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Iontaobhaithe na Leabharlainne

Is iontaobhas carthanúil poiblí féinrialaithe
í an Leabharlann.

Is iad Iontaobhaithe na Leabharlainne
faoi láthair:

Uimhir Cláraithe Carthanachta. CHY 5879

An Dr T.P. Hardiman (arna cheapadh in 1991,
toghadh mar Chathaoirleach é in 1998)

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 eile acu. Feidhmíonn Stiúrthóir
na Leabharlainne Náisiúnta mar Iontaobhaí ex
officio. Comhthoghtar gach Iontaobhaí eile. Is iad
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.

An Sir Marc Cochrane (arna cheapadh in 1988)
An Dr Sandra Collins (arna ceapadh i mí Iúil
2015) Ex officio
An Dr Catherine Day (arna ceapadh i mí na
Samhma 2015)
An Dr Dermot Desmond (arna cheapadh in 1991)
An Dr Patricia Donlon (arna ceapadh i mí
Dheireadh Fómhair 2011) Ceapaí de chuid an Aire
An Dr Declan Downey (arna cheapadh i mí
Bhealtaine 2012) Ceapaí de chuid an Aire
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 i mí an Mhárta 2010; athcheapadh í
in 2015
An tOllamh Roger Stalley (arna cheapadh in 1993)
Ceapaí de chuid an Uachtaráin
Tháinig Bord na nIontaobhaithe le chéile cúig
uaire i rith na bliana 2015.
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Leabharlann Chester Beatty

Tuarascáil an Stiúrthóra

Is féidir breathnú ar chúrsaí ó go leor taobh agus
ó gach taobh a rá gur bhliain an-ghnóthach agus
rathúil í 2015 arís eile maidir le Leabharlann
Chester Beatty. Mar institiúid chultúrtha
náisiúnta, is leathan agus is éagsúil iad na
haidhmeanna a bhfuil i gceist ag an Leabharlann
a chomhlíonadh ar bhonn bliantúil – roinnt
díobh poiblí agus roinnt eile ar lú is léir gur poiblí
iad ach atá tábhachtach mar sin féin – agus
tugtar aghaidh orthu sa Tuarascáil seo faoi na
príomhaidhmeanna straitéiseacha atá leagtha
amach i Ráiteas Straitéise na Leabharlainne
2013-2015. Is féidir leas a bheith as achoimre a
dhéanamh ar roinnt de na príomhthionscadail
anseo thíos: d’fhonn aitheantas a thabhairt dá
bhfuil bainte amach againn agus d’fhonn an obair
chrua agus tiomantas fhoireann na Leabharlainne
maidir leis na haidhmeanna sin a bhaint amach
a admháil.
Bhí ardú de 13% go dtí 343,929 ina n-iomláine
ar líon na gcuairteoirí in 2015. Tá an treocht
aníos leanúnach sin le sonrú agus bhí ar feadh
thrémhse feidhmiúcháin na straitéise reatha sa
Leabharlann: thar an tréimhse 2013-2015 bhí
ardú de 35% ar líon na gcuairteoirí. Mar sin
féin is léiriú níos fearr í rátáil shástachta thar
bheith ard na gcuairteoirí sin ar a bhfuil bainte
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amach ag an Leabharlann. Léiríonn suirbhéanna
a rinneadh sa Leabharlann leibhéal sástachta de
100% nach mór agus bhí na léirmheasanna ar líne
thar a bheith dearfach. Tá an Leabharlann fós ar
an t-aon institiúid chultúrtha náisiúnta amháin
a rangaítear go tráthrialta i measc na 5 Ionad
Mórshuntais i mBaile Átha Cliath ar TripAdvisor
agus rangaítear i TripAdvisor í mar cheann de
na 10 n-áit suntais is fearr in Éirinn.
Tá ról lárnach i gcónaí le bailiúcháin iontacha na
Leabharlainne maidir lena cuid ghníomhaíochtaí.
Cé nach bhfuil dóthain spáis i dtaispeántais
rothlacha na ndánlanna buana ach do 1% de na
bailiúcháin cuireadh clár taispeántas sealadach
leo a bhí ceaptha cuairteoirí nua a mhealladh
isteach agus deis a thabhairt do phobal na
hÉireann dul in aithne ar fhoirmeacha ealaíne
neamhghnácha agus spreagúla. Ba mheascán iad
na cúig taispeántas shealadacha a bhí ar siúl in
2015 de sheónna ar iasacht agus de thaispeántais
dírithe ar ábhar ar leith ó na bailiúcháin bhuana,
lena n-áirítear Seven Treasures: Japanese Cloisonné
Enamels ó Iarsmalann Victoria and Albert, Londain;
Wicked Wit: Darly’s Comic Prints; agus Damsels for
Dinner: The Tale of Oeyama.
Leathnaíodh an clár poiblí agus cothaíodh
agus neartaíodh an comhchaidreamh le pobail
ilchultúrtha na hÉireann dá thoradh. Ghlac
na mílte daoine fásta, déagóirí agus páistí
páirt in imeachtaí poiblí na Leabharlainne
agus ina dteannta sin chuaigh an Leabharlann
i bpáirtíochtaí arís eile maidir le féilte
idirchultúrtha tábhachtahcha a eagrú, a leithéidí
Féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha Cliath
agus an Fhéile, Experience Japan. Bímid páirteach
freisin i roinnt comhar idirnáisiúnta ar nós an
Tionscadal Cruthaitheach Iarsmalainne arna
mhaoiniú ag an AE a fhéachann le naisc idir
eagraíochtaí cultúrtha agus na pobail lena
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mbaineann a chruthú. Tá an Leabharlann ag tacú
níos mó ná riamh le múinteoirí i dtimpeallachtaí
foghlama ilchultúrtha.
Is acmhainn trasteorann do mhúinteoirí í Ways
of Seeing II, a sheol Seirbhísí Cuimsitheacha agus
Éagsúlachta, Tuaisceart na hÉireann i mBealtaine
trína dtaiscéaltar creidimh an domhain mar a
léirítear iad i mBailiúcháin Leabharlann Chester
Beatty agus Músaem Uladh. I mí Dheireadh
Fómhair seoladh acmhainn foghlama eile,
Artefacts, atá dírithe ar mhúinteoirí agus ar mhic
léinn ealaíne atá i mbun staidéir le haghaidh
Chúrsa Stair Ealaíne na hArdteistiméireachta
agus atá bunaithe ar Bhailiúcháin Leabharlann
Chester Beatty.
Idir an dá linn lean an Leabharlann de bheith
I mbun caidrimh ar bhonn idirnáisiúnta agus
tiomanta do phrionsabal na rochtana. I ndáil leis
sin tugadh ábhar tábhachtach ó na bailiúcháin
ar iasacht do thaispeántais shealadacha in
iarsmalanna móra ar fud an domhain, lena
n-áirítear an Metropolitan Museum of Art i
Nua-Eabhrac; Músaem an Aga Khan, Toronto;
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Rijksmuseum, Amstardam; Peabody Essex
Músaem, Salem, Massachusetts; agus go leor eile
nach iad. Baineann buntáiste déthaobhach leis na
hiasachta sin mar atá an deis don lucht féachana
thar lear dul i dtaithí ar na bailiúcháin, chúns a
fhaightear léargas nua ar na saothair ar iasacht
i gcomhthéacs nua ó scoláirí.
Is obair dhúshlánach é a bhfuil ar tairiscint go
digiteach sa Leabharlann a chur chun cinn agus
tugtar tús áite di i gcónaí. D’fhonn an obair sin
a chur chun cinn rinneadh iniúchadh digiteach
i mí na Nollag 2015 agus múnleofar dá réir
Straitéis Dhigiteach na Leabharlainne do na cúig
bliana amach romhainn. Cé gur leanadh de
réimsí discréideacha na mbailiúchán a dhigitiú
ar bhonn tionscadail – mar shampla, malartú
comhfhreagrais idir Martin Bodmer agus
Leabharlann Chester Beatty – Is é an sprioc ata
ag an Leabharlann tús a chur le clár digitithe
go hinmheánach in 2016.
Is mór ag an leabharlann ról an Rialtais agus na
Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
maidir le costais reáchtála na Leabharlainne a

Leabharlann Chester Beatty

mhaoiniú tríd an Deontas bliantúil, agus is
mór aici freisin an tacaíocht agus an cúnamh
a fhaightear ó Oifig na nOibreacha Poiblí.
An comhshaol dúshlánach eacnamaíoch curtha
san áireamh tá an Leabharlann ag iarraidh cur
leis an Deontas d’fhonn obair thábhachtach
ar na bailiúcháin a thabhairt chun críche agus
buíochais leis na fondúireachtaí a mhaoinigh
tionscadail chaomhnaithe agus oideachais in
2015.Baineadh áis as deontas fondúireachta
Eorpaí le hobair caomhnaithe a dhéanamh ar dhá
cheann is tríocha de lámhscríbhinn Eabhrais;
baineadh úsáid as deontas ó Fhondúireacht
Sumitomo, Tóiceo chun caomhnú Tale of Oeyama
(CBL J 1146) a chur i gcrích agus chun tús a
chur le hobair caomhnaithe ar Tale of Tawara
Toda (CBL J 1164); fuair an Roinn Oideachais
deontas ó Fhondúireacht Anna Lindh chun trí
cinn d’imeachtaí a eagrú in 2015 – 2016 ina
ndearnadh caidreamh idirchreidimh le haghaidh
daoine óga, múinteoirí agus oibrithe don aos
óg a thaiscéaladh.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

Is mian liom mar fhocal deiridh buíochas a
ghabháil le hIontaobhaithe agus le Foireann na
Leabharlainne as a dtiomantas leanúnach agus
as an taca a thugadar don institiúid iontach seo.
Fionnuala Croke
Stiúrthóir Leabharlann Chester Beatty
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Príomhaidhm Straitéiseach 1: Na Bailiúcháin a
chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt

CÚRAM NA mBAILIÚCHÁN
Polasaithe agus Nósanna Imeachta
Bhronn Clár Caighdeán na Músaem in Éirinn
(MSPI) de chuid Chomhairle Oidhreachta na
hÉireann creidiúnú iomlán ar an Leabharlann
in 2014: déantar athbhreithniú gach bliain
ar na polasaithe agus nósanna imeachta uile
lena chinntiú go bhfuiltear ag comhlíonadh
na reachtaíochta, na gcód agus na dtreoirlínte
a bhaineann le hábhar. In 2015 cheadaigh na
hIontaobhaithe go foirmeálta dhá bheartas
breise maidir le Bainistiú Taifead agus le
Cosaint agus Leas Leanaí (Records Management
and Child Protection and Welfare) agus cuireadh
na polasaithe nua i bhfeidhm.

Caomhnú na mBailiúchán

Leanadh den mheasúnú ar riocht na mbailiúchán
mar fhreagairt ar iarratais ar rochtain ó
thaighdeoirí agus ó dhaoine a bhí i mbun
grianghrafadóireachta go hinmheánach:
scrúdaíodh níos mó ná 490 iarsma. Bhí an
caomhnóir teicstíle neamhspleách Karen
Horton ag obair i gcomhar leis an bhfoireann
caomhantais chun teicstílí ón tSín agus ón Tibéid
a bhí ar taispeáint sna gailearaithe buana a rothlú.
Chríochnaigh sí an suirbhé ar riocht thangkanna
Tibéadacha na Leabharlainne freisin agus
thosaigh ag cóireáil na n-iarsmaí sa céad rang
ó thaobh tosaíochta de.
Thionscain an fhoireann caomhantais blag a bhí
nasctha le láithreáin gréasáin na Leabharlainne
d’fhonn aird a tharraingt ar thionscadail a
tosaíodh le deireanas agus ar thaighde reatha.

Bhíothas ag díriú sna cúramaí caomhantais uile ar
ullmhúchán na nithe le haghaidh iasachta agus ar
uainíocht na ndánlanna taispeántais buana agus
sealadacha, chomh maith le cóireáil bhailiúchán
na mionphictiúr Indiach ar bhonn leanúnach.
Caomhnaíodh 276 mhír ó ar fud na mbailiúchán
lena n-áirítear os cionn 100 prionta le haghaidh
an taispeántais shealadaigh Wicked Wit.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015
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TIONSCADAIL SPEISIALTA I LEITH
CAOMHANTAIS
Caomhnú scrollaí Seapánacha arna urrú
ag an bhFondúireacht Sumitomo, Tóiceo
Is mó atáthar faoi chomaoin ag deontas fial
ón bhFondúireacht Sumitomo ó thaobh an
tionscadail trí bliana chun The Tale of Oeyama
(Oeyama emaki) (CBL J 1145) a chaomhnú a
thabhairt chun críche ag an Stiúideo Restorient
i Leiden i mí Aibreáin. Chuir an Leabharlann
isteach ar dheontas chun Tale of Tawara Toda
(CBL J 1164) na Leabharlainne a chaomhnú.
D’éirigh leis an Leabharlann san iarratas agus
cuireadh tús leis an tionscadal i mí Bealtaine.
Is é sin an tríú tionscadal caomhantais a d’urraigh
an Fhondúireacht agus gabhfaidh trí bliana thart
sula mbeidh sé i gcrích. Tá an Leabharlann thar
bheith buíoch d’Fhondúireacht Sumitomo as an
tacaíocht agus as an dea-thoil leanúnach.
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Bailiúchán Lámhscríbhinní Eabhraise
Tá bailiúchán ag an Leabharlann de trí fichead is
a haon iarsma ar chuid den Bhailiúchán Eabhrais
iad nó a bhfuil baint acu leis; orthu sin tá naoi
gcinn is fiche de leabhair chlóite agus dhá ceann
is tríocha de lámhscríbhinní Iúdáiacha agus
Samáracha a bhfuil dátaí ón dara haois déag
go dtí an fichiú haois curtha leo. Chuir deontas
fial a fuarthas i 2015 ar chumas na Leabharlainne
é an Bailiúchán beag ach tábhachtach de
lámhscríbhinní Eabhraise a chaomhnú.
Tá tábhacht ar leith ag na lámhscríbhinní sin,
ní hamháin toisc go bhfuil siad tábhachtach ó
thaobh cultúir agus staire de ach toisc freisin nach
bhfuil siad in aon áit eile seachas i mbailiúcháin
Chester Beatty. Tá sé i gceist ag an Leabharlann
taispeántas poiblí na lámhscríbhinní Eabhraise
sa dánlan Sacred Traditions a fheabhsú in 2016.

Leabharlann Chester Beatty

ÉADÁLACHA NUA
Leanann an Leabharlann d’ábhar a fháil, nuair
is féidir, d’fhonn sealúchais na Leabharlainne a
fheabhsú ar na sainbhealaí bailithe arna leagadh
síos ag Sior Alfred Chester Beatty. In 2015 fuair
an Leabharlann seilbh ar albam de phriontaí
agus ar imleabhar clóite d’fhonn bailiúchán na
Leabharlainne de phriontaí Darly a fheabhsú
agus a shaibhriú.
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A Book of Caricatures on 59 copper–plates le Mary
Darly, c 1762 a ceannaíodh ar €1,600 ó Louis
Caron, díoltóir neamhspleách leabhar as Ceanada
(CBL Wep 4191)
The Macaroni, Scavoir Vivre and Theatrical
Magazine: Londain: arna chur i gcló do na húdair,
Bealtaine-Nollaig 1773 a ceannaíodh ar £375 ó
David Miles Books, Kent. (CBL BB719)

Leabharlann Chester Beatty

PÁIPÉIR NÓ CAINTEANNA A CHUIR
FOIREANN LCB I LÁTHAIR
Chuir Elaine Wright (Coimeádaí na mBailiúchán
Ioslamach) an léacht, ‘Islamic Calligraphy’
i láthair mar phríomhchainteoir ag imeacht
tiomsaithe airgid tráthnóna, dar teideal Reviving
the Art of Calligraphy; Islam’s Gift, ar leas don
Fhondúireachta Edhi, an Phacastáin, ag Institiúid
Bithleighis Choláiste na Tríonóide (17 Feabhra).
Bhí Jessica Baldwin (Ceann na mBailiúchán)
páirteach i Loans Forum for the Irish Museum
Sector de chuid na Comhairle Oidhreachta a bhí
ar siúl i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann
(4 Márta).
Rinne Jill Unkel (Coimeádaí Bhailiúcháin an
Iarthair) láithreoireacht ghairid ag an Papyrus
Curatorial and Conservation Meeting a bhí ar siúl
i Músaem na Breataine (12 Márta).
Bhí Fionnuala Croke (Stiúrthóir) ina
comhchathaoirleach ag Cruinniú Bliantúil
Eagraithe na dTaispeántas Idirnáisiúnta (IEO)
(22-24 Aibreán) a bhí ar siúl i Músaem na
Nua-Ealaíne, Nua-Eabhrac.
Chuir Jenny Siung (Ceann Oideachais) agus
Justyna Chmielewska (Cúntóir Oideachais:)
ceardlann ar rannpháirtíocht idirchultúir i láthair
ag Fóram Oideachais agus For-rochtana Chumann
Iarsmalanna na hÉireann (IMA) a bhí ar siúl in
Ard-Mhúsaem na hÉireann (19 Meitheamh).
Rinne Fionnuala Croke láithreoireacht faoi
ASEMUS ag an gcomhdháil Best in Heritage 2015
a tionóladh i Dubrovnik (25 Meán Fómhair).

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

Chuir Kristine Rose Beers (Caomhnóir
Sinsearach) páipéar dar teideal ‘Reading with
Conservators: the language of book archaeology’
i láthair ag an Sixth Biennial Hamad bin Khalifa
Symposium on Islamic Art and Culture i Doha,
Catar (7-9 Samhain).
Chuir Fionnuala Croke páipéar ‘ASEMUS:
Training museum educators in Asia and Europe’
i láthair ag Comhdháil Bhliantúil Líonra na
nEagraíochtaí Iarsmalainne (NEMO), Re-visiting
the Educational Value of Museums – connecting to
audiences, a tionóladh i Pilsen, Poblacht na Seice
(5-7 Samhain).
Bhí Fionnuala i láthair ag cruinniú de na
hEagraíochtaí Iarsmalainne le linn an NEMO 2015
Annual Conference (7 Samhain).
Bhí sí i láthair mar aoichainteoir i ndáil leis an
MA i bPolasaí Cultúrtha, UCD (13 Samhain),
mar ar chuir sí cúig ‘top tips’ dá cuid maidir le
bainistiú iarsmalainne i láthair mar fhoras plé
don ghrúpa ar an ábhar: bainistíocht éifeachtach
eagraíochta cultúir.
Chuir Jenny Siung páipéar i láthair: ‘The Creative
Museum: training and engaging museum
educators to develop and create innovative
programmes for youth as part of the Museum of
the 21st Century: New Educational Strategies’,
a eagraíodh chun 90 bliain d’oideachas in
Iarsmalann Hermitage an Stáit, St. Petersburg,
a cheiliúradh (26 Samhain).
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Príomhaidhm Straitéiseach 2: Cur leis an teacht
atá ar na Bailiúcháin ag réimse leathan éagsúil de
lucht féachana
TAISPEÁNTAIS SHEALADACHA
Tá ról lárnach i gcónaí ag bailiúcháin iontacha
na Leabharlainne maidir le gníomhaíochtaí dá
cuid. Comhlánaíodh na taispeántais rothlacha sa
dá dhánlann bhuana trí chlár de thaispeántais
shealadacha.

Taispeántas A to Z CB: ó Amulet go Zodiac
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 LCB
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. Bhí 120 saothar ar taispeáint, go leor acu
nach bhfacthas ach go hannamh go poiblí; sna
saothair a roghnaíodh taiscéaladh na snáitheanna

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

a nascann cultúir ar fud thíortha an Iarthair, na
dtíortha Ioslamacha agus thíortha na hÁise Thoir.
Ba iad Hyder Abbas, Annette Bügener, Jill Unkel,
Celine Ward agus Elaine Wright, coimeádaithe
an taispeántais agus bhíodar faoi stiúir ag
Fionnuala Croke.
Bhí tarraingt ann ar níos mó ná 120,000
cuairteoir agus ba ‘A 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
mar chríoch don chlár poiblí bhí cainteanna
ar Uaireanta Coëtivy le J Unkel, Coimeádaí
Bhailiúcháin an Iarthair agus ar íomhá
traidisiúnta deamhan san ealaín Pheirseach
leis an Dr Francesca Leoni ó Mhúsaem
Ealaíne Ashmolean.
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Seven Treasures: Cruain Cloisonné
Seapánacha ón Victoria and Albert
Museum, Londain
14 Márta – 14 Meitheamh 2015
Tagraíonn na carachtair le haghaidh shippo
七宝, téarma Seapánach a ciallaíonn cruan, do
na Seacht Seoda ( Seven Treasures) a luaitear i
dtéacsanna Búdaíocha. Áirítear ar na seoda sin
ór, airgead, coiréalach, agáit, lapis lazuli agus
clocha lómhara éagsúla. Sa mhéid is go dtagann
loinnir le dathanna áille as cruan, is cosúil
cruan agus na hábhair lómhara sin. I ndiaidh
athbheochana na healaíne sin thart ar 1840, bhí
earraí cruanadóireachta cloisonné monaraithe
ar na hearraí ba mhó a raibh tóir orthu sa
tSeapáin. Tharla buaicphointe ealaíonta agus
teicneolaíocha maidir le tabhairt chun míneadais
an mhonaraithe idir 1880 agus 1910, tréimhse
dá tagraítear mar an ‘Golden Age’.
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Tugadh an taispeántas ar turas ar iasacht ó
Iarsmalann Victoria agus Albert, Londain le
cúnamh tacaíocht fhial airgeadais ó Edwin Davies
CBE agus ba í Laura Muldowney (Taighdeoir
i mBailiúcháin na hÁise Thoir) a bhí i mbun
coimeádaíochta. Ba chuimsitheach an léiriú, an
taispeántas de níos mó ná 100 iarsma, ar cheann
de na foirmeacha ealaíne Seapánacha ab áille.
Bhí le feiscint ann saothair chruain Sheapánacha
ar fheabhas a bhronn Edwin Davies CBE taobh
ar taobh le bailiúchán stairiúil Iarsmalann
Victoria agus Albert. D’éirigh go maith leis mar
thaispeántas agus bhí tarraingt air ag os cionn
50,000 cuairteoir agus sa cur síos air san Irish
Independent scríobhadh: ‘A rare opportunity to
view something beautiful, this is not to be missed’.
Rinne an clár poiblí an téama a léiriú trí Chlub
an tSeiriceáin agus trí shraith de léachtaí am lóin
agus de thurais idir phríobháideacha agus phoiblí.

Leabharlann Chester Beatty

Wicked Wit: Darly’s Comic Prints
11 Meán Fómhair 2015 – 14 Feabhra 2016
Trí leas a bhaint as bailiúcháin na Leabharlainne
féin, cuireadh níos mó ná 100 eitseáil ón ochtú
haois déag, lámhdaite ag an lánúin phósta, Mary
agus Matthew Darly ag obair i gcomhar mar
fhoireann, ar taispeáint sa taispeántas. Ó lá a
bpósadh ar aghaidh, d’oibrigh siad in éineacht
a chéile ag dearadh, ag greanadh agus ag foilsiú
priontaí a raibh MD nó MDarly scríofa mar shíniú
fúthu. Ag saothrú leo mar fhoireann phrintéara/
foilsitheora tháirg an bheirt os cionn 500 íomhá
grinn Caricatures, Macaronies, and Characters
ina dteach cónaithe, uimh.39 Strand (Londain)
idir 1770 agus 1780.Tráth a raibh a gcáil in airde
bhíodh na sráideanna lán carráistí agus na daoine
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iontu ag ligint miongháire astu ag breathnú ar
na híomhánna greannmhara a bhí ar taispeáint
in Darly’s Comic Exhibitions, a bhíodh ar siúl gach
earrach ó 1773 go dtí 1778. Faoi cheann deich
mbliana bhí oiread meas ag an bpobal orthu
go raibh foilseachán dá gcuid ar fáil ar fud na
Breataine Móire agus na hÉireann, san Eoraip
agus fiú amháin i Meiriceá. B’ionann an t-ainm
Darly agus na híomhánna greannmhaire a
tháirg siad.
Bhí tarraingt ag an taispeántas ar bhreis
agus 75,000 cuairteoir agus bhí an Dr Unkel
(Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair) ina
coimeádaí ina leith agus ba ise a scríobh catalóg
lán de léaráidí faoin teideal céanna (€12) chun
dul leis an seó.
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NA DÁNLANNA BUANA

Damsels for Dinner: Tale of Oeyama

Tá teacht ar na bailiúcháin déanta níos éasca
trí uainíocht ar bhonn bliantúil de na nithe ar
taispeáint sna dánlanna taispeántais buana; de
bhreis ar sin gléasadh dhá thaispeántas i bhfócas
sa dánlann Arts of the Book agus ba í Laura
Muldowney (Taighdeoir i mBailiúcháin na hÁise
Thoir) a bhí i mbun coimeádaíochta i leith an
dá cheann.

27 Meitheamh 2015 – 31 Eanáir 2016

Through Time and Space: Ceirmeacht
Shíneach Chomhaimseartha
10 Meán Fómhair 2014 – 11 Eanáir 2015
Bhí trí cinn déag de dhéantáin chomhaimseartha
Shíneacha, monaraithe as ábhair éagsúla agus de
réir teicnící agus stíleanna éagsúla, ar taispeáint.
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Tá an Tale of Oeyama (大江山物語) ar na scéalta
laochta is fearr aithne atá ann ó mheánaoiseanna
na Seapáine. Insítear ann an eachtra cáiliúil mar
ar mharaigh Minamoto aon Yorimitsu (9481021), ar a dtugtaí Raiko, Shuten Doji, a bhfuil
de thuairisc air gur ghruagach, fhuadaitheoir
maighdean deas agus chanablach faoi cheilt
i riocht duine ollmhóir a bhí ann.
Rinneadh caomhnú speisialtóireachta sa
“Restorient Studio”, Leiden, a bhuíochas le fialtas
an Fhorais Sumitomo, Tóiceo as an tacaíocht
airgeadais, ar an leagan den scéal ó lár an seachtú
haois déag atá i Leabharlann Chester Beatty
agus a táirgeadh i sraith de thrí scrolla. Thug
an taispeántas sin atá curtha chun tosaigh sa
taispeántas, deis ar leith don chuairteoir na trí
scrolla a fheiceáil agus taitneamh a bhaint astu
nuair a tháinig siad ar ais go dtí Baile Átha Cliath.

Leabharlann Chester Beatty

IASACHTAÍ Ó NA BAILIÚCHÁIN
Tá an Leabharlann tiomanta don áisiúlacht agus is
é sin a mhúnlaigh an clár aici maidir le hiasachtaí
sealadacha ó na bailiúcháin go dtí iarsmalanna
ar fud an domhain. I rith na bliana thug an
Leabharlann cúig iarsma is fiche ar iasacht do na
taispeántais idirnáisiúnta a leanas:

Bound to last: bookbinding from the
Middle ages to the Modern day
Leabharlann Ollscoil Durham, 4 Deireadh
Fómhair 2014 – 4 Eanáir, 2015
Replica binding of Cpt 813, le Charles T. Lamacraft,
ó na 1930aidí deireanacha

The Sultan’s World: The Ottoman Orient
in Renaissance Art
Centre for Fine Arts, an Bhruiséil (26 Feabhra –
31 Bealtaine) agus Muzeum Narodowe, Krakow
(16 meitheamh – 27 Meán Fómhair)
T413 ff.93-94 – History of Sultan Sulayman
(lámhscríbhinn cheangailte), an Tuirc, 16ú haois
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T 413.113 agus T 413.114 – ‘The Return of the
Deceased Sultan to Istanbul’ (Fóiliónna scoite ó
History of Sultan Sulayman), an Tuirc, 16ú haois

Sultans of Deccan India, 1500-1700:
Opulence and Fantasy
Metropolitan Museum of Art, Nua Eabhrach
(14 Aibreán 2015 – 26 Iúil 2015).
In 02 ff 190b-191a – Nujum al-Ulum (lámhscríbhinn
cheangailte), an India, dáta 1570-71 curtha léi
In 07A.15 – ‘Jahangir Shoots Malik ‘Ambar ‘,
Minto Album, (fóilió ), an India, c.1616
In 11A.31 – ‘Yogini with Myna’ (fóilió ), an India,
c.1603-04
In 30.1 and In 30.2 – Zakhira-i khwarazmshahi
(tulmhaisiú scoite), an India, dáta 1572 curtha leis
In 66.1 – ‘Prince Seated in a Garden with Ladies’
(fóilió ), an India, 17ú haois deireanach
Per 225.6b – Fóilió peannaireachta, an India,
idir lár agus deireadh an 16ú haois

Leabharlann Chester Beatty

Per 225.13b – Fóilió peannaireachta, an India,
idir lár agus deireadh an 16ú haois

Arm 578 ff 15v-16r – Na ceithre Soiscéa,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Iaráin, 1655

Asia in Amsterdam

CARITAS – The Virtue of Charity from the
Early Christians to the Present

Rijksmuseum, Amsterdam (15 Deireadh Fómhair
– 18 Eanáir 2016) agus Peabody Essex Museum,
Salem (27 Feabhra – 5 Meitheamh 2016)
In 45.1 – ‘Jahangir Wearing a Tie-Dyed Patka’
(fóilió ), an India, c. 1620

Pearls on a String: Artists, Patrons, and
Poets at the Great Islamic Courts
Walters Art Museum, Baltimore (8 Samhain, 2015
– 31 Eanáir, 2016) agus Asian Art Museum,
San Francisco (26 Feabhra – 8 Bealtaine 2016)
In 03 ff 1b-2a – Akbarnama, (lámhscríbhinn
cheangailte), an India, c. 1600-1603
In 03.25a – ‘Akbar Welcomes his Mother from
India to Kabul in 1557’, Akbarnama, (fóilio),
an India, c. 1600-1603
In 03.57a – ‘Akbar Suffers from Chickenpox in
1561’, Akbarnama, (fóilio), an India, c. 1600-1603
In 03.176b – ‘Abu’l Fazl Presenting the
Akbarnama to Akbar’, Akbarnama, (fóilio),
an India, c. 1600-1603
In 03.263 – ‘Akbar Presiding over Discussions in
the Ibadatkhana’, Akbarnama, (fóilio), an India,
c. 1600-1603
Per 277 ff 1b-2a – Shahnama, (lámhscríbhinn
cheangailte), An Iaráin, an 16ú haois deireanach
Per 277.3 – ‘Simurgh Assisting at the Birth of
Rustam’, Shahnama, (fóilió), An Iaráin, an 16ú
haois deireanach
Per 277.7 – ‘Faridun Receiving the Envoy of His
Sons’, Shahnama, (fóilió), An Iaráin, an 16ú haois
deireanach
Per 277.16 – ‘The Head of Iraj Presented to Salm
and Tur’, Shahnama, (fóilió), An Iaráin, an 16ú
haois deireanach
T 559.4 – Hilya-i Nabi, arna shíniú ag Hafiz
Osman (fóilió), an Tuirc, 1691
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Diözesanmuseum, Paderborn (23 Iúil – 13 Nollaig)
BP II f.55 – The Pauline Epistles (l 46), téacs
Gréigise ar phaipír, c. 180-200 AD

FOILSEACHÁIN AGUS TAIGHDE
Leanadh den chomhoibre a bhí ar siúl cheana
chun catalógú réimsí tábhachtacha den
Bhailiúchán a chur chun cinn; i gceist leis
sin freisin bhí lámhscríbhinní Téalainnis
LCB, Catalóg LSS Arabacha Imleabhar 1 agus
tionscadal Kephalaia. D’fhoilsigh an fhoireann
na saothair a leanas in 2015:
Jill Unkel. Wicked Wit: Darly’s comic prints, Baile
Átha Cliath: Leabharlann Chester Beatty, 2015
Aoife Keogh. Artefacts: Baile Átha Cliath:
Leabharlann Chester Beatty, 2015
Jenny Siung (et al). Ways of Seeing II: Baile Átha
Cliath: Leabharlann Chester Beatty, 2015
Jenny Siung. ‘Museums as places for intercultural
dialogue and learning: making museums relevant
to diverse communities’ in Museum Ireland,
Volume 25, Cumann Iarsmalanna na hÉireann,
2015
Tá liostaithe anseo thíos na catalóga a foilsíodh
chun dul leis na taispeántais ar thug an
Leabharlann iarsmaí ar iasacht dóibh agus ina
ndéantar tagairt do shaothair na Leabharlainne:
Robert Born et al. The Sultan’s World: The
Ottoman Orient in Renaissance Art Ostfildern,
an Ghearmáin: Hatje Cantz Verlag, 2015
Navina Najat Haidar et al. Sultans of Deccan India,
1500-1700: Opulence and Fantasy Nua Eabhrac:
Metropolitan Museum of Art, 2015
Karina Corrigan et al. (eagarthóirí) Asia in
Amsterdam: the culture of luxury in the Golden Age,
Salem, MA: Peabody Essex Museum, 2015
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Amy S. Landau (eagarthóir) Pearls on a String:
Artists, Patrons, and Poets at the Great Islamic Courts
Baltimore: Walters Art Museum i gcomhar le
Preas Ollscoil Washington, 2015
Christoph Stiegemann (eagarthóir) CARITAS –
The Virtue of Charity from the Early Christians to
the Present Petersberg: Michael Imhof, 2015

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 cion tairbhe a
dhéanamh ag catalógaithe ón Ríocht Aontaithe,
ón Ungáir agus ón mBulgáir i leith an tionscadail:
táid ag obair i gcomhar leis an Dr Elaine
Wright agus 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.

An Tionscadal Migrant Manuscripts
A bhuíochas leis an tacaíocht ó fhoireann na
Leabharlainne agus le dámhachtain na Comhairle
um Thaighde in Éirinn bhí an Dr Laura Cleaver,
Ussher Léachtóir in Ealaoín na Meánaoise i
gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ag obair
ar thionscadal dar teideal, Migrant Manuscripts:
The Western Manuscripts of the Chester Beatty
Collection. Déantar trádáil lámhscríbhinní
meánaoiseacha san fhichiú haois a iniúchadh
sa tionscadal ag díriú ar bhailiúchán Chester
Beatty. Chomh maith le hiniúchadh a dhéanamh
ar an margadh do lámhscríbhinní san fhichiú
haois agus ar líonra na ndhéileálaithe agus na
mbailitheoirí a ndeachaigh Beatty i dteagmháil
leo, tá sé mar aidhm ag an tionscadal foinsí na
lámhscríbhinní a rianú agus a fháil amach cén
áit anois a bhfuil na leabhair a díoladh nó ar
fuarthas réidh leo. Óstáladh ceardlann i dtaca leis
an tionscadal i gColáiste na Tríonóide Baile Átha
Cliath agus sa Leabharlann (24 Meán Fómhair)
agus bhí Hyder Abbas, Jill Unkel agus Celine
Ward i láthair. Ina theannta sin chuir an Dr
Cleaver léacht phoiblí faoin tionscadal i láthair
ag an Leabharlann (8 Deireadh Fómhair).
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SEOMRA LÉITHEOIREACHTA
Rinneadh freastal ar bhonn leanúnach sa seomra
léitheoireachta ar lucht taighde idirnáisiúnta
ar mhian leo na bailiúcháin a cheadú, agus
éascaíodh freisin teacht ar an mbailiúcháin
tagartha atá i gcónaí ag méadú do idir léitheoirí
ón bhfoireann agus léitheoirí seachtracha. Tháinig
roinnt grúpaí teagaisc tríú leibhéal ar cuairt i
rith na bliana, de bhreis ar amhairc a socraíodh
d’uaisle ar cuairt. D’fhill an Grúpa Taighde
Kephalaia ar an Leabharlann i mí an Mheithimh
chun leanacht de thionscadal taighde dá gcuid
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.

ROCHTAIN DHIGITEACH AR NA
BAILIÚCHÁIN
Tugadh tús áite i gcónaí do dhigitiú Bhailiúcháin
na Leabharlainne. Rinneadh iniúchadh digiteach
in 2015 agus múnleofar dá réir Digital Strategy na
Leabharlainne do na cúig bliana amach romhainn.
Cé gur leanadh de réimsí discréideacha na
mbailiúchán a dhigitiú, tháinig foireann ón
tionscadal DARE (Digital Averreos Research
Environment) in Ollscoil Köln ar cuairt chuig an
Leabharlann in 2015. Rinne siad trí lámhscríbhinn
Araibise a bhaineann leis an-bhfealsamh ArabachIbéarach Ibn Rushd / Averroes (CBL Ar 3769, Ar
3993 agus Ar 4523) ón dara daois déag a dhigitiú.
Tá na híomhánna sin nasctha le uiríll dhigiteacha
de théacsanna Averroes i dtrí theanga a bhfuil
traidisiúin ag gabhail leo (Laidin, Araibis agus
Eabhrais) ar a láithreán gréasáin (http://dare.unikoeln.de/).
Cuireadh tús le hionscadal comharoibre le
Fondúireacht Martin Bodmer, an Ghinéiv, dírithe
ar an malartú comhfhreagrais idir Martin Bodmer
agus Alfred Chester Beatty. D’aontaigh an dá
pháirtí ar 70 doiciméad cartlainne a dhigitiú
agus a mhalartú le súil is go rachfaí i mbun
comharoibriú sa todhchaí.

Leabharlann Chester Beatty

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.
In 2015 thosaigh an clár le sraith d’imeachtaí in
ord aibítre a raibh nasctha le Chester Beatty’s A to
Z: ceiliúradh ansin ealaín agus cultúr na Seapáine
mar fhreagra ar an taispeántas Seven Treasures
agus ba chúis spreagtha Wicked Wit do dhaoine
chun breathnú ar a spraíúla a bhí aoir agus sochaí
san ochtú haois déag.
Silk Worm Club (Club an tSeiriceáin) atá ceaptha
do pháistí 6-11 bhliain d’aois, reáchtálann Club
an tSeiriceáin ceardlanna a ndéantar maoirsiú
orthu agus freastal dóibh gach aon mhí. Bhí clár
seachtaine ar siúl i mí na Bealtaine chun Bliain
an Dearaidh Éireannaigh a cheiliúradh.
Club Saotharlainne Cruthaithí Chester Beatty
do Dhéagóirí: tá an club dírithe ar pháistí 12-17
mbliana d’aois; bhí ceardlanna ar siúl ar bhonn
míosúil i rith na scoilbhliana; agus bhí clár
seachtaine beochana agus dearaidh ar siúl i mí
Iúil lena n-áirítear an Fhéile Fiosrachta (Festival
of Curiosity) bhliantúil agus an imeacht Dublin
Maker i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath. Ina theannta sin bhí ceardlanna téamacha
sceidealta bheith ar siúl i gcomhthráth leis an
tSeachtain Oidhreachta i mí Lúnasa.

Bhí 5,000 páiste páirteach i 138 dturas scoile
agus in imeachtaí eile nach iad, a eagraíodh
sa Leabharlann i rith na bliana. Tríd is tríd
d’eagraigh an Leabharlann 485 imeacht do
dhaoine fásta in 2015 (lena n-áirítear imeachtaí
do na comhaltaí agus d’oibrithe deonacha) ar
ar fhreastail níos mó ná 10,000 daoine.
Cuireadh tús le blag oideachais ar shuíomh
gréasáin na Leabharlainne d’fhonn nuashonruithe
rialta a scaipeadh maidir leis an gclár poiblí, le
tionscadail, le foilseacháin agus le hacmhainní
do mhúinteoirí agus d’oideoirí.

Clár do Dhaoine Fásta: reáchtáladh i rith na
bliana raon leathan de léachtaí, de cheardlanna,
de thurais in-focus (i bhfócas) d’imeachtaí ceoil,
agus d’imeachtaí a ndíríodh ar an teaghlach (lena
n-áirítear taispeántais phoiblí, ranganna ‘buail
isteach’ agus ceardlanna).

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015
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Príomhaidhm Straitéiseach 3: Áiseanna fisiciúla na
Leabharlainne a chothabháil agus a fheabhsú

Tá tarraingt sa Leabharlann 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 gcomhairle agus an
tacaíocht leanúnach a thugadar ó thaobh cúrsaí
taispeántais, foirgníochta agus cothabhála de.
Thugadar cúnamh agus tacaíocht airgeadais
don Leabharlann a chuir ar ár gcumas aonad
láimhseála aeir nua a shuiteáil sa Seomra
Léitheoireachta agus sa Ghailearaí Taispeántais
Sealadach in ionad na seanaonad caite. Tugadh
suirbhé leictreach iomlán an fhoirgnimh chun
críche lena chinntiú go raibh na seirbhísí
leictreacha uile ag cloí leis na rialacháin agus
rinne Oifig na nOibreacha Poiblí imscrúdú ar
réitigh maidir le spás oifige breise laistigh den
fhoirgneamh atá ann faoi láthair a chur ar fáil
don fhoireann.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

Gairdín Barr Tí
Bhí grúpa d’oibrithe deonacha, comhdhéanta den
chuid is mó de Chomhaltaí na Leabharlainne i
mbun obair cothabhála ar bhonn leanúnach ar
ghairdín Barr Tí na Leabharlainne, le cúnamh
ó saineolaithe garraíodóireachta Oifig na
nOibreacha Poiblí.
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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

SIOPA BRONNTANAIS

Bhain na Comhaltaí taitneamh ar feadh na bliana
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 le taispeántais shealadacha.
Chuaigh siad ar turas chuig an tSeapáin le linn
shéasúr bláthanna silín an earraigh mar ar thug
siad cuairt ar iarsmalanna agus ar institiúidí
cultúrtha i Kyoto, Nara agus Tóiceo.

Bhí athbhreithniú á dhéanamh ar an siopa
bronntanais cheana féin agus leanadh dá
dhéanamh sa bhliain 2015 le béim ar bhainistiú
stoic, ar mharsantú amhar theaspána, ar oiliúint
agus ar tháirgí nua a fháil agus a chur chun
cinn. Chuir comhairleoir seachtrach tacaíocht,
meantóireacht agus oiliúint sna réimsí sin ar fáil
d’fhoireann an tsiopa seo agus dá thoradh sin bhí
ardú de thart ar 15% ar fhigiúirí díolacháin na
bliana roimhe, méadú ar mheánchaiteachas airgid
an chustaiméara agus ardú de níos mó ná 7% ar
an líon daoine a tháinig isteach.

Thug comhaltaí cuairt ar an Stiúideo Restorient
i Leiden freisin chun féachaint ar an obair
chaomhantais a bhíothas á déanamh go
leanúnach ar dhá phictiúr Sheapánacha ar shíoda,
Nagasaki Dejima Rankan no Zu (Péintéireachtaí
de chuid na nÁras Ollainnise in Nagasaki).
Thapaigh siad an deis le linn na cuairte chun
camchuairt a thabhairt ar iarsmalanna agus ar
dhánlanna in Amsterdam.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

CAIFÉ BHÓTHAR AN tSÍODA
Tá rogha leathan de bhiachláir an-bhlasta ón
Afganastáin, ón nGhréig, ón Iodáil, ón Iordáin,
ó Mharacó ó Phalaistín agus as Éirinn féin
ar fáil i gCaifé Bhóthar an tSíoda. Cuireadh
tús le tráthnóna tae sainiúil sa chaifé in 2015
faoi anáil bhailiúcháin na Leabharlainne. Is
é Ibrahim Phelan dílseánach an caife, agus is
é agus foireann an chaifé a bhíonn ag riar ar
thoscairí ag comhdhálacha, agus a bhíonn i mbun
lónadóireachta ag fáiltithe tráthnóna agus ag
na himeachtaí seachtracha uile.
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Príomhaidhm Straitéiseach 5: Lucht foirne a mhealladh,
a choinneáil agus a fhorbairt agus an dúthracht mhór
atá iontu maidir le misean agus obair na Leabharlainne
a chothú
CEAPACHÁIN

OILIÚINT FOIRNE

Tháinig Kristine Rose Beers chuig an Leabharlann
mar Chaomhnóir Leabhar Sinsearach i mí Eanáir.
Bhí Kristine ag obair sa Leabharlann roimhe
sin sa tréimhse 2008-2011 agus i Leabharlann
Ollscoil Cambridge agus i Músaem Fitzwilliam,
Cambridge chomh maith.

Bhí Jessica Baldwin agus an Dr Unkel i láthair
ag cruinniú, Papyrus Curatorial and Conservation
Meeting, ag Músaem na Breataine (12 Márta). Bhí
sé d’aidhm leis an gcéad chruinniú tionscnaimh
líonra de choimeádaithe agus de chaomhnóirí a
bhunú a bheadh freagrach as bailiúcháin phaipíre
a bhainistiú ar fud institiúidí sa Ríocht Aontaithe
agus in Éirinn.

Tháinig Mary Corless chuig an Leabharlann
mar Bhainisteoir Acmhainní Daonna i mí Iúil.
Tá taithí ar an obair a ghabhann le hAcmhainní
Daonna ag Mary ó bheith ag obair le Eircom
agus le Eircom PhoneWatch.
Ceapadh Mary Redfern mar Choimeádaí
Bhailiúcháin na hÁise Thoir agus chuaigh sí i
mbun oibre sa phost go luath i mí Dheireadh
Fómhair. Bhí Mary ag obair roimhe sin mar
Choimeádaí Cúnta bhailiúcháin na hÁise
Thoir in Iarsmalann Victoria agus Albert, i
Músaem Náisiúnta na hAlban agus i Músaem
agus Gailearaí Ealaíne Bristol City. Cuireadh a
thráchtas dochtúireachta ar earraí boird agus
nósanna ite bia lucht taidhleoireachta threimhse
impiriúil na Seapáine faoi bhráid Ollscoil East
Anglia, Sasana ag deireadh na bliana.
Ba chúis áthais don Leabharlann an Clár
Intéirneachta um Chaomhantas a bunaíodh
cothrom an ama seo deich mbliana ó shin a
cheiliúradh, a bhuíochas leis an tacaíocht fhial
a fuarthas ón gComhairle Oidhreachta agus
ó Chomhaltaí Ranníoca na Leabharlainne.
Thug Puneeta Sharma chun críche a téarma
intéirneachta dhá mhí dhéag agus thosaigh
Cécilia Dumunico ar shocrúchán leis an
Leabharlann i mí na Samhna.
Chríochnaigh Catherine Farmer intéirneacht
seacht seachtaine leis an Roinn Oideachais
mar chuid de Chlár intéirneacht Duke Engage:
Ireland agus an Kenan Institute for Ethics
(22 Meitheamh – 7 Lúnasa).
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Thug an tAthair Stewart Columba léacht
d’fhoireann, do chomhaltaí agus d’oibrithe
deonacha Leabharlann Chester Beatty dar teideal:
‘Guardians of Memory: a Benedictine Monastery’s
work to preserve endangered manuscripts
in Syria, Iraq, Timbuktu and beyond’ an 26
Márta. Tá an tAthair Columba ina stiúrthóir
feidhmiúcháin ar Hill Museum & Manuscript
Library (HMML) in Ollscoil Naomh Eoin i
Collegeville, Minnesota. Le deich mbliana anuas
rinne HMML grianghrafanna de níos mó ná
45,000 lámhscríbhinn in go leor de na háiteanna
is contúirtí agus ar deacra teacht orthu ar
domhan, go háirithe bailiúcháin lámhscríbhinní
mionlach faoi ghéarleanúint.
Mar chuid d’fhócas leanúnach na Leabharlainne
ar an bPlean Práinnfhreagartha, cuireadh trí lá
dianoiliúna i nGarchabhair ar fáil an 24-26 Márta
agus an 13-15 Aibreán; d’éirigh le haon duine déag
an Teastais i nGarchabhair a bhaint amach.
Bhí Kristine Rose Beers (Caomhnóir Sinsearach)
agus Julia Poirier (Caomhnóir Leabhair) i láthair
ag ceardlann cúig lá dar teideal Traditions
of Papermaking in the Islamic World (23-27 Márta).
Ba é Cumann na Lámhscríbhinní Ioslamach
(TIMA) a d’eagraigh an cúrsa agus bhí
Leabharlann na Breataine, Londain, ina
hóstach dó.
Bhí Puneeta Sharma (intéirneach Caomhantais)
i láthair ag comhdháil trí lá na hInstitiúide um
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Chaomhantais (ICON) dar teideal Adapt and
Evolve: East Asian Materials and Techniques in
Western Conservation (08-10 Aibreán).
Bhí Fionnuala Croke i láthair ag comhdháil
aon lae (14 Aibreán) dar teideal Culture in Crisis,
arna heagrú ag Iarsmalann Victoria agus Albert
i gcomhar le hOllscoil Yale chun an scrios a
rinneadh le deireanas ar an oidhreacht chultúir
sa Mheán-Oirthear agus ról na n-iarsmalann ina
leith a phlé.
Thaistil an Dr Wright go dtí Londain (19-23
Aibreán) chun scrúdú a dhéanamh ar Qur’anacha
Safavid (Peirseach, séú haois déag) agus ar
lámhscríbhinní eile i ndáil leis an taispeántas
atáthar ág beartú, Lapis and Gold, the Ruzbihan
Qur’an.
D’fhreastail Julia Poirier ar cheardlann trí lá
faoi conas karibari, bord triomaithe traidisiúnta
Seapánach a mhonarú. Ba é an caomhnóir páipéir
Seapánach, Namiko Tagawa a mhúin ag an
gceardlann agus bhí Leabharlann Náisiúnta
na hÉireann ina hóstach di, (20-22 Aibreán).
Thug an fhoireann caomhantais cuireadh do John
Gillis, Caomhnóir Sinsearach ag Leabharlann
Choláiste na Tríonóide, masterclass in traditional
parchment repair a thabhairt an 30 Aibreán.
Tugadh cuireadh do Kristine Rose Beers
bheith i láthair ag cruinniú boird Cumann na
Lámhscríbhinní Ioslamach (TIMA) ag an Ionad
um Staidéar ar Chultúr Lámhscríbhinní, Ollscoil
Hamburg (23-25 Bealtaine).
Bhí an Leabharlann ina hóstach do cheardlann aon
lae ar Phráinnfhreagairt, ‘Emergency Response’, le
haghaidh Chlár na Comhairle Oidhreachta maidir
le Caighdeáin Iarsmalainne in Éirinn (MSPI), an
26 Bealtaine agus bhí beirt bhall foirne i láthair.
D’fhreastail an príomhchainteoir Emma Dadson ó
Sheirbhísí Athchóirithe Doiciméid, Harwell, ansin
do cheardlann oiliúna dírithe ar thástáil phraiticiúil
Phlean Práinnfhreagartha na Leabharlainne le
haghaidh fhoireann na Leabharlainne ar an
27 Bealtaine.
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D’fhreastail Justyna Chmielewska ar cheardlann
trí lá a bhí ar siúl in IMMA agus a d’eagair
Cumann Alzheimer na hÉireann agus Age &
Opportunity (26-28 Bealtaine). Tugadh aghaidh
sa cheardlann ar an gcaoi ar féidir le daoine
fásta a bhfuil néaltrú ag gabháil dul i mbun oibre
a bhaineann leis na healaíona agus le cultúr;
tá pleananna ar na bacáin chun iniúchadh
a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir leis an
Leabharlann teacht i dteagmháil le daoine
fásta a bhfuil néaltrú ag gabháil dóibh.
D’fhreastail an fhoireann caomhantais ar chúrsa
oiliúna faoi ‘Integrated Pest Management’ arna
chur i láthair ag an Dr Martyn Linnie sa Músaem
Zó-eolaíochta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath (24 Meán Fómhair).
D’fhreastail Jenny Siung agus Justyna
Chmielewska ar chomhdháil a d’eagair an
tionscadal The Creative Museum i Bologna (7-9
Deireadh Fómhair). Rinneadh iniúchadh san
imeacht ar an gcaoi ar féidir le hIarsmalanna agus
le lucht cruthaitheach dul i mbun comharoibre
agus cláir phoiblí agus taispeántais le haghaidh
iarsmalanna a chruthú as lámh a chéile. Chuir
Jenny Siung an imeacht ‘Museums and Makers
Inspiring Each Other: a Dublin Experience’,
a bhí comh-eagraithe ag an LCB agus ag an
Gailearaí Eolaíochta i láthair in Aibreán 2015.
D’fhreastail Mary Redfern (Coimeádaí
Bhailiúchán na hÁise Thoir) ar ‘Interpreting
Collections for Exhibition’, Ceardlann aon-lae
a chuir Lucy Trench, Ceannasaí Léiriúcháin
ag Iarsmalann Victoria agus Albert, Londain,
i láthair. Bhí an cheardlann ar siúl in Oifig
na Comhairle Oidhreachta, Cill Chainnigh
(16 Deireadh Fómhair).
Bhí Mary Redfern i láthair ag an Japanese Art
Librarian Project 2015 a raibh an Músaem NuaEalaíne, Tóiceo ina óstach dó agus a d’urraigh
an Ghníomhaireacht Sheapánach um Ghnóthaí
Cultúir (Samhain 15-28). Tugadh cuireadh do
naonúr bheith rannpháirteach ann agus chuaigh
siadsan ar camchuairt ar leabharlanna ealaíne
in Iarsmalanna agus in ionaid taighde i Tóiceo,
Kyoto, Nara agus Fukuoka thar thréimhse dhá

Leabharlann Chester Beatty

sheachtain. An 27 Samhain rinne Mary Redfern
láithreoireacht ghairid ar Leabharlann Chester
Beatty, ar an stair a bhaineann léi agus ar an
mbailiúchán Seapánach mar chuid de cheardlann
phoiblí an tionscadail.
Cuireadh Oiliúint foirne faoi Chosaint Sonraí,
Data Protection, ar fáil (28 Deireadh Fómhair),
mar chuid den pholasaí bainistithe taifead; ba í
Sinéad Byrne ó All One Corporate Solutions
Ltd a chuir an seimineár aon lae i láthair.
D’fhreastail Puneeta Sharma ar cheardlann dhá
lá ar Identification of Digital Prints a chuir an tEolaí
Taighde, Ryan Boatright i láthair ag IMMA
(29-30 Deireadh Fómhair).
Bhí Kristine Rose Beers i láthair ag an Séú
Siompóisiam Débhliantúil, Hamad bin Khalifa
faoi Islamic Art and Culture in Doha, Catar
(07-09 Samhain).
D’fhreastail Justyna Chmielewska ar chlár oiliúna
a reáchtáladh mar chuid den thionscadal Creative
Museum i Nice (11-16 Samhain). Chuaigh sí i
mbun oibre in éindí le Museomix, ceann de na
comhpháirtithe tionscadail, le déanamh amach
conas ab fhéidir le hiarsmalanna agus le lucht
cruthaitheach na bailiúcháin a léirmhíniú trí
chruthaitheacht agus trí nuálaíocht.
D’fhreastail an fhoireann caomhnaithe ar
shiompóisiam aon lae faoin dul chun cinn atá á
dhéanamh faoi láthair sa réimse caomhantais
pháir, Understanding Parchment – From Beast
to Book, ag Ard-Mhúsaem na hÉireann
(24 Samhain, 2015).

D’fhreastail an Dr Unkel ar an gcomhdháil
Collusion, Subversion & Survival: Women in
Medieval Irish History (c.500-1500) i gColáiste
na Tríonóide, Baile Átha Cliath (13 Samhain).
Cuireadh an fhoireann agus oibrithe deonacha
faoi oiliúint i Disability Awareness (30 Samhain
agus 7 Nollaig), ranganna a rabhthas go háirithe
dírithe ar rochtain, ar theanga, ar bhacainní
agus ar shainmhínithe a bhaineann le daoine
faoi mhíchumas.

OIBRITHE DEONACHA AGUS A
nOILIÚINT
Tá ról tábhachtach i gcónaí ag Clár na nOibrithe
Deonacha sa Leabharlann. Ag deireadh na bliana
2015 bhí 32 Oibrí Dheonacha ag gníomhú mar
Threoraithe Turais, mar Dhearthóirí Grafacha,
mar Ionadaithe Seirbhíse do Chuairteoirí, agus
mar Chúntóirí i leith Oideachais, Caomhantais,
Comhaltais agus Miondíola.
I mí Eanáir is ea a bhí an lón bliantúil ar siúl
chun aitheantas agus buíochas a ghabháil leis
na hoibrithe deonacha as an gcion tairbhe a
rinneadar sa Leabharlann agus ina dhiaidh sin i
mbliana chuir an scoláire, Tobias J. Jocham, a bhí
anseo ar cuairt ó Berlin-Brandenburg Academy
of Sciences and Humanities, léacht dar teideal
‘Before Ibn al-Bawwāb – Assessing a unique
early Qur’ānic manuscript at the Chester
Beatty Library’ i láthair agus leag amach sa
léacht an taighde a bhí ar siúl aige ar cheann de
na Córánacha ba luaithe de chuid
na Leabharlainne (CBL Is 1615).
Bhí Oibrithe Deonacha i láthair ag seisiúin oiliúna
spriocdhírithe a d’eagair Justyna Chmielewska,
(An Cúntóir Oideachais). Ar bhuaicphointí na
bliana bhí léachtaí agus turas dánlainne faoi stiúir
an Dr Unkel go dtí an Western print collection,
go dtí an taispeántas sealadach Wicked Wit agus
go dtí an dánlann Sacred Traditions, maille le
bunchúrsa faoi bhailiúchán na Leabharlainne
de Natural History Books le Celine Ward
(Leabharlannaí Tagartha).

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015
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Príomhaidhm Straitéiseach 6: Caidreamh agus
Foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn

Bíonn an Leabharlann gníomhach ag leibhéal
náisiúnta agus idirnáisiúnta d’fhonn feasacht agus
tuiscint ar chultúir an domhain agus cumas na
gcultúr tuiscint ar a chéile a chothú a chur
chun cinn.
Bhí Rannóg Oideachais na Leabharlainne
gníomhach ag leibhéal an AE ag déanamh
ionadaíocht thar ceann na Roinne Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta ag cruinniú de
Ghrúpa Oibre Shaineolaithe Bhallstát an AE
Open Method of Coordination (OMC) faoi
‘Cultural Awareness and Expression’. Rinne
Jenny Siung, an Ceann Oideachais cion tairbhe
i dtaca leis an Cultural Awareness and Expression
Handbook, a eisíosh dá thoradh.

Léacht Bhliantúil LCB
Chuir Ben Outhwaite, Comh-Cheann na
mBailiúchán Speisialta agus Ceann an Aonaid
um Thaighde Genizah i Leabharlann Ollscoil
Cambridge léacht spéisiúil dar teideal In the Dust
of Centuries: the Remarkable History of the Cairo
Genizah i láthair. Bhí os cionn 280 aoi i láthair
ag an léacht a bhí ar siúl an 5 Feabhra in Ionad
Comhdhála Chaisleán Bhaile Átha Cliath agus
bhí fáiltiú sa Leabharlann ina dhiaidh.

Artefacts – Acmhainn Foghlama do
Mhúinteoirí Ealaíne le haghaidh Scrúdú
Stair Ealaíne na hArdteistiméireachta
Tá Artefacts saindeartha do dhaltaí an
chúrsa Léirthuiscint Ealaíne agus Deartha
na hArdteistiméireachta; cuirtear sainrogha
de nithe i láthair agus tugtar na scileanna
is gá do mhúinteoirí agus do dhaltaí ealaíne
chun iniúchadh a dhéanamh ar ealaíontóirí
agus ar shaothar dá gcuid i mbailiúcháin na
Leabharlainne agus chun iad a thuiscint.
Roghnaíodh ábhar na hacmhainne agus na
saothair ealaíne ar bhonn a ábharaí a bhí siad
ó thaobh gluaiseachtaí tábhachtacha, stíleanna
agus teicnící a cuimsíodh i Scrúdú Stair Ealaíne
na hArdteistiméireachta. Seoladh Artefacts ag
comhdháil de Chumann Mhúinteoirí Ealaíne
na hÉireann i mBaile Átha Luain (3 Deireadh
Fómhair).

Leabharlann Chester Beatty, Ireland 2016
Mar ullmhúchán do Ireland 2016, tháirg an
Roinn Oideachais físeán gearr Exploring Cultural
Diversity and Identity in 2015, atá ar fáil ar
shuíomh gréasáin na Leabharlainne. Le haghaidh
Ireland 2016 beidh Leabharlann Chester Beatty,
an t-aon Iarsmalann in Éirinn a ndírítear go
príomhúil ar an oidhreacht ealaíonta domhanda,
ag taiscéaladh téamaí bunaithe ar an gcaoí a
léirítear éagsúlacht chultúir agus féiniúlacht
chomhaimseartha i mbailiúcháin agus i gclár
poiblí na Leabharlainne.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015
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Tionscadal Trasteorann Thuaidh-Theas

An Tionscadal Creative Museum
(2014-2017) arna mhaoiniú ag Erasmus +
Is comhordaitheoir tábhachtach an Leabharlann
maidir leis an tionscadal sin agus bhí sí ina
hóstach do chruinniú dhá lá sa Leabharlann (16-17
Aibreán). Le linn an tionscadail (2014-2017) bíonn
sé d’oibleagáid ar chomhpháirtí bheith ina óstach
d’imeacht scaipthe faisnéise phoiblí mar bhealach
chun eagraíochtaí cultúir agus ealaíne áitiúla a
chur ar an eolas maidir leis an tionscadal.
Chuaigh an Leabharlann i gcomhpháirtíocht leis
an nGailearaí Eolaíochta, Baile Átha Cliath chun
díospóireacht phoiblí dar teideal Museums and
Makers Inspiring Each Other (16 Aibreán) a eagrú;
rinneadh scannán den díospóireacht agus tá
sé ar fáil ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne.
Bhí cruinniú comhpháirtíochta leantach
agus comhdháil ar siúl i Bologna (07-09
Deireadh Fómhair).

Chuaigh an Leabharlann i mbun
comhpháirtíochta leis na Seirbhísí um
Chuimsitheacht agus Éagsúlacht i dTuaisceart
Éireann, le Músaem Uladh agus le Scoil Naomh
Oilibhéar, Droichead Átha, chun acmhainn
foghlama maidir le reiligiúin dhomhanda a
bhainfidh úsáid as bailiúcháin iarsmalanna
a chomhtháirgeadh – Ways of Seeing II. Tá
an foilseachán sin dírithe ar mhúinteoirí i
dTuaisceart Éireann agus in Éirinn agus seoladh
é in Ard Mhacha (19 Bealtaine). Cuireadh ar
fáil é ar an Tairseach Gréasáin de chuid na Roinne
Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus na
Roinne Ealaíon Oideachais agus Scileanna.

Gníomhaíocht Náisiúnta Idirchultúir
Thionscadal Fhondúireacht Anna
Lindh 2015-2016
Fuair an Leabharlann deontas chun trí cinn
de ghníomhaíochtaí a mhaoiniú idir Deireadh
Fómhair 2015 agus Aibreán 2016 a dtabharfaí
aghaidh ar inniúlachtaí idirchultúir. Ar na
himeachtaí i gceist beidh seimineár, oiliúint
réamhsheirbhíse ar Ways of Seeing II agus
cruinnithe de líonra chomhaltaí Fhondúireacht
Anna Lindh (ALF). Is í an Leabharlann an
príomhpháirtí agus beidh sí ag obair i gcomhar le
Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, le Fóram
Idirchreidimh Chathair Bhaile Átha Cliath agus
leis an Ionad Ealaíon Triskel, Corcaigh.

Rinneadh scannán ag iniúchadh cleachtais
chomhchruthaithe agus chruthaithigh
sa Leabharlann i mí Dheireadh Fómhair.
Rinneadh scannánú de rannpháirtigh dhéagóirí
i Saotharlann Chruthaitheach Chester Beatty
do Dhéagóirí ag iniúchadh in éindí le foireann
oideachais agus le héascaitheoirí an t-ord
Fibonacci (patrúin sa dúlra). Cuireadh sin lena
bhfuil ar láithreán gréasáin an tionscadail,
Creative Museum.
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Interface Erasmus + 2015-2017
Is comhpháirtí í Leabharlann Chester Beatty i
dtionscadail dhá bhliain nua atá maoinithe ag
an AE. Sa Danmhairg atá an páirtí ceannais
lonnaithe agus tá dlúthbhaint aige le hOllscoil
Aarhus agus le giomnáisiam i Horsens. Tá an
tionscadal dírithe ar fhorbairt mhodheolaíochtaí
le haghaidh scoileanna ag obair le hIarsmalanna
áitiúla.

Cláreagrú Poiblí Idirchultúrtha
Tá na cláir oideachais agus foghlama le haghaidh
pobal éagsúil leagtha amach go sonrach i gcomhar
le baill an phobail mar bhealach chun caidreamh
le pobail áitiúla éagsúla a chothú. Bainfear sin
amach go páirteach trí chomhpháirtíochtaí a
dhéantar le hambasáidí agus le féilte.
Bhí an Leabharlann rannpháirteach i roinnt
féilte in 2014 ar a n-áirítear Lá Fhéile Pádraig
(Márta); Féile na hAthbhliana Síní i mBaile Átha
Cliath (Feabhra), Féile Scannáin Silk Road (21-22
Márta); an Fhéile Experience Japan (Aibreán),
Féile Scannán Gréigise (23-25 Aibreán); Léiriú
de Cheol Clasaiceach Indiach (1 Bealtaine); Féile
na Bealtaine (Bealtaine), Imeachtaí Cultúrtha
Téalannacha, Dearadh Éireanneach 2015:
Seachtain na hOidhreachta (22-30 Lúnasa);
Oíche Chultúir (18 Meán Fómhair): Féile Scannán
Indiach na hÉireann (26 Deireadh Fómhair);
Féile Scannán Araibise, Bhaile Átha Cliath
(24-25 Deireadh Fómhair); Ceiliúradh Diwali
(15 Samhain) agus Féile Carúl agus
Léitheoireachtaí le haghaidh na Nollag
(15 Nollaig).

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

Féile na hAthbhliana Síní i mBaile
Átha Cliath
I mí Feabhra, cheiliúir an Leabharlann Bliain
an Chaoraigh i gcomhpháirtíocht le Féile na
hAthbhliana Síní. Shocraigh an fhoireann
Oideachais sraith de léachtaí am lóin, de
scannáin, de Chlub an tSeiriceáin le haghaidh
páistí agus de chlubanna do Dhéagóirí chomh
maith le ceardlanna do dhaoine fásta. Rinne
painéal ealaíontóirí freastal do cheardlanna forrochtana, ar théamaí lena n-áirítear málaí éithigh,
feananna agus eitleoga Síneacha, a cuireadh ar
siúl sna Leabharlanna san Ionad Ilac, i mBaile
Formaid, i mBaile Phib, i bhFionnghlas, i tSráid
an Phiarsaigh agus sa Chúlóg.

An Fhéile Experience Japan
D’eagair an Leabharlann roinnt imeachtaí lena
gcur ar siúl i gcomhthráth leis an bhféile, a
lainseáladh an 12 Aibreán, ar a n-áirítear: rang
monaraithe eitleoige Seapánaí do pháistí;
rang timfhillidh bhrontannas do dhéagóirí;
caint leis an Dr Clare Pollard ó Iarsmalann NuaEalaíne agus Seandálaíochta Ashmolean; turais
threoraithe trí Sheapáinis; agus scannáin.

Turais Ambasadóra Pobail
Lean an Leabharlann de thurais faoi threoir
ag cainteoirí dúchais i roinnt teangacha, lena
n-áirítear Béarla, Gaeilge, Araibis, Seapáinis agus
Mandairínis, a thairiscint. Is oibríthe deonacha
iad na treoraithe turais uile sa Leabharlann.
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Príomhaidhm Straitéiseach 7: Cur le seasamh agus
cáil na hÉireann sa réimse idirnáisiúnta

Is intuigthe gur mór iomrá Leabharlann Chester
Beatty ar bhonn idirnáisiúnta. Misean na
Leabharlainne curtha san áireamh is é meas na
hIontaobhaithe go bhfuil tábhacht ag baint leis
an ról idirnáisiúnta sin. Cuirtear ar taispeáint é
i gcomharoibriú na Leabharlainne leis an bpobal
scolártha, agus sna líonraí gairmiúla a mbíonn
an fhoireann ghairmiúil gníomhach iontu. Lena
chois sin bíonn dlúthchaidreamh ann idir an
Leabharlann agus an Roinn Gnóthaí Eachtracha,
agus pobal taidhleoireachta in Éirinn agus thar
lear, go háirithe sa Mheán-Oirthear agus san Áise.
Chomh maith leis sin, tá ‘Asia Strategy’ curtha ar
bun ag an Rialtas chun na ceangail eacnamúla le
tíortha san Áise a neartú agus tá ról tacaíochta
ag an Leabharlann sna hiarrachtaí sin.
I rith na bliana 2015, d’fháiltigh an Leabharlann
roimh roinnt cuairteoirí iomráiteacha. Ina
measc siúd bhí Madame Ban Soon-taek, bean
chéile Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, Ban Kimoon; an tAire maidir le Forbairt na hEarnála
Poiblí san Iordáin; an tUrramach Ashin Janaka
bhivamsa agus Ambasadóir an Bhurma don
Bhreatain agus do Thuaisceart Éireann, A
Oirirceas an tAmbasadóir Kyaw Zwar Min;
Uachtarán Somaliland in éineacht lena Airí
Gnóthaí Eachtracha, Uachtaránachta, Sláinte
agus Faisnéise; agus Uachtarán an Réigiúin
Tigray san Aetóip, Abay Woldu.
Bhí foireann Choimeádaithe, Chaomhnóirí agus
Oideachas na Leabharlainne ag obair i gcomhar
le hollscoileanna agus le hIarsmalanna ar roinnt
tionscadal a ndéantar tagairt dóibh sa tuarascáil
seo. Bhí Fionnuala Croke, an Stiúrthóir, i mbun
caidrimh roinnt uaire i rith na bliana ag tacú leis
an bpríomhaidhm straitéiseach sin. D’ainmnigh
an Roinn Gnóthaí Eachtracha í chun bheith
páirteach sa chuaille Sóisialta agus Cultúrtha
de Shiompóisiam an Chruinnithe Áise Eorpa
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(ASEM) faoi Future Direction of ASEM, a raibh
Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Téalainne
i Bancác ina óstach dó (30 Márta). Phléigh
Fionnuala acmhainneacht na hIarsmalainne
chun aidhmeanna ASEM a thacú, agus rinne
sí tagairt do LCB, do Chumann Iarsmalainne
Áise Eoraip (ASEMUS) agus do thionscadal
Bhailiúcháin Fíorúil na Sárshaothair Áiseach
(VCM). Bhí an Stiúrthóir ina chathaoirleach ar
Chruinniú Choiste Feidhmiúcháin ASEMUS
(19 Samhain) san Asian Civilizations Museum,
Singapore (ACM) agus bhí Laura Muldowney
(Taighdeoir, Bailiúcháin na hÁise Thoir) in
éineacht léi. Ghlac Fionnuala agus Laura páirt i
gcruinniú d’Iontaobhaithe Bhailiúcháin Fíorúil
na Sárshaothair Áiseach (VCM) a bhí ar siúl
san ACM.
Chuaigh Fionnuala Croke uaidh sin ar aghaidh
go dtí Gwangju, An Chóiré Theas, áit ar ghlac
sí páirt in dhá phainéal d’Fhóram Poiblí an 8ú
Asia-Europe Foundation (ASEF) Creative Cities
in Asia and Europe leis an téama ‘‘Cities: Living
Labs for Culture?’ ar an 24 Samhain in Ionad
Cultúir na hÁise, Gwangju, a tionóladh go
comhuaineach leis an bhFóram Cultúr Áiseach,
2015. Ba í an díospóirí í i ndáil le Painéal 3: ‘What
role for cultural institutions in shaping creative
cities?’ agus bhí sí ar an bpainéal i bPainéal 4:
‘Cities: leadership and creativity incubators?’
Bhí Ambasadóir na hÉireann go dtí an Chóiré,
Aingeal O’Donoghue i láthair ag an bhFóram.
Scríobh Fionnuala aiste dar teideal ‘What role
for cultural institutions in shaping creative
cities?’’ le haghaidh foilseachán ASEF Cities:
Living Labs for Culture? Case Studies from Asia
and Europe ina dhiaidh sin.
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Príomhaidhm Straitéiseach 8: Cur chuige córasach
maidir le margaíocht ar an Leabharlann a thabhairt
chun cinn
Aiseolas ó Chuairteoirí

An Preas agus na Meáin

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’.

Chuir an Leabharlann mar a rinne riamh fáilte
roimh lucht na meán cumarsáide ó gach cearn
den domhan ag teacht go dtí na taispeántais
agus chuimsigh an clúdach a fuarthas sna meáin
ar feadh na bliana, gnéchláracha teilifíse agus
raidió idir náisiúnta agus idirnáisiúnta, gné-ailt
i nuachtáin, in irisí agus in irisleabhair agus
liostuithe agus gné-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.

In 2015 chuir an Leabharlann isteach ar an
Certificate of Excellence Hall of Fame de chuid
TripAdvisor, gradam nach mbronntar ach ar na
gnólachtaí a bhuaigh an Deimhniú Barr Feabhais
5 bliana as a chéile. Bronnadh an dámhachtain
Traveller’s Choice ar an Leabharlann – déantar
aitheantas trí na dámhachtainí cáiliúla sin ar
ghnóthaí a thuilleann rátáil shástachta thar
bheith ard ó thaistealaithe TripAdvisor.
Nochtadh leibhéal sástachta thar bheith ard
i suirbhé ar chuairteoirí don bhliain 2015 a
rinneadh sa Leabharlann féin; dúirt níos mó ná
98% de na cuairteoirí go molfadh siad do chara
acu dul ar cuairt sa Leabharlann. Bhí ardú ar
phróifíl náisiúntachtas na gcuairteoirí ó 53% ó
thar lear in 2014 go dtí 61% in 2015; tháinig an
39% eile as Éirinn in 2015 agus an chuid is mó
díobh sin (80%) as ceantar Bhaile Átha Cliath.
Maidir le cuairteoirí ó thar lear tháinig an chuid
is mó díobh ó mhór-roinn na hEorpa (42%), agus
tháinig (23%) ó Stáit Aontaithe Mheiriceá; tháinig
cuairteoirí ón mBreatain ina dhiaidh sin in ord
laghdaitheach. Maidir le próifíl na gcuairteoirí:ó
thaobh aoise de bhí athruithe ón mbliain 2014
i leith: bhí tarraing sa Leabharlann ar níos mó
daoine ón aoisghrúpa 20-32 bhliain d’aois (26%
– ardú de 17%), cé go raibh an céatadán is mó a
tháinig san aoisghrúpa 46-64 bliana d’aois mar
ab amhlaidh riamh.
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Caidreamh le comhpháirtithe
turasóireachta
D’iarr an Leabharlann caidreamh a chothú ar
bhonn gníomhach le comhpháiríthe tábhachtacha
turasóireachta mar cheann d’aidhmeanna
straitéise na Leabharlainne. Rinne Fáilte
Ireland, freastal do chuairt ghrúpa de sheacht
n-iriseoir ó thíortha éagsúla san Afraic ar an
Leabharlann i mí Mhárta, do chuairt lucht na
meán chumarsáide ón Éigipt i mí Lúnasa agus
bhíothas ina óstach do chuairteanna ó lucht
meán cumarsáide Stáit na Murascaille i mí an
Mheithimh, i mí Dheireadh Fómhair agus i mí
na Samhna. I mí an Mheithimh thug Lazy Bike
Tours, Baile Átha Cliath, cuairt ar an Leabharlann
ar thuras taithíoch, agus tugadh turas ar an
Leabharlann do Dublin Town Ambassadors i mí
Mheán Fómhair. Rinneadh bolscaireacht ar son
na Leabharlainne ag imeachtaí líonraithe éagsúla
a d’eagair an Destination Dublin Team de chuid
Fáilte Ireland agus chuathas i mbun idirchaidrimh
bhreise i gcaitheamh na bliana le Tourism Ireland,
le lucht bainistithe óstán áitiúil, le Google agus
le LinkedIn.
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Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty
Ráitis Faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Bliain dar Críoch 31 Nollaig 2015

			
Bliain
				
dar Críoch
				 2015
		
		

Cistí
Srianta

Cistí
Iomlán
Neamhshrianta		

Bliain
dar Críoch
2014
Iomlán

Acmhainní isteach				
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:
Deontas i gCabhair Bliantúil

–

2,225,000

2,225,000

2,125,000

175,000

–

175,000

175,000

88,885

107,442

196,327

152,486

Brabús comhlán an tsiopa

–

120,059

120,059

110,522

Fruiliú seomra agus imeachtaí

–

22,268

22,268

25,505

Ioncam ón mBialann

–

42,716

42,716

44,252

1,761

8,961

10,722

23,612

Turais agus ceardlann

–

8,109

8,109

10,624

Ioncam eile		

–

16,861

16,861

16,167

265,646

2,551,416

2,817,062

2,683,168

Cistí Caipitil
Urraíocht agus bronntanais eile

Ús bhainc		

Iomlán acmhainní isteach

Acmhainní a caitheadh		
Costais na foirne

78,972

1,574,371

1,653,343

1,698,851

–

413,265

413,265

411,036

Caitheachas eile

17,665

435,479

453,144

425,681

Luachlaghdú		

178,299

14,834

193,133

212,517

Iomlán acmhainní a caitheadh

274,936

2,437,949

2,712,885

2,748,085

Fuílleach

(9,290)

113,467

104,177

(64,917)

Ag tús na bliana

1,747,203

992,002

2,739,205

2,804,122

Ag deireadh na bliana

1,737,913

1,105,469

2,843,382

2,739,205

Sealbhú agus riarachán
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Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty
Clár Comhardaithe
Bliain dar Críoch 31 Nollaig 2015

			
Bliain		Bliain
			
dar Críoch		
dar Críoch
			 2015		2014
Sócmhainní seasta
Sócmhainní seasta inláimhsithe		

1,012,931		

1,181,075

Infheistíochtaí			

3,176,254 		

3,032,005

			

4,189,185 		

4,213,080

Stoic shiopa			

109,532 		

91,644

Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí		

54,157 		

75,850

Cuntais bhainc			

645,316 		

356,418

			

809,005 		

523,912

Creidiúnaithe agus fabhruithe		

(289,044)		

(256,444)

Sócmhainní reatha glana		

519,961 		

267,468

4,709,146 		

4,480,548

Cistí Caipitil			

302,030 		

302,030

Cistí Srianta			

1,737,913 		

1,747,203

Cistí Neamhshrianta		

1,105,468 		

992,001

			

3,145,411 		

3,041,234

Ciste Forbraíochta		

1,563,735 		

1,439,314

4,709,146 		

4,480,548

Sócmhainní Reatha

Dliteanais Reatha

		

Cistí caipitil agus cúlchistí
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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 agus Infheistíochtaí.
Níl léirithe sna Ráitis Airgeadais seo an leas
a bhaineann an Leabharlann as na socruithe
léasachta fadtéarnacha atá aici maidir leis an
áitreabh a bhfuil sí i bhFoirgneamh an Chlogthúir
laistigh de Chaisleán Bhaile Átha Cliath.
Glacann foireann na leabharlainne páirt i scéim
pinsin reachtúil na seirbhíse poiblí.Bhí agus tá
na pinsin atá iníoctha faoin scéim sin iníoctha
ag an Leabharlann agus is cuid é costas na
bpinsean sin de mhaoiniú leanúnach párolla
na Leabharlainne tríd an Deontas i gCabhair
bliantúil is féidir a fháil ón Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta. 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.
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Toisc nach bhfuil an tIontaobhas i dteideal
aisíoc cáin bhreisluacha a éileamh tá an
cháin bhreisluacha cuimsithe sna costais, sna
sócmhainní agus sna dliteanais uile más iomchuí.
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.

b. Sócmhainní Oidhreachta
Príomh-sócmhainn na Leabharlainne is ea an
Bailiúchán Fíorluachmhar, 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
de phéintearachtaí na hImpireachta Mughal atá
ar na ceanna is fearr atá ann; leabhair chlóite,
priontaí agus líníochtaí luachmhara; agus
iarsmaí 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 eolaí amháin
riamh. Tá tuilleadh faisnéise i nóta 8.
Ní aon mheas ar luach na sócmhainne ábharaí
déanta 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
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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 go
réasúnta. Is iad coimeádaithe na Leabharlainne
a dhéanann luacháil ar dheontais i mbliain a
sealbhaithe ag coimeádaithe na Leabharlainne
agus, más iomchuí, déantar tagairt do
shaineolaithe seachtracha agus/nó do dhíolachán
dá macasamhail de rudaí le déanaí.

e. Sócmhainní seasta inláimhsithe agus
luachlaghdú

c. Deontais

Seo a leanas saolré úsáideach measta sócmhainní
seasta inláimhsithe dá ndéantar tagairt chun
luachlaghdú a aistriú:

Déileáiltear ar bhonn fabhraithe le deontais ón
Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta sa
Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais.

d. D’urraíocht, síntiúis agus ioncam
den chineál céanna
Áirítear urraíocht, síntiúis agus ioncam den
chineál céanna mar chistí srianta nuair a
ainmníonn an ranníocóir amhlaidh iad. Is trí
mheán an ráitis faoir ghníomhaíochtaí airgeadais
– cistí srianta, a dhéileáltar ar bhonn fabhraithe
le cistí den sórt sin atá infhaighte chun críocha
srianta. Is sna cistí sonracha agus trí mheán
an ráitis faoi ghníomhaíochtaí airgeadais a
dhéileáltar le caiteachas ó na cistí sin.
Is sa Ráiteas faoi ghníomhaíochtaí airgeadais –
cistí neamhshrianta, a dhéileáiltear ar bhonn
fabhraithe le cistí infhaighte nach bhfuil aon
chuspóir ar leith ina leith ainmnithe ag an
ranníocóir.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2015

Níl léirithe sna Ráitis Airgeadais seo an leas
a bhaineann an Leabharlann as na socruithe
léasachta fadtéarnacha atá aici maidir leis an
áitreabh a bhfuil sí i bhFoirgneamh an Chlogthúir
laistigh de Chaisleán Bhaile Átha Cliath, toisc
gurbh e é an stát a sholáthar agus a d’fheistigh
ó thús é.
Luaitear costas lúide luachlaghdú carnaithe
i ndáil le sócmhainní seasta inláimhsithe eile
a fuair an Leabharlann.

Feabhsuithe léasachta a rinne an Leabharlann 15
bliana Daingneáin, feistis agus trealamh 5 bliana

f. Stoc
Maidir le stoc, is éard is mó atá i gceist, a bhfuil
cuimsithe sa Leabharlann curtha ar leataobh,
foilseacháin, catalóga, bronntanais agus cártaí
agus luaitear iad ar an gcostas is ísle agus ar
a nglanluach inréadaithe. I gcomhréir leis an
bpolasaí ní thugtar aon aitheantas do stoc a
bronnadh ar an Leabharlann.

g. Infheistíochtaí
Luaitear infheistíochtaí ar luach an mhargaidh
ag deireadh na bliana bunaithe ar mheánluachan
an mhargaidh.
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