Per 245
T 461
T 474

Dala’il al-Khayrat of al-Jazuli
Dala’il al-Khayrat
Tahsil al-intifa’ wa-ghayat al-irtifa’
Futuh al-Haramain
Futuh al-haramayn
Bahjat al-manazil
Nafahat al-uns

Costumes Parisiens, fashion plates from 1912–1914
NMNI, Músaem Uladh, Béal Feirste, 13 Meitheamh – 13 Samhain, 2014
WEp 0803-0958 - 124 léaráid ó Journal des Dames et des Modes, 1912–1914
Bound to last: bookbinding from the Middle ages to modern day
Leabharlann Ollscoil Durham, 4 Deireadh Fómhair 2014 – 4 Eanáir, 2015
Replica binding of Cpt 813
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Digitiú de Pheintiteoch Samárach
Rinne an tOllamh, Dr Stefan Schorch, ón Theologische Fakultät i Martin Luther-UniversitätHalle-Wittenberg (29–30 Iúil) digitiú sa Leabharlann ar lámhscríbhinn na Leabharlainne ón
gceathrú haois déag (CBL Heb 752) mar chuid de thionscadal idirnáisiúnta a bhfuil sé d’aidhm
leis eagrán criticiúil den Pheintiteoch Samárach a tháirgeadh.

Digitiú na dtáibléad Dingchruthach
Rinne Klaus Wagensonner, Tionscnamh Leabharlainne Digití Dingchruthaí Ollscoil Oxford,
bailiúchán na Leabharlainne de Tháibléad agus de Shéalaí i Script Dhingchruthach (CBL CT
001-144) a dhigitiú an (20–22 Lúnasa).
Cuirfear comhaid dhigiteacha ón dá thionscadal ar fáil don Leabharlann.

Tionscadal na Lámhscríbhinní Araibise
Leanfar den obair ar Thionscadal na Lámhscríbhinní Araibise, a bhfuil sé d’aidhm leis catalóg
nua de lámhscríbhinní Araibise na Leabharlainne a tháirgeadh. Tá an tionscadal faoi stiúir an
Dr Elaine Wright in éindí le Elizabeth Omidvaran, Cúntóir do Thionscadal na Lámhscríbhinní
Araibise, a sholáthraíonn na sonraí ealaíne stairiúla agus coidéacs-eolaíochta maidir leis na
hiontrálacha a chuireann na catalógaithe isteach.

Taispeántais ar Líne
Chuir an Leabharlann leis an ábhar a bhí i nGailearaí Íomhá LCB cheana féin i ndiaidh di
taispeántas ar líne a fhoilsiú go comhuaineach leis an dtaispeántas sealadach, Leabharlann
Chester Beatty A to Z: Amulet go Zodiac. (www.Library.ie/Library_image_gallery/exhibitions) .

Feabhsúcháin ar shuíomh idirlín LCB
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ROCHTAIN DHIGITEACH AR NA BAILIÚCHÁIN

Cuireadh físeán bolscaireachta maidir leis an Leabharlann ar fáil ar leathanach baile shuíomh
idirlín LCB agus tá fáil air anois i Mandairínis chomh maith.
Cuireadh bileoga oibre agus pacáistí gníomhaíochta ar fáil do pháistí ar mhian leo na
taispeántais a thaiscéaladh ar an suíomh idirlín, mar ar féidir iad a íoschóipeáil sula dtugtar
cuairt ar LBC nó fiú le haghaidh gníomhaíochta sa bhaile. Orthu sin tá ábhar do pháistí 3+, 5+
agus 8+ bliana d’aois.
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Thug Mic léinn agus scoláirí ó thíortha éagsúla (lena n-áirítear an Ríocht Aontaithe, na Stáit
Aontaithe, Ceanada, an tSeapáin, agus an India) cuairt ar an Seomra Léitheoireachta i rith na
bliana chun taighde a dhéanamh ar na Bailiúcháin. D’fhill an Grúpa Taighde Kephalaia ar an
Leabharlann i mí an Mheithimh chun leanúint den tionscadal taighde ar phaipírí Mainicéacha
na Leabharlainne. Tá an obair ar atheagrú na Cartlainne, agus ar chatalógú iomlán
bhailiúcháin na leabhar luathchlóite ag dul ar aghaidh i gcónaí.

CLÁREAGRÚ POIBLÍ IDIRCHULTÚRTHA
Reáchtálann an Leabharlann clár gnóthach Ilchineálach poiblí a bhfuil tarraingt ann go
forleathan trína ndéantar freastal ar chuairteoirí i ngach aoisghrúpa. I gclár na Leabharlainne
baintear úsáid as na bailiúcháin buan, baintear téamaí ó thaispeántais shealadacha, agus dá
réir tá ar fáil sa Leabharlann an t-aon chlár foghlama idirchultúrtha cuimsitheach amháin atá
fáil air in aon iarsmalann in Éirinn.
Club an tSeiriceáin: tá sé ceaptha do pháistí 6–11 bhliain d’aois, reáchtálann Club an
tSeiriceáin ceardlanna a ndéantar maoirsiú orthu agus freastal dóibh gach aon mhí.
Club Saotharlainne Cruthaithí Chester Beatty do Dhéagóirí: tá an club dírithe ar pháistí
12–17 mbliana d’aois; bíonn ceardlanna ar siúl ar bhonn míosúil i rith na scoilbhliana; tá clár
seachtaine sceidealta do mhí Iúil; agus beidh cúpla ceardlann théamach ar siúl go
comhuaineach leis an tSeachtain Oidhreachta i mí Lúnasa.
Bhí 3,700 páiste páirteach i 171 thuras scoile agus in imeachtaí nach iad a eagraíodh sa
Leabharlann i rith na bliana.
Clár do Dhaoine Fásta: reáchtáiltear i rith na bliana raon leathan de léachtaí, de cheardlanna,
de thurais “in-focus”, d’imeachtaí ceoil, agus d’imeachtaí a ndírítear ar an teaghlach (lena náirítear taispeántais phoiblí, ranganna ‘buail isteach’ agus ceardlanna). Bhí nasc sa bhliain 2014
idir chúrsa an earraigh agus an taispeántas Costumes Parisiens, agus sa dara leath den bhliain,
d’eascair sraith d’imeachtaí as téama na haibítre ar mhúnla an taispeántais A go Z i
Leabharlann Chester Beatty.
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SEOMRA LÉITHEOIREACHTA

Tríd is tríd d’eagraigh an Leabharlann 680 imeacht do dhaoine fásta in 2014 (lena náirítear imeachtaí do na comhaltaí agus d’oibrithe deonacha) ar ar fhreastail níos mó ná
15,000 daoine.
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Áiseanna fisiciúla na Leabharlainne a chothabháil agus a fheabhsú

Tá tarraingt sa Leabharlainne ar an bpobal i gcónaí agus tá líon na gcuairteoirí ag fás agus is
gá na spásanna taispeántais agus poiblí a leathnú dá réir.
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, foirgníochta agus
cúrsaí cothabhála de. Cuireadh feabhas ar chórais chosc dóiteáin leictreachais agus slándála na
Leabharlainne tríd an gcúnamh agus an tacaíocht airgeadais a chuireadar ar fáil.

Gairdín Barr Tí
Tá grúpa oibrithe deonacha, Comhaltaí na Leabharlainne den chuid is mó, ag tabhairt faoi obair
cothabhála a dhéanamh ar ghairdín – barr tí na Leabharlainne. Faigheann siad cúnamh
leanúnach ó shaineolaithe garraíodóireachta Oifig na nOibreacha Poiblí.
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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
Bhain na Comhaltaí taitneamh ar feadh na bliana as féilire gnóthach d’imeachtaí, ara náirítear 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
le taispeántais shealadacha. Rinne na Comhaltaí turais thar lear freisin chun cuairt a thabhairt
ar iarsmalanna agus ar institiúidí cultúrtha i Londain agus in Istanbul.
Thug roinnt de na Comhaltaí síntiúis in 2014 chun cabhrú le hobair chaomhnaithe ar dhá
phictiúr Sheapánacha ar shíoda, Nagasaki Dejima Rankan no Zu (Péintéireachtaí de chuid na nÁras Ollainnise in Nagasaki) Tá obair athchóirithe á déanamh ar na pictiúir sa Stiúideo
Restorient san Ísiltír agus beidh siad ag dul ar taispeáint go poiblí in 2016. Tá an Leabharlann
thar bheith buíoch as tacaíocht na gComhaltaí dá clár caomhnaithe.
Tá an Clár do Chomhaltaí na Leabharlainne suibscríofa ina iomláine faoi láthair.

SIOPA BRONNTANAIS
Tairgeadh roinnt mhaith marsantas lena n-áirítear maighnéid, scátháin, mataí boird agus cártaí
chun gabháil mar oiriúintí le taispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty. B’ionann agus
breis agus 14% den láimhdeachas in 2014 an méid a fuarthas ó dhíolachán chóipeanna an
treoirleabhair maidir leis an mbailiúchán buan, na catalóige maidir le taispeántas A go Z
Leabharlann Chester Beatty agus ó dhíolóchán foilseachán eile na Leabharlainne; b’ionann an
méid a fuarthas ó dhíolóchán marsantas brandáilte LCB lena n-áirítear cártaí poist agus breis is
26% den láimhdeachas.
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IMEACHTAÍ
Reáchtáil os cionn 40 eagras éagsúil 116 imeacht in 2014. Ar an buaicphointí áirítear oíche le
Umit Kutluk, couturier agus dearthóir faisin, arna tacú ag Ambasáid na Tuirce (23 Eanáir);
Féile Naomh Pádraig (16 Márta); an Fhéile Experience Japan (24–25 Aibreán); Ceol Clasaiceach
Indiach (8 Bealtaine); Féile Scannán Arabach (10–11 Bealtaine); ceol traidisiúnta Andalúiseach
Mharacó le hAmbasáid an Mharacó (14 Bealtaine); pianó clasaiceach le Ruya Taner agus le
hAmbasáid na Tuirce (5 Meitheamh); ceiliúradh Diwali (22 Deireadh Fómhair); agus Féile
Carúl agus Léitheoireachtaí (4 Mí na Nollag).
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Cuireadh tús le hathbhreithniú ar oibríochtaí an tsiopa bhronntanais sa ráithe deiridh den
bhliain 2014, agus leanfaidh sé ar aghaidh go 2015; ba léir ó áireamh deireadh-bliana an
díolacháin sa bhliain 2014 go raibh ardú de 22% orthu i gcomórtas leis an mbliain roimhe sin.
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Lucht foirne a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt agus an dúthracht mhór
atá iontu maidir le misean agus obair na Leabharlainne a chothú

CEAPACHÁIN
Bhí agallaimh ar siúl i mí Iúil agus i mí Lúnasa maidir le beirt a chur chun tosaigh sa
Leabharlann. Ceapadh Jessica Baldwin mar Cheann na mBailiúchán agus leanfaidh sí de
ghníomhú mar Cheannasaí Caomhantais freisin agus ceapadh Alan Fitzgerald mar Fhreastalaí
Sinsearach.

OILIÚINT FOIRNE
D’fhreastail Jessica Baldwin, an Ceannasaí Caomhantais, ar an 42ú comhdháil bhliantúil den
American Institute of Conservation (AIC), dar teideal Conscientious Conservation – Sustainable
Choices in Collection Care a tionóladh i San Francisco (28–31 Bealtaine). D’eagraigh Jessica
Baldwin agus bhí sí i láthair ag ceardlann aon lae faoi Risk and Condition Assessment for
Collections le haghaidh an chláir um Chaighdeáin do Iarsmalanna na hÉireann a bhí ar siúl in
Acadamh Ríoga na hÉireann (18 Samhain). D’eagraigh sí ceardlann freisin dar teideal Project
Management in Conservation and Collections Care, a reáchtáladh in Áras Nua-Ealaíne na
hÉireann an 27 Samhain agus arís ar an 28 Samhain. Bhí Julia Poirier, Josefin BergmarkJimenez agus Puneeta Sharma ó fhoireann caomhantais na Leabharlainne i láthair ag an
gceardlann freisin.
Bhí an Roinn Caomhnaithe ina hóstach ar cheardlann cúig lá (24–28 Feabhra) dar teideal
Recreating the Medieval Palette ar éirigh go hiontach léi agus a bhí curtha i láthair ag an
saineolaí Cheryl Porter. Bhí 15 dhuine ón Leabharlann agus ó institiúidí CFCN (Comhairle na
bhForas Cultúir Náisiúnta) eile rannpháirteach agus rinne siad staidéar ar na dathanna a
monaraíodh as carraig, as mianraí, as miotal, as feithidí agus as plandaí agus d’fhoghlaim an
chaoi ar próiseáladh na hábhair amh as na foinsí sin chun na líocha ar bhain ealaíontóirí
úsáid astu ar feadh ré na meánaoiseanna a chur ar fáil dóibh. Mar thaca do na ceardlanna
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Bhí Josefin Bergmark-Jimenez, Intéirneach Caomhantais, i láthair ag ceardlann oiliúna
seachtaine i Scoil Samhraidh Montefiascone san Iodáil (18–22 Lúnasa) Díríodh sa cheardlann
ar athchóiriú a dhéanamh ar cheangal leabhair bhig bhróidnithe Thuircigh ón ochtú haois
déag ó Leabharlann Chester Beatty (CBL T 453).
Bhí Justyna Chmielewska, Cúntóir Oideachas, i láthair ag Fóram Chumann Iarsmalanna na
hÉireann maidir le hOideachas agus le For-rochtana an 27 Meitheamh in Ard-Mhúsaem na
hÉireann, Dún Uí Choileáin. D’fhreastail sí freisin ar an gComhdháil trí lá Idirnáisiúnta
Learning Together arna heagrú ag Músaem Hunt, Luimneach, 11–13 Meán Fómhair, agus ar
Chomhdháil Náisiúnta um Bainistíocht Oibrithe Deonacha a bhí ar siúl i gCaisleán Bhaile Átha
Cliath an 4 Samhain.
Bhí Justyna Chmielewska agus Jenny Siung i láthair ag comhdháil agus ar chuairt staidéir ar
Músaeim Glasgow a eagraíodh faoi bhrollach an tionscadail Learning Museum (2010–2013), a
mhaoinigh an AE an 24–26 Aibreán.
Fuair Jenny Siung, Ceann Oideachais, taca ó ICOM (International Council of Museums) chun
freastal ar chúrsa oiliúna 10-lá maidir le hoideachas iarsmalainne a d’eagraigh ICOM na Síne,
na Fraince agus Ceanada, ag an Ionad Idirnáisiúnta um Oiliúint, Áras Iarsmalainne Náisiúnta,
Beijing, China, 27 Deireadh Fómhair – 4 Samhain 2014 agus a bhí dírithe ar thíortha i mbun
forbartha agus ar chomhaltaí de ICOM. Chuir Jenny Siung sampla de chláreagrú le haghaidh
daoine óga i láthair le linn di bheith ansin. Bhí Jenny Siung i láthair ag comhdháil Cities of
Migration, Beirlín, 04–6 Meitheamh mar ionadaí na hOifige um Imeascadh Imirceach,
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Bhí sí ina hIonadaí freisin den Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta ag roinnt cruinnithe d’eagras AE, a dtugtar Open Method of
Coordination air, faoi Cultural Awareness and Expression. Cuireadh i dtoll a chéile a raibh faighte
amach acu agus cuireadh sin isteach thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta agus na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le healaíon agus le hoideachas
cultúrtha agus foilseofar an tuarascáil sin in 2015.
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praiticiúla reáchtáladh seisiúin theoiriciúla mar a raibh deis ag rannpháirtithe na líocha a
mhonarú agus úsáid a bhaint astu de réir oideas bunaidh.

D’fhreastail na Maoirseoirí ar chúrsa Oiliúna i Scileanna Breithmheas Feidhmíochta i mí
Mhárta agus d’fhreastail na baill foirne uilig ar chúrsa Oiliúna maidir le Chosaint Leanaí i mí
Dheireadh Fómhair agus ar chúrsa Oiliúna maidir le Láimhsiú Sábháilte i mí na Samhna.
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OIBRITHE DEONACHA AGUS A nOILIÚINT
Tá ról tábhachtach i gcónaí ag Clár na nOibrithe Deonacha sa Leabharlann. Ag deireadh na
bliana 2014 bhí 30 Oibrí Deonach ag gníomhú mar Threoraithe Turais, mar Dhearthóirí
Grafacha, mar Ionadaithe Seirbhíse do Chuairteoirí, agus mar Chúntóirí i leith Oideachais,
Caomhantais, Comhltais agus Miondíola. Rinne an Dr Jill Unkel, Coimeádaí Bhailiúchán an
Iarthair agus Laura Muldowney, Taighdeoir ar Bhailiúchán na hÁise Thoir, an t-ábhar
léitheoireachta do na hoibrithe deonacha a thabhairt chun dáta in 2014. Bhí Oibrithe Deonacha
i láthair ag seisiúin oiliúna spriocdhírithe a d’eagraigh an Comhordnóir Oideachais. Ar na
téamanna a clúdaíodh bhí:

• Child Protection and Code of Behaviour le Jenny Siung, an Ceann Oideachais
• Oiliúint speisialta maidir le taispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty leis an Dr
Annette Bügener, iarChoimeádaí Bhailiúchán na hÁise Thoir
• Oiliúint speisialta maidir le taispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty l leis an Dr Jill
Unkel, Coimeádaí Bhailiúchán an Iarthair
• Oiliúint speisialta maidir le taispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty l leis an Dr
Elaine Wright, Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach
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Bhí an Dr Elaine Wright i láthair ag an gCeathrú Siompóisiam Débhliantúil de Staraithe na
hEalaíne Ioslamaí ag an iarsmalann nua, an Aga Khan Museum of Islamic Art, i Toronto
(Deireadh Fómhair 16–18 2014), agus ansin chaith sí lá amháin san Aga Khan Museum agus lá
eile san Royal Ontario Museum i mbun taighde i leith tionscadail a bhain le ceann de Qur’ans
na Leabharlainne ón séú haois déag.
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Caidreamh agus Foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn

LÉACHT BHLIANTÚIL CHESTER BEATTY
Chuir an tOllamh Tarif Khalidi Léacht Bliantúil na bliana 2014 dar teideal Ireland and the Irish
in Medieval and Modern Arabic Texts i láthair. Tá Cathaoirleachas Shaykh Zayid i Staidéir
Ioslamacha agus Araibise san Ollscoil Mheiriceánach i Béiriút sa Liobáin ag an Ollamh
Khalidi. Bhí os cionn 240 aoi i láthair ag an léacht a bhí ar siúl an 13 Feabhra in Ionad
Comhdhála Chaisleán Bhaile Átha Cliath agus bhí fáiltiú sa Leabharlann ina dhiaidh.

CUAIRTEOIR Ó THEACH RÍOGA NA TÉALAINNE
Ba chúis áthais don Leabharlann fáilte a chur roimh HRH Banphrionsa Maha Chakri
Sirindhorn ón Téalainn ar an 7 Meán Fómhair. Taispeánadh roinnt lámhscríbhinní Téalainnis
ón mbailiúchán don Bhanphrionsa agus ina dhiaidh sin tugadh ar turas treoraithe í ar
dhánlanna sealadacha agus buana na Leabharlainne. Mar chríoch leis an gcuairt casadh an
Banphrionsa le grúpa de níos mó ná 200 den phobal Téalainnis in Éirinn.

FOGHLAIM IDIRCHULTÚRTHA AGUS CLÁIR PHOIBLÍ
Seimineár Foghlama Idirchultúrtha
Reáchtáil an Leabharlann seimineár tábhachtach: Museums as Places for Intercultural Dialogue
and Learning, ar an 4 Aibreán 2014. Thug an Oifig um Imeascadh Imirceach, Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath tacaíocht don seimineár; ba iad Ardmhéara Bhaile Átha Cliath,
Oisín Quinn, agus Ruairí Quinn, TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, a d’oscail é agus bhí
Fionnuala Croke, Stiúrthóir, Leabharlann Chester Beatty ina gcuideachta.
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Bhí an Leabharlann i dtús cadhnaíochta le níos mó ná 10 mbliana anuas maidir le naisc a
chothú leis na pobail éagsúla go hintíre agus go hidirnáisiúnta, rud is léir ó na Bailiúcháin. Bhí
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Cláir Idirchultúrtha Phoiblí
Tá na cláir oideachais agus foghlama le haghaidh pobail éagsúla leagtha amach go sonrach i
gcomhar le baill an phobail mar bhealach chun caidreamh le pobail áitiúla éagsúla a chothú.
Bainfear sin amach trí chomhpháirtíochtaí a dhéantar le hambasáidí agus le féilte. Bhí an
Leabharlann rannpháirteach i roinnt féilte in 2014 ar a n-áirítear Féile na hAthbhliana Síní i
mBaile Átha Cliath, an Fhéile Experience Japan, Féile Scannán Arabach Bhaile Átha Cliath, Féile
na Bealtaine, Imeachtaí Cultúrtha Téalannacha, Oíche Cultúir, Féile Scannán Indiach na
hÉireann, ceiliúradh Diwali; agus Féile Carúl agus Léitheoireachtaí le haghaidh na Nollaig. Bhí
comhpháirtíocht ann idir an Leabharlann agus Ambasáid na Tuirce agus fuarthas tacaíocht
maidir le An Evening with Couturier and Fashion Designer Umit Kutluk agus An Evening of
Classical Piano with Ruya Taner. Chuir Ambasáid an Mharacó tacaíocht ar fáil i ndáil leis An
Evening of Traditional Moroccan Andalusian Music. Thug Ambasáid Ríoga na Téalainne, Londain,
taca do na hImeachtaí Cultúrtha Téalannacha trí 2 scannán a chur ar fáil: Khan Kluay agus
Khan Kluay 2. Thug Ambasáid na Fraince cúnamh taca le cuireadh a thabhairt do dhá
aoichainteoir i ndáil le sraith léachtaí a ghabh le taispeántas A go Z Leabharlann Chester Beatty.
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an seimineár ar siúl ar feadh lae amháin agus rinneadh iniúchadh ar an gcaoi a sonraítear i
gcleachtas iarsmalanna Éireannacha agus idirnáisiúnta an gá le dul i mbun comhoibre le
comhpháirtithe agus le grúpaí seachtracha, agus ina theannta sin admháladh na hathruithe ó
thaobh féiniúlachta náisiúnta de atá ag tarlú san aonú haois is fiche. Bhain téama an
tseimineáir leis an gclár oibre uirbeach maidir le héagsúlacht agus cuimsitheacht atá á áitiú ag
an Intercultural Cities Programme de chuid Chomhairle na hEorpa a bhfuil Baile Átha Cliath ar
na rannpháirtithe is mó chun tosaigh maidir leis. Ar na cainteoirí bhí: An Dr Viv Golding,
Stiúrthóir Learning and Visitor Studies agus, Léachtóir Sinsearach i gCumarsáid agus in
Oideachas, School of Museum Studies, Ollscoil Leicester, Irena Guidikova (Intercultural Cities,
Comhairle na hEorpa); Declan Hayden (an Oifig um Imeascadh Imirceach, Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath); Ann Luttrell (Fondúireacht Anna Lindh, Líonra na hÉireann);
Jenny Siung (Leabharlann Chester Beatty); Margherita Sani (Istituto per i beni artistici, culturali
e naturali); Brid Maher agus Jane Camara, Seirbhísí Cuimsitheacha agus Éagsúlachta, Tuaisceart
na hÉireann; Justyna Chmielewska (Leabharlann Chester Beatty) agus Alan Kirwan (Áras Stair
na hEorpa; tionscadal Pharlaimint na hEorpa).

Tionscadal Trasteorann Thuaidh-Theas
Chuaigh an Leabharlann i mbun comhpháirtíochta leis na Seirbhísí um Chuimsitheacht agus
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Féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath
Is páirtí tábhachtach í an Leabharlann maidir le Féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath
agus reáchtáladh roinnt imeachtaí chun Bliain na Nathrach a cheiliúradh ara n-áirítear Club an
tSeiriceáin le haghaidh páistí 6–11 bhliain d’aois, ceardlanna ealaíne ar feadh dhá lá le haghaidh
daoine fásta agus déagóirí faoi stiúir ealaíontóra de chine measctha, Dúitseach – Síneach, sraith
de chainteanna ag taiscéaladh ealaín agus chultúr na Síne, chomh maith lenár gcuidse Turais
Ambasadóra Pobail trí Mhandairínis.

Féile Experience Japan
Bhí roinnt de na himeachtaí a bhain leis an bhFhéile Experience Japan ar siúl sa Leabharlann
agus orthu iadsan bhí drumadóireacht taiko, Cosplay agus bunchúrsa do dhéagóirí in Anime agus
Manga, chomh maith le ranganna monaraithe priontaí sa stíl Seapáine do dhéagóirí faoi stiúr
Hiroko Imada móide léiriú i monarú priontaí do dhaoine fásta.

Turais Ambasadóra Pobail
Lean an Leabharlann de thurais ar an taispeántas buan a thairiscint; bhí na turais faoi threoir
ag cainteoirí dúchais i roinnt teangacha lena n-áirítear Béarla, Gaeilge, Araibis, Seapáinis agus
Mandairínis. Is oibrí deonach gach treoraí turais sa Leabharlann.

Líonraí Idirnáisiúnta
Ón mbliain 2011 i leith bhí Jenny Siung, Ceann Oideachais na Leabharlainne, ar ionadaí na
hÉireann ar Ghrupa Oibre an AE mar ar thug sí aitheasc ar Role of Public Arts and Cultural
Institutions in the Promotion of Cultural Diversity and Intercultural Dialogue.
http://ec.europa.eu/culture/library/reports/201405-omc-diversity-dialogue_en.pdf
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Éagsúlacht i dTuaisceart Éireann, le Músaem Uladh agus le Scoil Naomh Oilibhéar, Droichead
Átha, chun acmhainn foghlama maidir le reiligiún domhanda a bhainfidh úsáid as bailiúcháin
iarsmalanna a chomhtháirgeadh; beidh fáil ar leagan clóite nó digiteach de sin ar an idirlín le
haghaidh scoileanna sa Tuaisceart agus in Éirinn.

Is í Jenny Siung an comhordaitheoir Eorpach ar ASEMUS, Clár Malartaithe Oideachais, agus
feidhmíonn sí i gcomhar leis an Asian Civilisation Museum agus le ASEF i Singeapór.
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Cur le seasamh agus cáil na hÉireann sa réimse idirnáisiúnta

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.
Oibríonn an Leabharlann go dlúth leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha, an pobal
taidhleoireachta, chomh maith le hinstitiúidí deirféar ar fud an domhain. Sa bhliain 2014
ceapadh Stiúrthóir na Leabharlainne mar Chathaoirleach ar an Líonra Iarsmalainne den Áise
agus den Eoraip (ASEMUS), ag obair go dlúth leis an bhFondúireacht Áise Eorpa (ASEF), an taon institiúid bhuan de na Cruinnithe Áise Eorpa (ASEM). I rith na bliana rinne an
Leabharlann freastal do roinnt cuairteanna ardleibhéil, go háirithe ó réigiún na Murascaille.
Tá comhpháirtíocht ann idir an Leabharlann agus roinnt scoláirí tionscadail in ollscoileanna
agus in iarsmalanna maidir leis an taighde agus an obair caomhnaithe a dhéantar i ndáil leis
na bailiúcháin; bítear ag comhoibriú leo agus déantar tagairt dóibh ar fud na tuarascála seo.
Saothraíonn Roinn Oideachais na Leabharlainne an straitéis sin freisin; mar shampla bhí an
Leabharlann ar na comhordaitheoirí i ndáil le hiarratas ar mhaoiniú ón AE faoin gclár nua
don fhoghlaim, Erasmus+, is é sin The Creative Museum (2014–2017), i gcomhar le Cap Sciences,
Bordeaux agus le Heritec, comhairleacht neamhspleách do iarsmalanna sa Ríocht Aontaithe.
D’éirigh leis an iarratas sin. Beifear ag breithnú sa tionscadal ar conas is féidir le hiarsmalanna
comhoibriú ar bhonn idirnáisiúnta le comhpháirtithe cruthaitheacha seachtracha, a leithéidí
eolaithe, innealtóirí, lucht ceirde agus monaraithe, chun comhchaomhnóireacht a dhéanamh
maidir le dearadh agus le seachadadh na gclár sa chaoi is go mbeidh teacht orthu ag lucht
airdill éagsúil níos leithne. Tionóladh an chéad chruinniú den tionscadal Cap Sciences,
Bordeaux i mí na Samhna 2014.
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Cur chuige córasach maidir le margaíocht ar an Leabharlann a thabhairt chun
cinn

Aiseolas ó Chuairteoirí
Rangaítear cuairt ar an Leabharlann go tráthrialta i measc na 5 rud is mó is díol spéise iad i
mBaile Átha Cliath agus rangaítear an Leabharlann i measc na 10 n-ionad ar sainchomhartha
na hÉireann iad, ar TripAdvisor, agus luaitear an Leabharlann i gcónaí mar gheall ar an
tarraingt atá inti mar ‘must-see’ i mBaile Átha Cliath agus mar ‘the best small museum in the
world’.
Arís eile bronnadh Deimhniú Barr Feabhais TripAdvisor ar an Leabharlann – tugtar aitheantas
leis an ngradam clúiteach sin do ghnóthais a thuilleann na gráduithe is airde go seasta ó
thaistealaithe TripAdvisor.
Nochtadh i suirbhé a rinne sa Leabharlann féin ar chuairteoirí sa bhliain 2014 go raibh an
leibhéal sástachta thar barr ar fad; dúirt níos mó ná 99% de na cuairteoirí go molfadh siad cara
chun dul ar cuairt inti. Maidir le próifíl náisiúntachtais na gcuairteoirí: tháinig mar ba ghnáth
53% díobh ó thar lear agus 47% ó Éirinn; tháinig an líon is mó díobh sin (70%) ó cheantar
Bhaile Átha Cliath. Maidir le cuairteoirí ó thar lear tháinig an chuid is mó díobh ó mhór-roinn
na hEorpa (41%), agus ansin in ord laghdaitheach, ó Stáit Aontaithe Mheiriceá (23%) agus ón
mBreatain. Ba ón aoisghrúpa 46–64 a bhformhór agus ba níos lú ansin an líon ón aoisghrúpa
33–45.

An Preas agus na Meáin
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PRÍOMHAIDHM STRAITÉISEACH 8:

Chuir an Leabharlann fáilte roimh na meáin cumarsáide ó gach cearn den domhan a tháinig go
dtí na taispeántais agus chuimsigh an clúdach a fuarthas sna meáin ar feadh na bliana,
gnéchláracha ar theilifíse agus ar raidió idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, gné-ailt i nuachtáin,
in irisí agus in irisleabhair agus ar liostuithe agus agus ar ghné-ailt iomadúla ar líne. Baineadh
áis go leantach as fógraíocht ar líne agus as na Meáin Shóisialta agus rinneadh an caidreamh
leis an bpobal trí Twitter agus Facebook a threisiú.
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Ar chuspóirí straitéiseacha na Leabharlainne agus ceann a iarradh a bhaint amach ar bhonn
gníomhach bhí caidreamh a chothú le comhpháiríthe turasóireachta. I mí an Mheithimh, rinne
Tourism Ireland freastal do chuairteanna comhpháirtithe ó na ceithre phríomh-mhargadh – na
Stáit Aontaithe, an Bhreatain, an Fhrainc agus an Ghearmáin, ar an Leabharlann – cuireadh
fáilte roimh sé oibreoir turais ón India a tháinig go dtí an Leabharlann i mí Lúnasa agus tháinig
grúpa ó na meáin idirnáisiúnta ar cuairt i mí na Nollag, mar chuid d’Fhéile Oíche Chinn Bliana
i mBaile Átha Cliath.
Rinneadh bolscaireacht ar son na leabharlainne ag imeachtaí líonraithe éagsúla, a leithéidí,
dinnéar a d’eagraigh Tourism Ireland i mí an Mheithimh a raibh toscairí ón Fhrainc, ón
nGearmáin, ón Iodáil, ón Spáinn, ó na Tíortha Nordacha, ón Ísiltír agus ón mBeilg i láthair;
bhí oibreoirí cóiste ón mBreatain agus ionadaithe na Leabharlainne i láthair ag ‘Meitheal’,
imeacht ceardlainne bhliantúil a mbíonn deiseanna buailte agus cainte le daoine ann lena
linn; bhí oibreoirí idirnáisiúnta turais i láthair agus ag a macasamhail d’imeacht Éireannach
arna heagrú ag ITOA (Incoming Tour Operators Association).
Tháinig foireann ó cheanncheathrú Tourism Ireland ar cuairt ar a dtugtar ‘familiarisation trip’,
go dtí an Leabharlann i mí Iúil; tháinig treoraithe turais ó Viking Splash Bhaile Átha Cliath ar a
mhacasamhail de chuairt i mí na Samhna agus bhí comhchaidreamh eile ann idir an
Leabharlann agus Fáilte Ireland, Baile Átha Cliath, See Dublin by Bike, Sightseeing tours Bus
Átha Cliath, Coiste Éireannach Blue Shield, Dublin Convention Bureau agus Google i rith na
bliana.
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Stiúrthóir:
Fionnuala Croke, MA, IEMBA
Ceann Forbartha:
Folamh
Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir:
June Lattimore
Comhordaitheoir Comhaltais:
Mary Dowling, BA
Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair
Jill Unkel, PhD
Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach:
Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil
Coimeádaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir:
Annette Bügener, PhD (Márta go Lúnasa 2014)
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
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Bainisteoir Teicniúil:
Lorna Tracey, BSc (Onóracha)
Bainisteoir Airgeadais:
Anne Dillon FCCA
Cúntóir um Chearta agus Atáirgeadh:
Sinéad Ward, MA, Ard-Dioplóma i Riarachán Ealaíon
Bainisteoir Siopa:
Rie Mishima, BA
Cúntóirí Siopa:
Marie Fitzgerald
Terry O’Brien, BDes (ó mhí na Bealtaine 2014)
Comhordaitheoir Imeachtaí:
Lisa Fitzsimons, MA
Cúntóir um Chearta agus Atáirgeadh:
Frances Narkiewicz, PhD
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Alan Fitzgerald (ó Lúnasa 2014)
Kevin Hackett
Freastalaithe
David Farrelly
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Christy Kiernan
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Brendan Lynch
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INTÉIRNEACHTAÍ
Caomhantas:
Elisabeth Randell, Ard-Dioplóma i Staidéar Iarsmalanna (go dtí Iúil 2014)
Josefin Bergmark-Jimenez, MA i gCaomhantas (go Nollaig 2014)
(Intéirneach maidir le Caomantais arna hurrú ag an gComhairle Oidhreachta)
Puneeta Sharma, MA i gCaomhantas (ó Shamhain 2014)
(Intéirneach maidir le Caomhantas arna hurrú ag an gComhairle Oidhreachta)
Oideachas:
Amanda Privitt, MA (fó mhi an Mhárta go mí na Bealtaine 2014)
Fiona Curran, Classics MA (ó mhí Iúil 2014)
(Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
Miondíol:
Terri O’Brien, BDes (go dtí Aibreán 2014)
(Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
Gemma O’Connor (ó mhí Iúil 2014)
(Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
OIBRITHE DEONACHA
Treoraithe Turais:
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Heidi Campbell
Diana Delia
Costanza Ficorella
Jack FitzGerald (Treoraí Béarla agus Gaeilge)
Kurt Kullmann
Patricia McCabe
James Meehan
Nateghe Moane
Caroline Montgomery
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
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Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora:
Margaret Brady
Maura Fennell
Noel Gorman
Mary Neville
Rita Sutton
Cúntóirí Miondíola:
Mairín Cullen
Mary Gallagher
Penelope Wu
Cúntóirí Comhaltais:
Tasneem Filaih
Marie FitzGerald
James Meehan
Delphine Petitjean
Margaret Roche
Penelope Wu
Cúntóir Oideachais:
Jade Ng
Dearadh Ghrafach:
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Cúntóir Caomhantais:
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Karma El Shawa (Treoraí Araibise agus Béarla)
Tiedong Yang (Treoraí sa Mhandairínis)
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Bliain dar Críoch 31 Nollaig 2014
Srianta
Cistí
€(,000)

Neamhshrianta 2014
Cistí
Iomlán
€(,000)
€(,000)

2013
Móriomlán
€(,000)

Acmhainní isteach
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta
Deontas i gCabhair Bliantúil
Cistí Caipitil
Deontais Eile

175
-

2,125
-

2,125
175
-

2,229
182
13

62
4

90
111
36
44
35

152
111
36
44
39

121
84
22
41
48

241

2,441

2,682

2,740

37
29
195

1,662
411
396
17

1,699
411
425
212

1,688
446
438
219

261

2,486

2,747

2,791

Acmhainní amach glana
Ag tús na bliana

(20)
1,767

(45)
1,037

(65)
2,804

(51)
2,855

Ag deireadh na bliana

1,747

992

2,739

2,804

Urraíocht agus bronntanais eile
Brabús comhlán an tsiopa
Fruiliú seomra, & turais agus ceardlanna
Ioncam ón mBialann
Ioncam Eile

Acmhainní a caitheadh
Costais na foirne
Sealbhú agus riarachán
Caiteachas Eile
luachlaghdú
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Bliain dar críoch 31 Nollaig 2014
Sócmhainní seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe
Infheistíochtaí
Sócmhainní reatha
Stoic shiopa
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Cuntais reatha bhainc

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe agus fabhruithe
Sócmhainní reatha glana
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha
Caipitil agus ioncaim
Cistí Caipitil
Cistí Srianta
Cistí Neamhshrianta

Ciste Forbartha

2014
€(,000)

2013
€(,000)

1,181
3,032
4,213

1,372
2,589
3,961

91
76
356
523

115
76
545
736

(256)

(247)

267

489

4,480

4,450

302
1,747
992
3,041

302
1,767
1,037
3,106

1,439

1,344

4,480

4,450
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NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS
1. Polasaithe Cuntasaíochta
Mar seo a leanas na polasaithe cuntasaíochta suntasacha atá glactha ag an Leabharlann:
a) Buntús Cuntasaíochta
Sna polasaithe cuntasaíochta ar baineadh úsáid astu agus sa nochtadh a rinneadh sna ráitis
airgeadais comhlíonadh na ceanglais maidir le Gnáthchleachtas Inghlactha Cuntasaíochta in
Éirinn agus ullmhaíodh iad de réir an ghnáis chostais stairiúil i gcomhréir le moltaí maidir le
Cuntasaíocht agus Tuairisciú Carthanas: Ráiteas faoin gCleachtas Molta 1 (SORP 1), ach amháin
sna cásanna a leagtar amach thíos maidir le Sócmhainní Oidhreachta agus Cuntasaíocht
Pinsin.
Níl léirithe sna Ráitis Airgeadais seo an leas a bhaineann an Leabharlann as na socruithe
léasachta fadtéarnacga atá aici maidir leis an áitreabh a bhfuil sí i bhFoirgneamh an
Chlogthúir laistigh de Chaisleán Bhaile Átha Cliath.
Tá foireann na Leabharlainne rannpháirteach i Scéim an Phinsin Seirbhíse Poiblí Reachtúil.
Bíonn na pinsin is gá a íoc faoin scéim sin iníoctha ag an Leabharlann agus leanfar den ghnás
sin agus is cuid é costas na bpinsean sin, de mhaoiniú leanúnach na Leabharlainne tríd an
Deontas i gCabhair bliantúil is féidir a fháil ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Go
ginearálta bheadh oibleagáid faoin nGnáthchleachtas Inghlactha Cuntasaíochta in Éirinn go
soláthrófaí sna ráitis airgeadais don chostas glan achtúireach a bhaineann leis an oibleagáid i
leith an phinsin, ach de bhrí go maoinítear costais den sórt sin tríd an Deontas i gCabhair
bliantúil de réir mar a thagann siad chun cinn, meastar nach bhfuil soláthar d’aon chostas
glan den sórt sin riachtanach agus dá réir sin ní dhearnadh é.
Toisc nach bhfuil an tIontaobhas i dteideal aisíoc cáin bhreisluacha a éileamh tá an CBL sin
cuimsithe sna costais, sna sócmhainní agus sna dliteanais uile más iomchuí.
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Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty

Déileáiltear leis an ioncam agus leis an gcaiteachas uile a thagann chun cinn i ndáil le
gníomhaíochtaí na Leabharlainne sa Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais ach amháin
nach gcuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais an caiteachas a íocann an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta go díreach.
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Príomh-shócmhainn na Leabharlainne is ea an bailiúchán luachmhar agus fairsing ina bhfuil
paipírí bíobalta ársa; lámhscríbhinní Ioslamacha den scoth ar iarsmaí luachmhara iad ó
thaobh cultúir agus ealaíne de; lámhscríbhinní Seapánacha, Síneacha agus Eorpacha;
bailiúchán péintearachtaí na hImpireachta Mughal atá ar na ceanna is fearr atá ann; leabhair
clóite luachmhara, priontaí, líníochtaí; agus nithe ealaíne maisithe tábhachtacha ón Áise agus
ón Eoraip. Meastar go bhfuil bailiúchán na Leabharlainne ar na bailiúcháin is fearr dá leithéid
a bhailigh aon bhailitheoir agus eolaí amháin riamh. Tá tuilleadh faisnéise i nóta 8.
Ní thugtar aon aitheantas do luach na sócmhainne ábharaí sin sna Ráitis Airgeadais seo toisc
go bhfuil an Bailiúchán doshannta agus uathúil; is bailiúchán fairsing atá ann nach féidir a
leathcheann a fháil agus nach bhfuil fáil go héasca ar eolas ar a luach agus nach féidir luach
ina leith a fháil ar chostas comhréireach lena leas d’úsáideoirí na ráiteas airgeadais.
Muirearaítear gach caiteachas maidir le breis ábhar isteach agus maidir le bainistiú an
Bhailiúcháin ar an Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais de réir mar a thabhaítear é.
Leagtar amach i nóta 8 leis an gclár comhardaithe sócmhainní oidhreachta a ceannaíodh nó a
bronnadh le cúig bliana anuas de réir an chostais nó na luachála a bhain leo ag am a bhfála, i
gcás go bhfuil a leithéid de luacháil ar fáil le réasún. Is iad coimeádaithe na Leabharlainne a
dhéanann luachálacha i bhlian a sealbhaithe ar na bronntanais a fuarthas agus, i gcás arb
iomchuí, déantar tagairt do shaineolaithe seachtracha agus/nó do dhíolachán dá macasamhail
de rudaí le déanaí.
c) Déileáiltear ar bhonn fabhraithe le deontais ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus
Gaeltachta sa Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais.

Tá achoimre ar ráitis airgeadais san áireamh sa Tuarascáil seo. Tá na ráitis airgeadais iomlána
ar fáil ar iarratas ó Stiúrthóir Leabharlann Chester Beatty.
Cheadaigh Bord na nIontaobhaithe na ráitis airgeadais bhliantúla ar an 17 Meitheamh 2015
agus tá siad sínithe thar a gceann ag:
An Dochtúir TP Hardiman Cathaoirleach Bhord na nIontaobhaithe
An tSior Marc Cochrane Iontaobhaí
Ms Fionnuala Croke Stiúrthóir
Rinneadh Price Waterhouse Coopers, iniúchadh ar na cuntais, d’eisigh siad tuarascáil iniúchta
neamhcháilithe agus chuir faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta í.
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