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Iontaobhaithe na Leabharlainne

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 acu 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 na
hIontaobhaithe a thoghann an
Cathaoirleach. Ón bhliain 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 Bord de chuid an Stáit Bord
Leabharlann Chester Beatty. Tá
Leabharlann Chester Beatty tiomanta
áfach do chaighdeán an deá-chleachtais
maidir le Rialachas Corparáide a
shásamh agus táthar eolach inti ar
Chód Cleachtais Comhlachtaí Stáit.
Foilsítear Ráitis Airgeadais na
Leabharlainne don bhliain 2016,
iniúchta ina n-iomláine i gceangaltán
ar leith a ghabhann leis an Tuarascáil
Bhliantúil seo. Ullmhaíodh iad roimh
ré de réir na gcaighdeán cuntasaíochta
ábhartha cuí.
Ní fhaigheann na hIontaobhaithe luach
a saothair seachas costais admhálaithe
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measartha beaga a thabhaíonn 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)
Eamonn Ceannt (arna cheapadh i mí na
Nollag 2013) Ceapaí de chuid an Aire
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 (a cheapadh
Deireadh Fómhair 2011 go dtí Deireadh
Fómhair 2016) Ceapaí de chuid an Aire
An Dr Declan Downey (arna cheapadh
i mí Bhealtaine 2012) Ceapaí de chuid
an Aire
An tOllamh Kathleen JamesChakraborty (arna ceapadh i mí an
Mhárta 2010; athcheapadh í in 2015)
An tOllamh Brian McGing (arna
cheapadh i mí Mheán Fómhair 2013)
Ceapaí de chuid anTaoisigh
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 2016.

Leabharlann Chester Beatty

Tuarascáil an Stiúrthóra

Ba bhliain chuimhneacháin í an bhliain
2016 in Éirinn, bliain a ndeachaigh
an náisiúin ar a mharana faoi na
himeachtaí a bhain leis an Éirí Amach
in 1916. Ba dheacair do Leabharlann
Chester Beatty imeachtaí a eagrú a
bheadh ar aon dul le clár éagsúil na
n-imeachtaí a bhí beartaithe. Cé nach
bhfuil aon ábhar ag an Leabharlann
ón tréimhse sin i stair na hÉireann, is
é an rud a dhealaíonn an Leabharlann
óna mhacasamhla eile go ndírítear inti
ar oidhreacht ealaíne domhanda. Is
ionann cuairt ar Leabharlann Chester
Beatty ag daoine ón tír seo agus an
chéad chéim i dtreo tiuiscint a fháil
ar chultúr eile agus níorbh fhada gur
léir dúinn gurbh é an ról a nglacfaimis
orainn féin maidir le ‘Ireland 2016’
a chomoradh, labhairt leis na grúpaí
éagsúla i sochaí na hÉireann sa lá atá
inniu ann agus a iarraidh a fháil amach
cén ról nó cén fhreagra a bheadh orainn
maidir le próifíl athraitheach an phobail
ina bhfuilimid a fhreagairt agus a
admháil.
Bhreathnaigh an Leabharlann, i mí
Feabhra, ar ról na n-iarsmalanna
maidir le féiniúlacht an náisiúin a
shainiú, agus ar na bealaí arbh fhéidir
leo dul i bhfeidhm ar idéanna agus ar

luachanna ar cuid den chultúr agus
den tsainiúlacht náisiúnta iad agus
eagraíodh dá réir siompóisiam dar
teideal The Role of National Museums
in (Re) Negotiating National Identity
(12 Feabhra). Tugadh cuireadh don
Dr James Cuno, Uachtarán agus
POF Iontaobhas J. Paul Getty, agus
d’aontaigh sé labhairt ag an léacht
bhliantúil. Ba spreagaitheasc an chaint
a thug sé, Memory, Nostalgia, Meaning:
Identity Politics and Cultural Heritage,
maidir leis an siompóisiam agus le
claonadh na bpáipéar agus an phlé
a lean as.
Is coincheap nua ilchultúrachas
na hÉireann agus tá gá dá réir le
díospóireachtaí nua faoi chultúr agus
faoi shainiúlacht agus le scéalta nua
– agus tá an taithí, an t-eolas agus an
cumas ag Iarsmalanna chun scéalta

‘Is coincheap nua ilchultúrachas
na hÉireann agus tá gá dá réir le
díospóireachtaí nua faoi chultúr
agus faoi shainiúlacht agus le
scéalta nua’
Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016
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a chur i dtoll a chéile ina ndéanfar
na cónaisc stairiúla agus ealaíne a
thaiscéaladh. Cé go bhfuil na scéalta sin
bunaithe ar thaighde scoláirí, is féidir
iad a shainléiriú ar go leor leibhéal
éagsúil, d’fhonn na luachanna agus na
riachtanais choitianta atá ag roinnt leo
a chur in iúl.
Ina theannta sin bíonn idirchaidreamh
idir iarsmalanna agus dreamanna
mór le rá agus nn tá acmhainn (agus
freagracht) bhreise ag gabháil leo, mar
atá bheith in ann teacht i dteagmháil
le lucht airdill éagsúil, a bhuíochas
le hacmhainní agus leis na meáin
shóisialta ar líne atá acu, agus bheith
in ann téamaí traschultúrtha a fhógairt
dá thairbhe sin.
Bhí mé thar a bheith sásta cuireadh a
fháil chun spreagaitheasc a thabhairt
(ar thug mé ‘The Great Glories of Man’:
is culture the glue in a fractured world?
air): ag cruinniú de Ghobharnóirí na
Fondúireachta Áise Eorpa (ASEF) i
Singeapór an 1 Nollaig, tráth a rabhthas
in ann níos mó a rá faoi chuid de na
smaointí sin agis feasacht faoi obair
na Leabharlainne a mhúscailt.
Tá clár foghlama ilchultúrtha á rith ag
an Leabharlann le breis agus 16 bliain
anuas. Tá iarracht déanta againn trí na
taispeántais, agus trí na léirmhínithe
agus gníomhaíochtaí a ghabhann leo,
tuiscint chuairteoirí ar na cultúir a
bhfuil ionadaíocht á déanamh ortnu sna
bailiúcháin a fheabhsú; agus tuiscint
ar oidhreacht daonna chomhroinnte

bunaithe ar riachtanais luchtmhara
agus spioradálta chomhroinnte a chur
chun cinn. Cé go gceapfaí gur léir gurbh
fhollasach an rogha é do Leabharlann
Chester Beatty an bealach sin a
leanúint, cineál na mBailiúchán curtha
san áireamh, tá sé den tábhacht gan
beag is fiú a dhéanamh dá bhfuil bainte
amach againn sa bhfeidhm uathúil atá
cruthaithe againn maidir leis sin.
Mar aitheantas ar an éagsúlacht
chultúrtha i seomra ranga an lá atá
inniu ann rinne Leabharlann Chester
Beatty cion oibre réamhghníomhach
ar mhaithe le curaclam na scoileanna
dara leibhéal. Tháirg Roinn Oideachais
na Leabharlainne acmhainní foghlama
faoi reiligiúin dhomhanda le haghaidh
mhic léinn na hardteistiméireachta agus
in 2016 rinneamar cion oibre maidir le
próiseas comhairliúcháin na Comhairle
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
chun an modúl teastais sóisearaigh
nua faoi reiligiúin dhomhanda agus
an curaclam nua don mhodúl teastais
sóisearaigh nua faoi ealaíon, ceardaíocht
agus dearadh a fhorbairt.
Tá treisiú ar thuiscint ar a thábhachtaí
atá sé d’Éirinn, i dtéarmaí an chaidrimh
dhomhanda agus na taidhleoireachta
cultúrtha, bailiúchán ar aon chaighdeán
le bailiúchán Leabharlann Chester
Beatty a bheith ar fáil sa tír. Tugadh
cuireadh dom an 29 Lúnasa dul go
dtí an Roinn Ealaíon, Oidhreachta,
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta,
áit ar chomhshínigh Paschal Donohoe
TD, Aire Caiteachais Phoiblí agus

‘Tá iarracht déanta againn.... tuiscint
ar oidhreacht daonna chomhroinnte
bunaithe ar riachtanais luchtmhara
agus spioradálta chomhroinnte a
chur chun cinn’
8
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Athchóirithe agus Leas-Aire Cultúir
ó Dhaon-Phoblacht na Síne, Xiang
Zhaolun Meabhrán Tuisceana ar
Chomhoibriú agus ar Mhalartú
Cultúrtha idir an dá Aireacht. Bhí an
tUasal Yue Xiaoyong, Ambasadóir na
Síne go dtí Éire i láthair chomh maith.
Is i m’fheidhm mar Stiúrthóir ar an
Leabharlann atá mé i mo chathaoirleach
faoi láthair ar Chumann Iarsmalainne
Áise Eoraip (ASEMUS), líonra
tras-chultúrtha na n-Iarsmalanna
a fhéachann le comhthuiscint idir
muintir na hÁise agus na hEorpa a
chur chun cinn trí ghníomhaíocht
chultúrtha chomhoibritheach músaembhunaithe. Bhí ról lárnach ag an
Leabharlann maidir le tionscnaimh
de chuid ASEMUS, an Clár ForRochtana um Malartú Oideachasúil a
chomhordú. In aineoin nach bhfuil acu
ach buiséad teoranta mar atá maoiniú
ón bhFondúireacht Áise Eorpa (ASEF)
riarann na hIarsmalanna, is comhaltaí
den líonra, an malartú d’oideachasóirí
Iarsmalainne ó cheann go chéile de
na hIarsmalanna comhpháirtíochta
ón Áise agus ón Eoraip. Cuireann an
clár éifeachtach seo atá simplí go leor
deis d’oideachasóirí óga smaointe faoi

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016

dhea-chleachtas a roinnt leo siúd a
fheidhmíonn i dtimpeallacht chultúrtha
eile agus smaointe agus taithí nua a
thabhairt abhaile leo, rud a neartóidh
na ceangail idir an dá réigiún agus an
tuiscint chultúrtha eatarthu.
In 2016 cheap an Leabharlann plean
straitéiseach cúig bliana nua. D’fhonn a
thógáil ar ar baineadh amach sa phlean
a rinneadh roimhe, laghdaíomar líon
na nPríomhaidhmeanna Straitéiseacha
ardleibhéil ó 8 go dtí a 5. An focal is
tábhachtaí maidir leis an bplean seo is
ea rochtain – cibé acu de na cineálacha
iomadúla agus éagsúla rochtana a
bheadh i gceist – agus is é an t-aon
rud amháin a dtugtar tosaíocht dó
a chinntiú go bhfuil na hacmhainní
againn lenár gcuspóirí maidir leis seo
a chur i gcrích.
Ón lá ar aistrigh an Leabharlann
óna suíomh bunaidh ar Bhóthar
Shrewsbury, tháinig méadú ar líon na
gcuairteoirí bliain i ndiaidh bliana. In
2016 tháinig beagán os cionn 370,000
cuairteoir, ardú de 8% ar a líon sa
bhliain 2015. Is dea-scéal ann féin é
sin agus is tábhachtach an tomhas
cainníochtúil é ar a fheabhas atá ag éirí
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leis an Leabharlann a misean a chur
i ngníomh. Ach is mó is díol sásaimh
é don Leabharlann a fháil amach gur
bhain na cuairteoirí taitneamh as an
Leabharlann agus as an am a chaith siad
inti, ag tabhairt cuairte ar na dánlanna,
ag freastal ar chainteanna agus
cheardlanna, agus ag ól cupán caife
lena gcairde. Ach spás oscailte, fáilteach
a chur ar fáil, áit a gcothaítear an
chruthaitheacht agus an chomhchaint,
bíonn de dheis ag an gcultúr an inne
atá ann taobh istigh de a chur chun
feidhme chun daoine a thabhairt le
chéile agus a spreagadh. Agus de réir
suirbhéanna dár gcuid féin a rinneadh
sa Leabharlann agus ar fhóraim ar líne
ghlac cuairteoirí go fonnmhar leis na
taispeántais agus leis na cláir phoiblí
agus léiríodh sin ina bhfreagairtí.
Ós rud é go bhfuil teorainneacha
fisiciúla ann, mar gheall ar stádas
stairiúil an fhoirgnimh ina bhfuilimid

lonnaithe, agus nach bhfuil sé ar
ár gcumas dá réir freastal ar líon
na gcuairteoirí, atá ag fás de shíor,
tugaimid tosaíocht don rochtain fíorúil
agus tá sé de sprioc againn digitiú
na mbailiúchán a thionscnamh sa
Leabharlann faoi cheann na bliana
2017. I dtaca leis sin, is mian liom
ár mbuíochas ó chroí a thabhairt do
dhuine de na hontaobhaithe atá ann
le fada, an tUas Dermot Desmond, a
gheall dhá grianghrafadóir dhigiteacha
a mhaoiniú dúinn ar feadh trí bliana
in 2016. De réir mar a chuirimid chun
cinn an clár uaillmhianach digitithe atá
againn d’fhonn na bailiúcháin a chur ar
fáil ar líne, beidh tuilleadh daonchairde,
a bhfuil neart dea-rúin á spreagadh,
agus arb ionann an fhís atá acu i leith
na Leabharlainne agus ár bhfís féin,
de dhíth orainn.
Fionnuala Croke
Stiúrthóir Leabharlann Chester Beatty

‘an t-inne taobh istigh de chultúr a
chur chun feidhme chun daoine a
thabhairt le chéile agus a spreagadh’
10
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An Misean

Is é atá de mhisean go leanúnach ag
Leabharlann Chester Beatty cothabháil
agus caomhnú a dhéanamh ar
Bhailiúcháin na Leabharlainne agus
iad a chur ar fáil ar na bealaí is cóiriúla
maidir le húsáid agus taitneamh an
phobail agus le hobair léinn agus
taighde, ionas go gcothaítear meas agus
tuiscint níos forleithne ar an oidhreacht
chultúir idirnáisiúnta a ghabhann leis
na Bailiúcháin agus d’fhonn caidreamh
a chothú idir Éirinn agus na cultúir
a bhfuil ábhar a bhaineann leo sna
Bailiúcháin.

‘cothabháil agus
caomhnú a dhéanamh
ar Bhailiúcháin na
Leabharlainne’

An Aisling

Beidh iomrá forleathan ar Leabharlann
Chester Beatty mar phríomhionad na
hÉireann maidir le tuiscint ar chultúir
an domhain, le heolas agus caidreamh
a chur chun cinn trí na Bailiúcháin, le
saineolas agus le tograí i gcomhar.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016

‘iomrá forleathan uirthi
mar phríomhionad
na hÉireann maidir
le tuiscint ar chultúir
an domhain’
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Príomhaidhm Straitéiseach 1: Na Bailiúcháin
a chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt
Thar aon rud eile a ndírítear air
sa Leabharlann agus a nglactar
freagracht ina leith tá Caomhnúchán
na mBailiúchán don ghlúin
chomhaimseartha agus do na glúnta
atá le teacht. Tá caomhnú, taispeáint
agus léirmhíniú na mBailiúchán
lárnach i ngach gné d’oibriúcháin na
Leabharlainne agus den teacht orthu
atá ag an lucht féachana bíodh sin
sa Leabharlann féin nó ar líne. Is trí
thaighde a dhéanamh ar na Bailiúcháin
a fhaightear léargais úra agus
lérirmhínithe nua ar an am atá caite,
a fhaid is a choinnítear caoi ábhartha
orthu agus a tharraingítear lucht
féachana nua.

Caomhnú na mBailiúchán
Bhíothas ag díriú sna cúramaí
caomhantais uile ar nithe a ullmhú le
haghaidh iasachta agus ar uainíocht
na ndánlanna taispeántais idir
thaispeántais bhuana agus thaispeántais
shealadacha. Rinneadh suirbhé ar an
riocht ina raibh na leabhair Shéada
Shíneacha, na paipírí Ioslamacha
agus na Bailiúcháin Choptacha agus
rinneadh na nithe sin a chur faoi
dhíon nua dá thoradh. Cuireadh trí
cinn de thionscadail mhóra chóireála
praiticiúla chun cinn; caomhnú Córáin
(Is 1404) ón ochtú haois, caomhnú
lámhscríbhinne duille pailme ó
Iarthar Beangál (In E 1463) agus
caomhnú lámhscríbhinne de shoiscéal
Airméanach (Arm 562) ón gceathrú
haois déag; chomh maith le caomhnú
an bhailiúcháin de lámhscríbhinní
Eabhrais a thabhairt chun críche.

‘Is trí thaighde a
dhéanamh ar na
Bailiúcháin a fhaightear
léargais úra agus
lérirmhínithe nua
ar an am atá caite’

Caomhnaíodh ina n-iomláine 253
iarsma ó ar fud na mbailiúchán, lena
n-áirítear 80 prionta ón tsraith Disasters

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016
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of War (CBL Wep 1763-1842) le Francisco
de Goya, agus os cionn 100 leabhar
clóite Seapánacha atá á n-ullmhú le
haghaidh a n-digitithe. Tharraing
an fhoireann caomhantais aird ar
thionscadail a tosaíodh le deireanas
agus ar thaighde reatha ag baint
úsáide as blag atá nasctha le láithreáin
gréasáin na Leabharlainne.

san fhómhar, bhí an tseiceáil bunaithe
ar láthair gach bailiúcháin agus bhí
sí faoi stiúir ag meithil na foirne
Coimeádaíochta agus Caomhantais
agus bhí an tionscadail á bhainistiú ag
Ceann na mBailiúchán agus b’iadsan
a chuir an obair i gcrích freisin.

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 949 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; agus lean sí freisin de chlár
caomhantais thangkanna Tibéadacha
na Leabharlainne.
Tosaíodh ar ríomh fisiciúil iomlán dá
bhfuil sna bailiúcháin a dhéanamh
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Leabharlann Chester Beatty

Aisghabháil phaipír
Mhainicésaíochta ó Bheirlín
Cheannaigh Sir Alfred Chester Beatty
an Kephalaia Mainicésaíochta (CBL
Pma 1) ón Éigipt sa bhliain 1930 agus
seoladh na bloic leabhair chuig an
Dr Hugo Ibscher i mBeirlín le bheith
caomhnaithe. I ndiaidh an Dara Cogadh
Domhanda seoladh paipír Beatty ar
ais chuige, ach dheimhnigh scoláirí le
déanaí go ndearnadh botún le linn an
aistrithe agus gur fágadh gan seoladh
ceithre phláta gloine a bhain le paipír
Kephalaia Beatty i mBeirlín agus gur
seoladh ar ais chuig Beatty ceithre
phláta gloine a bhain leis an Egyptian
Museum and Papyrus Collection i
mBeirlín. D’aontaigh an dá institiúid go
frithpháirteach le malartú na bplátaí
paipíre ábhartha an 31 Márta 2016.

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016

Éadáil Nua
I mí Dheireadh Fómhair, thug an
t-ealaíontóir Hong Ling (r. 1955)
péintéireacht i ndúch ar pháipéar dar
teideal Landscape Study (C 1476) don
Leabharlann. Thug an t-ealaíontóir
an saothar, a rinne sé go sonrach do
Leabharlann Chester Beatty, don
Leabharlann chun oscailt taispeántais
iardhearcaigh dá chuid saothar a
chomóradh; cuireadh ar taispeáint é
sa taispeántas Arts of the Book.

17

Páipéir nó cainteanna a chuir
foireann na Leabharlainne i láthair
Chuir Fionnuala Croke (Stiúrthóir) an
páipéar tosaigh i láthair, ‘The Chester
Beatty Library: through the lens of
the collections’, ag siompóisiam na
Leabharlainne The Role of National
Museums in (Re) Negotiating National
Identity (12 Feabhra).
Chuir Jenny Siung (Ceann Oideachais)
páipéar i láthair bunaithe ar
chomhdháil LCB The Role of National
Museums in (Re)Negotiating National
Identity ag Comhdháil Bhliantúil
Chumann Iarsmalanna na hÉireann
(26 Feabhra).
Thug an Stiúrthóir cuairt ar New Delhi,
Agra, Jaipur agus Hyderabad mar aoi
de Chlár na gCuairteoirí Oirirce den
‘Indian Council for Cultural Relations’
(22–29 Márta) agus labhair ag roinnt
ionad ar a n-áirítear Ambasáid na
hÉireann, an Kala Lalit Akademi i
New Delhi agus Ollscoil Osmania
in Hyderabad.
Tugadh cuireadh do Kristine Rose
Beers (Caomhnóir Sinsearach) chun
cúrsa seachtaine, Introduction to Islamic
binding structures, a thabhairt in
Istanbul (21–25 Márta). Ba é Cumann
na Lámhscríbhinní Ioslamach (TIMA)
a d’eagraigh an cúrsa i bpáirtíocht le
hInstitiúid Lámhscríbhinní Aireacht
Chultúr na Tuirce agus d’fhreastail
seasca caomhnóir lámhscríbhinne ó ar
fud na Tuirce ar an gcúrsa. Thug Iníon
Rose Beers léacht ar a thuras go dtí
Iostanbúl do Chomhaltaí LCB (2 Iúil);
thug Ambasáid na Tuirce tacaíocht
don imeacht.
Chuir Jessica Baldwin (Ceann na
mBailiúchán) ceardlann lae i láthair in
éindí le Sven Habermann faoi Caring for
Collection Standards do rannpháirtithe
sa Chlár Caighdeán Iarsmalanna na
Comhairle Oidhreachta ag Leabharlann
Chester Beatty (5 Aibreán)
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Thug Iníon Rose Beers léacht am lóin,
Lapis and Gold: exploring Ruzbihan’s
paletter (28 Aibreán), agus léacht
phoiblí eile Lapis and Gold: looking
at manuscripts through the eyes of a
conservator, mar chuid de chlár Ollscoil
na hÉireann, Gaillimh, dar theideal
Explore Science in Art (6 Bealtaine).
D’fhreastail Iníon Baldwin ar
Thionól Ginearálta na Cónaidhme
Eorpaí d’Eagraíocht na gCaomhnóiíAthchóiritheoirí (ECCO) a tionóladh i
mBeirlín (5–6 Meitheamh). Is í Iníon
Baldwin an Cathaoirleach ar Institiúid
na gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí in
Éirinn (ICRI) agus tugadh cuireadh
di bheith ina hionadaí thar ceann na
hÉireann.
Thug Elaine Wright (Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamach) léacht am
lóin dar teideal A Work of Wonder:
Chester Beatty’s Ruzbihan Qur’an ag
an Leabharlann (16 Meitheamh).
Tugadh cuireadh do Iníon Rose Beers
teacht chuig Leabharlann Ollscoil
St Andrews mar Scoláire Cuairteoir
áit ar oibrigh sí i gcomhar leis an Dr
Keelan Overton (UCLA), chun staidéar
a dhéanamh ar Qur›an Timurid dar
dáta 845 (1441–2) agus chun tabhairt
faoi iniúchadh teicniúil ar cheangal an
leabhair sin. Thug sí láithreoireacht
tosaigh maidir le torthaí an iniúchta,
The Indo-Persian Biography and Binding
of the St Andrews Timurid Qur’an os
comhair fiche duine ag Ollscoil St
Andrew (28 Iúil–2 Lúnasa).
Bhí Iníon Rose Beers ina múinteoir ag
ceardlann phraiticiúil seachtaine (8–12
Lúnasa) faoi An Andalucian Binding mar
chuid de Thionscadal Caomhantais
Montefiascone san Iodáil in éindí
lena comhghleacaithe Ana Beny agus
Alison Ohta. Bhí sé dhuine is fíche idir
choimeádaithe agus staraithe ealaíne
I láthair ag an gcúrsa lena n-áirítear
Cecilia Duminuco (intéirneach
caomhantais).
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Thug Iníon Duminuco léacht am lóin
faoin taithí oibre a fuair sí le linn
di bheith ina hintéirneach i ndáil le
Seachtain na hOidhreachta agus tugadh
cuireadh chun lóin agus turas ar an
tsaotharlann do chomhaltaí ranníoca
na Leabharlainne (25 Lúnasa).
Thug Mary Redfern (Coimeádaí
Bhailiúcháin na hÁise Thoir) léacht ar
ábhar an taighde dhochtúireachta dá
cuid dar teideal Dining and Diplomacy
in Iarsmalann V & A, Londain, an 8
Meitheamh mar chuid de Chúrsa ar
Ealaíon na hÁise Thoir a reáchtáladh
ansin; ina theannta sin thug sí léacht
faoin teideal céanna do Chomhaltaí
LCB (14 Meán Fómhair). Rinne an
Dr Redfern cur i láthair dar teideal,
Considering Context: Exhibiting the Art of
Hong Ling at the Chester Beatty Library
mar chuid den chomhdháil Ecologies of
Art: A Modern and Contemporary Chinese
Art Debate a tionóladh ag Ollscoil
SOAS, Londain (24 Meán Fómhair).
D’fhreastail an Stiúrthóir agus Laura
Muldowney (Taighdeoir Bhailiúcháin
na hÁise Thoir) chomh maith ar an
chomhdháil dhá lá a tionóladh chun
suntas a thabhairt do dhúnadh an
taispeántais Hong Ling: A Retrospective
a bhí ar siúl i nGailearaí SOAS Brune,
Londain.
Thug an Leabharlann cuireadh do Don
Undeen (Bainisteoir Meán Digiteach
ag an Metropolitan Museum, NuaEabhrac, am dá raibh ) agus duine
a bhfuil eagraíocht Déantóra áitiúil
aige chun ceardlann oiliúna Museums
and Makers Inspiring Each Other:
Re-Imagining the Museum Experience
for Makers a reáchtáil i bpáirt le
hIníon Siung le haghaidh gairmithe
Iarsmalainne agus Déantóirí áitiúla
(1–2 Deireadh Fómhair). Ghlacíocht
nduine dhéag páirtí sa seisiún dhá lá
ar a cíoradh an cheist conas is féidir
an bailiúchán a shamhlú in athuair.
D’fhreastail an fhoireann Caomhantais
ar chomhdháil dhébhliantúil

20

d’Institiúid na gCaomhnóiríAthchóiritheoirí In Éirinn (ICRI)
Conservation Activities in Ireland i
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
(29 Meán Fómhair). Chuir Julia Poirier
(Caomhnóir Leabhair) torthaí na hoibre
atá déanta aici ar LCB Heb 752 i láthair
i bpáipéar dar teideal Re-binding a
14th-century Samaritan manuscript: A
discussion on conservation and ethics;
ina theanta sin thug sí léacht am
lóin níos faide ar an ábhar céanna sa
Leabharlann (13 Deireadh Fómhair).
Tugadh cuireadh do hIníon Rose Beers
teacht mar Scoláire Cuairteoir chuig
Iarsmalann na hEalaíne Ioslamaí (MIA)
in Ad Dawhah (Samhain 11–17). Bhí
sé de dheis aici staidéar a dhéanamh
ar roinnt Córán luatha i mbailiúchán
an MIA, agus chuir sí páipéar i láthair
na foirne faoi ábharthacht an leabhair
Ioslamaigh agus faoi thionscadal
leanúnach atá ar siúl aici chun CBL
Is 1404, atá ar na Córáin is luaithe sa
Leabharlann, a chaomhnú.
In éindí leis an Dr Redfern, bhí
an Stiúrthóir ina cathaoirleach ar
an gcruinniú bliantúil de Choiste
Feidhmiúcháin ASEMUS (Líonra
Iarsmalainne den Áise agus den Eoraip);
agus d’fhreastail sí ar chruinniú na
nIontaobhaithe de Bhailiúchán Fíorúil
na Sárshaothair Áiseach (VCM) a
tionóladh i Músaem Volkenkunde,
Leiden (Samhain 17–18).
Chuir an Dr Wright (Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamach) páipéar dar
teideal 16th-Century Shiraz Masterpiece:
Chester Beatty’s Ruzbihan Qur’an i láthair
ag comhdháil The Word Illuminated:
Form and Function of Qur’anic
Manuscripts i nGailearaí Arthur M.
Sackler (1–3 Nollaig) i Washington, DC.
Chuir Jill Unkel (Coimeádaí
Bhailiúcháin an Iarthair) páipéar i
láthair dar teideal, Round peg in a
square hole, or fitting a collection into
an exhibition, ag Fóram Bailiúcháin
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Chumann Iarsmalanna na hÉireann –
Exhibition-making: library collections i
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
(7 Nollaig).

Foilseacháin agus Taighde
Leanadh de na comhoibrithe a bhí
ar siúl cheana chun an catalógú
i réimsí tábhachtacha de na
Bailiúcháin a chur chun cinn; orthu
sin bhí lámhscríbhinní Téalannacha,
lámhscríbhinní Arabacha (Imleabhar
1 Catalóg) agus an Tionscadal maidir
leis an Kephalaia Mainicésaíochta.
D’fhoilsigh an fhoireann na saothair
a leanas in 2016:
Mary Redfern. ‘Oil in the Realm of
mountains and water: Hong Ling’s
Shanshui’ in Hong Ling – A Retrospective.
Téaváin: Ealaín Soka, 2016

Arna chur in eagar ag Julia Miller. Ann
Arbour, Michigan: The Legacy Press,
2016
Kristine Rose Beers agus Paola
Ricciardi. ‘The Illuminators’
Palette’ in Colour. The Art
and Science of Illuminated
Manuscripts. Londain: Brepols, 2016
Sa bhliain 2016, foilsíodh cúig
fhoilseachán idirnáisiúnta is dhá
fhichead a raibh tagairtí léirithe iontu
do bhailiúcháin na Leabharlainne.
Táirgeadh na catalóga seo a leanas
chun gabháil leis na taispeántais ar
thug an Leabharlann iarsmaí ar iasacht
dóibh agus déantar tagairt iontu do
bhailiúcháin na Leabharlainne:

Mary Redfern. ‘China Without
Dragons: An Exhibition Presented by
the Oriental Ceramic Society’ in Arts of
Asia, Imleabhar. 46, Eagrán 6, 2016

Sheila R. Canby et al., Court and Cosmos:
The Great Age of the Seljuqs, NuaEabhrac: Metropolitan Museum
of Art, 2016

Kristine Rose Beers agus Ana Beny.
‘An Inspiration for Conservation: An
Historic Andalusi Binding Structure’
in Suave Mechanicals, Imleabhar 3.

Francesca Leoni et al., Power and
Protection: Islamic Art and the
Supernatural, Oxford: Iarsmalann
Ashmolean, 2016

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016
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Príomhaidhm Straitéiseach 2: Teacht níos
áisiúla a bheith ar na Bailiúcháin, ar an láthair
agus go digiteach, ag lucht féachana iléagsúil
Mar gheall ar an éagsúlacht agus ar
an ardchaighdeán a bhaineann leis
na bailiúcháin, bíonn caidreamh
idir Leabharlann Chester Beatty
agus réimse leathan dá lucht úsáide,
gnáthdhaoine den phobal, lucht léinn
agus scoláireachta, daltaí scoile agus
mic léinn ina measc chomh maith le
lucht deontais, le cuairteoirí ón iasacht
agus le grúpaí sainspéise. Tugtar faoi
dheis a thabhairt na bailiúcháin a
bhreathnú trí na taispeántais éagsúla
agus imeachtaí an chláir phoiblí chomh
maith le deis a thabhairt don lucht
léinn ábhar na mbailiúchán a cheadú.

Taispeántais
Tá ról lárnach i gcónaí ag bailiúcháin
iontacha na Leabharlainne maidir
le gníomhaíochtaí dá cuid. Cuirtear
teacht ar na bailiúcháin chun cinn
trí uainíocht bhliantúil na nithe ar
taispeáint sa dá ghailearaí taispeántais
bhuana. Ar na buaicphointí áirítear
suiteáil i dtaispeántas Arts of the Book
de phéintéireacht Sheapánach ón
ochtú haois déag de chuid na n-Áras
Ollainnise i Dejima in Nagasaki (J
1131) a ndearna caomhnú uirthi tamall
beag ó shin, agus ath-thaispeáint
bhailiúcháin an Iarthair i ngailearaí
Sacred Traditions ina n-iomláine.
Comhlánaíodh na taispeántais
rothlacha sa dá dhánlann bhuana trí
chlár de thaispeántais shealadacha.

‘Deis a thabhairt na bailiúcháin
a bhreathnú trí na taispeántais
éagsúla agus trí imeachtaí an
chláir phoiblí’
Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016
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Damsels for Dinner: Tale of Oeyama
27 Meithemh 2015 – 31 Eanáir 2016
Tá an Tale of Oeyama ar na scéalta laochta
is fearr aithne atá ann ó mheánaoiseanna
na Seapáine. Insítear ann an scéilín
cáiliúil ina maraíonn an laoch (Raiko
Minamoto aon Yorimitsu, 948-1021) an
deamhan Shuten Doji, fuadaitheoir agus
iteoir cailíní álainne. 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. Rinne Laura Muldowney
(Taighdeoir Bhailiúcháin na hÁise
Thoir) obair choimeádaíochta ar an
dtaispeántas a dugtar suntas ar leith dó
agus atá suite laistigh den ghailearaí,
Arts of the Book, d’fhonn tabhairt ar
ais na scrollaí caomhnaithe do Bhaile
Átha Cliath a cheiliúradh. Tá crógacht
neamheaglach agus gráiniúlacht réchúiseach ar a seal ag gabháil leis an
scéal eipiciúil seo ar féidir a chur i láthair
anois i riocht a spreagfaidh samhlaíocht
na gcuairteoirí.
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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 cúig chéad íomhá
greannmhar de Caricatures, Macaronies,
and Characters ina dteach cónaithe,
uimh. 39 Strand (Londain) idir 1770
agus 1780. B’ionann an t-ainm Darly
in imeacht ama agus na híomhánna

Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016

greannmhaire a tháirg siad. Mar léiriú
ar a ghreannmhaire a bhí an tsochaí
Seoirseach sna 1770aidí, bhíodh siad
ag déanamh ceap magaidh de dhaoine
saibhre agus mór le rá agus de nósanna
nua cur éadaí fear agus bean óg. Faoi
cheann deich mbliana bhí oiread meas
ag an bpobal ar phriontaí na beirte
Darly go raibh foilseacháin dá gcuid
ar fáil ar fud na Breataine Móire agus
na hÉireann, san Eoraip agus fiú
amháin i Meiriceá. Bhí tarraingt ag
an taispeántas ar bhreis agus 85,000
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 chun dul leis an seó.

25

I lár an séú haois déag, sa chathair
Shiraz in iardheisceart na hIaráine,
táirgeadh leagan mór agus iontach den
Chórán (CBL Is 1558). Ó thaobh an
traidisiúin de tá cáil na lámhscríbhinni
luaite le hainm an challagrafaí,
Ruzbihan Muhammad al-Tab‘i alShirazi, ach ba cheart caighdeán, oiread
agus castacht an chláir mhaisiúcháin a
bhain léi saothar foireann d’ealaíontóirí
agus de cheardaithe ard-oilte a bhfuil
a n-ainmneacha ligthe i ndearmad
– rud is cúis leis gur saothar ar leith
é ar leataobh ó bhunáite Chóráin
Pheirseacha an séú haois déag a
lua léi chomh maith céanna. Dícheanglaíodh an lámhscríbhinn in 2012
chun caomhnú a dhéanamh uirthi.
Rinneadh géarscrúdú ar na fóiliónna a
scaoileadh le linn agus i ndiaidh obair
an chaomhnaithe agus fuarthas amach
go leor rudaí faoi ábhar a dhéanta
agus faoi na nósanna imeachta bhí i
gceist le hullmhú na lámhscríbhinne,
agus tugadh aird ar leith ar go leor dá
bhfuarthas amach le linn an scrúdaithe
sa taispeántas seo. Léiríodh fóiliónna
singil agus leathanaigh oscailte dúbailte,
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dhá cheann is tríocha ina n-iomláine,
as Chórán Ruzbihan sa taispeántas,
agus bhí fóilió is fiche ar taispeáint
go páirteach d’fhonn plé ar na líocha
ar baineadh úsáid astu a éascú. Bhí
trí Chórán eile ón 6ú haois déag agus
lámhleabhar-faoi aithriseoireacht
an Chóráin ón 15ú-16ú haois déag,
gach ceann acu ó bhailiúcháin na
Leabharlainne féin, ar taispeáint
freisin. An Dr Wright (Coimeádaí na
mBailiúchán Ioslamach) a rinne an
choimeádaíocht ar an dtaispeántas agus
bhí tarrraingt ann ag breis is 110,000
cuairteoir. Ba é Uachtarán na hÉireann,
Micheál D Ó hUiginn a d’oscail an
taispeántas go hoifigiúil.

Grianghraf: Arthur Carron

Lapis and Gold: The Story of the
Ruzbihan Qur’an
14 Aibreán – 28 Lúnasa 2016

Leabharlann Chester Beatty

Hong Ling: A Retrospective
21 Deireadh Fómhair 2016 – 29 Eanáir
2017
An meán péintéireachta, ón iasacht ó
thús, is meascán de dhath agus d’ola ar
chanbhás, chuir an t-ealaíontóir Hong
Ling (r. 1955) chun feidhme é in éindí
le fealsúnacht ealaíne phéintéireacht
thraidisiúnta tírdhreacha na Síne agus
rinne sé cion oibre a threisíonn réimse
péintéireachta tírdhreacha na Síne agus
nach bhfuil ann dá mhacasamhail ó
thaobh brí agus fuinnimh de. Is léiriú
an taispeántas iardhearcach ar fhorbairt
ealaíne Hong Ling ó phéintéireachtaí a
rinne sé mar mhac léinn agus atá aige
ina bhailiúchán pearsanta féin agus ar
aghaidh go dtí na saothair ollmhóra
a phéinteáil sé ina dhiaidh sin in ola
agus i ndúch. Oibríonn Hong Ling
ina stiúideo i mbunchnoic na Sléibhte
Buí i bProibhinse Anhui sa tSín agus
léiríonn sé ina chuid phéintéireachtaí
atmaisféar anamúil na háite dramatúla
ina bhfuil sé i ndathanna scafanta trína
thaispeántar athruithe ar na séasúr
agus na ceobhráin throma ag sníomh i
measc na mbeanna clúdaithe le crainn
phéine. Tá péintéireachtaí Hong Ling
an-mhór agus an-spreagúil i dteannta
a chéile agus tugtar mar a bheadh
cuireadh don té a bhreathnódh orthu
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teacht ina chomhluadar sa tírdhreach is
áit cónaithe dó agus is inspioráid dó.
Bhí an taispeántas mar chuid de
imeacht iardhearcach taistil arna
hurrú ag Fondúireacht Cultúir agus
Oideachais UNEEC, Téaváin, agus arna
heagrú ag Ealaín Soka agus ag Scoil
an Léinn Oirthearaigh agus Léann na
hAfraice, Ollscoil Londain. Ba í an Dr
Redfern (Coimeádaí Bhailiúcháin na
hÁise Thoir) a bhí ina coimeádaí sa
Leabharlann ar an taispeántas agus bhí
foilseachán arna urrú ag Ealaín Soka
ag gabháil leis.
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Saothair ar iasacht 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 d’iarsmalanna ar fud
an domhain. I rith na bliana thug an
Leabharlann dhá iarsma is trí fichid ar
iasacht do na taispeántais idirnáisiúnta
a leanas:
Asia in Amsterdam: the culture of
luxury in the Golden Age
Rijksmuseum, Amsterdam (15 Deireadh
Fómhair – 18 Eanáir 2016) agus
Iarsmalann Peabody Essex, 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
Iarsmalann Ealaíne Walters, Baltimore
(8 Samhain, 2015 – 31 Eanáir, 2016)
agus Iarsmalann Ealaíne na hÁise, 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
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In 03.263 - ‘Akbar Presiding over
Discussions in the Ibadatkhana’,
Akbarnama, (fóilio), an India, c. 1600–
1603

Court and Cosmos: The Great Age of
the Seljuqs
Metropolitan Museum of Art, Nua
Eabhrach (25 Aibreán–24 Iúil 2016).

Per 277 ff 1b-2a - Shahnama,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Iaráin,
an 16ú haois dheireanach

Is 1439, ff 365b-366a - Qur’an,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Iaráin
nó An Iráic, an 13ú haois dheireanach
luathbhlianta an 13ú haois.

Per 277.3 - ‘Simurgh Assisting at the
Birth of Rustam’, Shahnama, (fóilió),
An Iaráin, an 16ú haois dheireanach
Per 277.7 - ‘Faridun Receiving the Envoy
of His Sons’, Shahnama, (fóilió), An
Iaráin, an 16ú haois dheireanach
Per 277.16 - ‘The Head of Iraj Presented
to Salm and Tur’, Shahnama, (fóilió),
An Iaráin, an 16ú haois dheireanach
T 559.4 - Hilya-i Nabi, arna shíniú ag
Hafiz Osman (fóilió), an Tuirc, 1691
Arm 578 ff 15v-16r - Na ceithre Soiscéal,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Iaráin,
1655
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Is 1466, ff 331b-332a - Qur’an,
(lámhscríbhinn cheangailte), an Tuirc,
1278

Power and Protection: Islamic Art
and the Supernatural
Iarsmalann Ashmolean, Oxford (20
Deireadh Fómhair, 2016–15 Eanáir
2017)
Ar 4168, ff. 1b-2a - al-Kawakib aldurriyya fi madh khair al-bariyya,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Éigipt,
15ú haois
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Is 1628 - Qur’an, Caibidlí 113 agus 114,
(fóilió), An Éigipt, 14ú 15ú haois
Per 231, ff 21b-22a - Qisas al-anbiya,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Iaráin,
1570–1580
Per 395.1b - Téacs ó Falnama, (fóilió),
An Iaráin, 1550–1560

Francisco Goya: The Disasters of War
Músaem Uladh, Béal Feirste, (25
Samhain 2015–4 Meitheamh, 2017)
40 prionta uiscimire ó Disasters of War
(Los Desastres de la Guerra) le Francisco
de Goya (CBL Wep 1763-1842), an
dara eagrán, arna phriontáil c. 1892,
Maidrid, An Spáinn.

Per 395.2a - ‘Ali Fighting to Take the
Fortress of Qamus’, Falnama, (fóilió), An
Iaráin, 1550 – 1560
T 419, f. 225b - ‘Ali with his Sword
Dhu’l-Faqar at the Battle of Badr’, Siyar-i
nabi, (fóilió), an Tuirc, 16ú haois
T 428.169a - ‘Yusuf Foretelling Seven
Lean Years’, (fóilió), An Tuirc, 16ú – 17ú
haois
T 429, ff 1b-2a - Leabhar Urnaí,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Tuirc,
16ú haois
T 429, ff 1b-2a - Leabhar Urnaí,
(lámhscríbhinn cheangailte), An Tuirc,
1798
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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. Tá an obair ar
atheagrú Chartlann na Leabharlainne
ag dul ar aghaidh i gcónaí agus tá
catalógú iomlán ar bhailiúcháin na
leabhar luathchlóite críochnaithe.
Rochtain Dhigiteach ar na
Bailiúcháin
Rinneadh iniúchóireacht maidir leis
na réimsí digiteacha ag deireadh na
bliana 2015 agus tugadh tosaíocht
ina dhiaidh sin do chur i bhfeidhm
straitéis dhigiteach na Leabharlainne
in 2016. Cruthaíodh an post Coimeádaí
Digiteach agus ceapadh Cúntóir i leith
Seirbhísí Grianghrafadóireachta i mí na
Nollag mar an gcéad chéim chun Roinn
Digiteach a bhunú sa Leabharlann.
Leanadh den digitiú maidir le réimsí
ar leith den bhailiúcháin i gcomhar
le hIonad Taighde Ealaíne Ollscoil
Ritsumeikan, Kyoto; thug an tOllamh
Ryo Akama in éindí le Keitaro Koizumi
cuairt ar an Leabharlann i mí Lúnasa
chun níos mó ná 230 leabhar clóite
Seapánacha a dhigitiú.

Cláirphleanáil Poiblí agus Pobail
Reáchtálann an Leabharlann clár
ilchineálach poiblí lán d’imeachtaí a
mbíonn an-suim ann go forleathan
trína ndéantar freastal ar chuairteoirí i
ngach aoisghrúpa ag baint úsáide as na
bailiúcháin bhuana, agus ag fáil téamaí
ó thaispeántais shealadacha.
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. Reáchtáladh clár
seachtaine i mí Iúil faoi anáil ealaíne
Peirsí mar fhreagra ar an taispeántas
sealadach Lapis and Gold.
Club Saotharlainne Cruthaithí
Leabharlann Chester Beatty do
Dhéagóirí: dírithe ar pháistí 12–17
mbliana d’aois; reáchtáladh ceardlanna
ar bhonn míosúil i rith na scoilbhliana,
agus bhí clár Ealaíne agus Ceardaíochta
Peirsí seachtain ar fhad ar siúl i mí
Iúil lena n-áirítear Féile Bhliantúil na
Fiosrachta (Festival of Curiosity) 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.
Clár do Dhaoine Fásta: reáchtáladh raon
leathan de léachtaí, de cheardlanna,
de thurais ina dugtar suntas ar
leith do rud áirithe, d’imeachtaí

‘Reáchtálann an Leabharlann
clár ilchineálach poiblí lán
d’imeachtaí a mbíonn an-suim
ann trína ndéantar freastal ar
chuairteoirí i ngach aoisghrúpa’
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ceoil, agus d’imeachtaí díríthe ar an
teaghlach (lena n-áirítear taispeántais
phoiblí, ranganna ‘buail isteach’ agus
ceardlanna) i rith na bliana.
Bhí 5,300 páiste páirteach i 127 dturas
scoile agus in 80 imeacht eile nach
iad a eagraíodh sa Leabharlann i rith
na bliana. Tríd is tríd d’eagraigh an
Leabharlann 484 imeacht do dhaoine
fásta in 2016 (lena n-áirítear imeachtaí
do na comhaltaí agus d’oibrithe
deonacha) ar ar fhreastail níos mó
ná 12,700 daoine.
Chuir an fhoireann oideachais ábhar
nuashonraithe faoin gclár poiblí, faoi
thionscadail, faoi fhoilseacháin agus
faoi acmhainní do mhúinteoirí agus
d’oidí, i gcúrsaíocht go tráthrialta ag
baint úsáide as blag atá nasctha le
láithreán gréasáin na Leabharlainne.
Forbraíodh roinnt de na tionscnaimh
oideachais agus foghlama go sonrach
i gcomhar le daoine ón bpobal
mar bhealach chun caidreamh a
chothú le pobail áitiúla éagsúla.
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); Nowruz (Márta);
an Fhéile Experience Japan (Aibreán);
Féile Scannán Gréigise (Aibreán);
Imeachtaí Cultúrtha Téalannacha;
Féile na Bealtaine (Bealtaine); Féile
na Fiosrachta nó Festival of Curiosity,
(Iúil); Seachtain na hOidhreachta
(Lúnasa); Oíche Chultúir (16 Meán
Fómhair): Féile Mheán an Fhómhair
(Meán Fómhair); ceiliúradh Diwali
(Deireadh Fómhair) agus Féile Scannán
Arabacha, Baile Átha Cliath (Samhain).
An Fhéile Experience Japan: D’eagair an
Leabharlann roinnt imeachtaí lena gcur
ar siúl i gcomhthráth leis an bhféile
(2–17 Aibreán), ar a n-áirítear ceardlann
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faoi phriontáil bhloc adhmaid faoi
stiúir an aoi-ealaíontóra Hiroko
Imada; ceardlann faoi thimfhillidh
bhrontannas sa stíl Sheapánach;
ceardlann faoi shearmanas déanta
té; léiriú Rakugo faoi stiúir Dr Till
Weingärtner ó Scoil Léinn na hÁise i
gColáiste na hOllscoile. Corcaigh agus
taispeántais scannán.
Féile na hAthbhliana Síní i mBaile
Átha Cliath: I mí Feabhra cheiliúir
an Leabharlann Bliain an Moncaí i
bpáirtíocht le Féile na hAthbhliana,
Baile Átha Cliath. Shocraigh an
fhoireann Oideachais sraith de léachtaí
am lóin, de scannáin, de Chlubanna
an tSeiriceáin le haghaidh páistí agus
de Chlubanna do Dhéagóirí chomh
maith le ceardlanna do dhaoine fásta;
ar na buaicphointí bhí léirithe de
theicnící péintéireachta Síneacha agus
searmanas tae.
Turais Ambasadóra Pobail: Lean an
Leabharlann de thurais a thairiscint
faoi threoir ag cainteoirí dúchais
i roinnt teangacha, lena n-áirítear
Béarla, Gaeilge, Araibis, Seapáinis agus
Mandairínis. Is oibríthe deonacha iad na
treoraithe turais uile sa Leabharlann.
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Clár do Chomhaltaí
Bhí deis i mbliana ag na Comhaltaí dul
i dtaithí ar ghnéithe éagsúla de chultúr
na Seapáine, na Síne, na Tuirce agus na
hIndia trí chlár iomlán de chainteanna,
de scannáin, de chruinnithe clubanna
leabhair agus de thurais. Rinne siad
an siúl céanna agus a rinne na hImpirí
Mughal ar thuras dóibh chun na hIndia
lena n-áirítear cuairteanna ar Deilí,
Agra, Jodhpur, Jaipur agus Udaipur,
agus bhreathnaigh siad go géar ar
shuímh chultúrtha níos gaire do bhaile
ar an mBus Átha Cliath, turais 1916
agus ar Chaisleán Bhaile Átha Cliath
agus Halla Tionóil na Cathrach chomh
maith. Thug na comhaltaí go fial de
chúnamh taca don chlár caomhantais
agus bhí caint speisialta a thug
duine de na caomhnóirí ó Restorient
Studio, Leiden ar bhuaicpointí na
bliana. Ba cheiliúradh speisialta an
imeacht chun suntas a thabhairt do
chur i gcrích tionscadal caomhnaithe
maidir le dhá phictiúr Sheapánacha
ar shíoda, Nagasaki Dejima Rankan no
Zu (Péintéireachtaí de chuid na nÁras
Ollainnise in Nagasaki).

‘Thug na comhaltaí go fial
de chúnamh taca don
chlár caomhantais’
Tuarascáil na nIontaobhaithe 2016
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Aiseolas ó Chuairteoirí
Chuir an Leabharlann fáilte roimh
371,211 chuairteoir, méid ab ionann
agus ardú de 8% ar líon na gcuairteoirí
in 2015 agus tá ardmheas uirthi
i gcónaí ag cuairteoirí agus tá na
hathbhreithnithe ar líne thar a bheith
dearfach. Rangaíodh cuairt ar an
Leabharlann i measc na 10 Things
to Do in Dublin i mBaile Átha Cliath
ar an suíomh idirlín TripAdvisor
agus uair amháin eile tugadh an
Gradam ‘Traveller’s Choice’ di in 2016;
rangaíodh an Leabharlann mar cheann
de thrí ‘Don’t Miss Spots’ i mBaile
Átha Cliath ar an suíomh céanna.
Tagann cuairteoirí chuig an
Leabharlann ó ar fud an domhain
i ndiaidh dí bheith molta dóibh ag
cairde agus ag a muintir agus ag
athbhreithnithe ar líne, agus léirigh ár
suirbhé ar chuairteoirí sa Leabharlann

leibhéal sástachta thar bheith ard.
Dúirt nach mór 99% de na cuairteoirí
go molfadh siad cuairt ar an
Leabharlann do chara agus thug 97%
díobh grádú ‘Excellent’ nó ‘Good’ i dtaca
leis an eachtra ina iomláine.
Toradh na hanailíse a rinneadh ar áit
bhunaidh na gcuairteoirí ab ea gur
tháinig 46% díobh ó thar lear agus 54%
díobh as Éirinn. Maidir le cuairteoirí ó
thar lear tháinig an chuid is mó díobh ó
mhór-roinn na hEorpa (51%), agus ansin
in ord laghdaitheach, ó Stáit Aontaithe
Mheiriceá (23%) agus ón mBreatain.
Bhí tarraing sa Leabharlann ag níos
mó cuairteoirí san aoisghrúpa 20–32
bhliain d’aois agus leanadh den treocht
sin isteach in 2016 agus b’ionann é agus
34% den mhargadh agus sna sála ar an
ngrúpa sin bhí an aois-ghrúpa 46–64
le 31% den mhargadh.

‘Chuir an Leabharlann fáilte
roimh 371,211 chuairteoir, méid
ab ionann agus ardú de 8% ar
líon na gcuairteoirí in 2015’
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Preas agus Margadh
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.
Maidir le caiteachas ar fhógraíocht
bhíothas dírithe ar fheachtais ar líne,
agus ba mhó ná an meán an toradh
ar gach ceann acu ó thaobh rátaí
cliceála de.
Ghlac an Leabharlann páirt i roinnt
féilte agus imeachtaí ar fud na
cathrach/tíre, lena n-áirítear Féile
Oíche Chinn Bhliana, Féile Lá Fhéile
Pádraig, Fondúireacht Leanaí Jack and
Jill, ‘Hares on the March’, Ireland 2016,
Bloom Fringe agus Oíche Chultúir.
Rinneadh na modhanna dáilte bróisiúr
a athbhreithniú agus a fheabhsú agus
rinneadh amhlaidh i gcás na Straitéise i
leith na Meán Sóisialta agus de thoradh
sin uile bhí méadú ar rannpháirtíocht
an phobail trí Facebook agus trí Twitter.

Cothabháil Foirgnimh
Cuireann an tóir atá ag an bpobal
ar an Leabharlann agus an méadú
seasta ar líon na gcuairteoirí dlús
leis an riachtanas an spás atá ar fáil
do na taispeántais agus don phobal
a chothabháil agus a leathnú agus
mar ab amhlaidh riamh gabhaimid
buíochas le hOifig na nOibreacha
Poiblí (OOP) as an gcomhairle agus an
tacaíocht leanúnach a thug siad dúinn
maidir le cúrsaí foirgníochta agus
cothabhála. A bhuíochas na cabhrach
agus na tacaíochta airgeadais a fuarthas
uathu, thug an Leabharlann chun
críche uasghrádú iomlán a bhíothas a
dhéanamh ar an gcóras aerchóirithe a
fhad a bhíothas ag cur cóta péinte nua
ar roinnt de na limistéir phoiblí agus
rinneadh amhlaidh ar éadan seachtrach
an fhoirgnimh. Leagadh cairpéid nua in
ionad na seanchinn agus rinneadh na
hoifigí a athphéinteáil. Ina theannta sin
bhainistigh OOP tionscadail ationtaithe
ceann dhá staighre isteach i spásanna
oifige agus chuidigh le huasghráduithe
breise maidir le slándáil.

Caidreamh le Comhpháirtithe
Turasóireachta
Chuir an Leabharlann i gcomhar le
Tourism Ireland fáilte roimh iriseoirí
agus tionscnóirí turais ón India, ó
Stáit na Murascaille agus ó na Stáit
Aontaithe, agus bhí ionadaithe ón
Leabharlann i láthair ag imeachtaí
éagsúla de chuid Fhoireann Fáilte
Ireland Baile Átha Cliath.
Lena chois sin, bhí an Leabharlann ina
gné d’fheachtas sna meáin shóisialta
thar lear de chuid Tourism Ireland sa
chéad leath den bhliain agus thug Visit
Dublin (Foireann Bhaile Átha Cliath
Fáilte Ireland) aird ar leith uirthi mar
‘attraction of the week’ ar Twitter agus
Facebook i mí Dheireadh Fómhair.
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‘Féachfaidh an Leabharlann le
sruthanna eile ioncaim a ardú
ionas gur féidir linn ár gcuspóirí
a thabhairt i gcrích’

Príomhaidhm Straitéiseach 3: Caidreamh
agus foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn
Tá ról faoi leith ag Leabharlann
Chester Beatty maidir le meas agus
comhthuiscint idirchultúir a chur chun
cinn i measc dreamanna éagsúla daoine
in Éirinn. Ón taobh idirnáisiúnta de,
is féidir leis an Leabharlann freisin ról
teoranta ach suntasach a bheith aici
maidir le caidreamh a chothú idir Éire
agus na tíortha a bhfuil iarsmaí dá
gcultúr sna Bailiúcháin.

Léacht Bhliantúil agus Siompóisiam
Leabharlann Chester Beatty
Ina cur chuige le haghaidh Ireland
2016 rinneadh iniúchadh i Leabharlann
Chester Beatty, an t-aon Iarsmalann
in Éirinn a ndírítear go príomhúil ar
an oidhreacht ealaíonta domhanda, ar
théamaí bunaithe ar an gcaoí a léirítear
éagsúlacht agus sainiúlacht chultúir na
linne i mbailiúcháin agus i gclár poiblí
na Leabharlainne.
Thug an Dr James Cuno, Uachtarán
agus POF Iontaobhas Paul Getty, léacht
bhliantúil na Leabharlainne dar teideal
Memory, Nostalgia, Meaning: Identity
Politics and Cultural Heritage. Léacht anspéisiúil a bhí inti agus bhí os cionn trí
chéad aoi i láthair agus bhí sí ar siúl in
Ionad Comhdhála Chaisleán Bhaile Átha
Cliath agus bhí fáiltiú sa Leabharlann
ina diaidh (11 Feabhra).

cainteoirí as Éirinn agus ó thar lear
a smaointe in iúl maidir leis an gcaoi
ar féidir le hIarsmalanna na hÉireann
freagra a thabhairt ar na ceisteanna
casta mórthimpeall náisiúnachais agus
ilchultúrachais agus cén chaoi arbh
fhéidir leo ceist an tsainaitheantais
náisiúnta a láimhseáil. Bhí go leor
daoine i láthair ag an siompóisiam agus
bhí díospóireacht bríomhar i rith an lae
i measc an lucht éisteachta ag
leanacht as; rinneadh taifeadadh ar
na himeachtaí agus cuireadh ar fáil ar
shuíomh idirlín na Leabharlainne é.

Tionscadal na hIarsmalainne
Cruthaithí (2014–2017)
Is comhordaitheoir príomha í an an
Leabharlann maidir leis an tionscadal
seo a bhí maoinithe ag Erasmus +
agus eagraíodh roinnt imeachtaí i rith
na bliana 2016. Bhí an Leabharlann
ina hóstach do láithreoireacht agus
do cheardlann, inar taispeánadh an
tionscadal mar chuid den imeacht
imeallach MuseumNext, Baile Átha
Cliath (17 Aibreán), bhí níos mó ná céad
duine ó thíortha eile rannpháirteach
agus cuireadh an imeacht ar scannán
agus tá fáil air sin ar líne. D’fhreastail

Tá feidhm thábhachtach ag Iarsmalanna
maidir le sainiúlacht náisiúin a
shainmhíniú; tig leo tionchar a imirt
ar shmaointe agus ar luachanna a
chothaíonn ionainn an rud is cultúir
agus féiniúlacht náisiúnta. Bhí léacht
an Dr Cuno’s ina spreagaitheasc do
shiompóisiam na Leabharlainne The Role
of National Museums in (Re) Negotiating
National Identity an 12 Feabhra, tráth ar
dhúirt sé na focail tionscnaimh. Chuir
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an fhoireann oideachais ar chruinnithe
comhpháirtíochta in Helsinki (1–3
Meitheamh) agus in Brighton (21–23
Meán Fómhair 2016). Bhí an Ceann
Oideachais ina chomh-óstach ar
cheardlann faoi phatrúin Ioslamacha a
spreag Bailiúchán na Leabharlainne i
mí an Mheithimh agus chuir staidéar
cáis i láthair maidir leis an gcaoi ar
chruthaigh an Leabharlann naisc leis an
bpobal Déantóra/Chruthaitheach áitiúil
ag an gcruinniú i mí Mheán Fómhair.
Mar chuid den tionscadal bhí an
Leabharlann ina hóstach dá céad
Déantóir Cónaitheach in éindí leis
an ealaíontóir Fionlannach Krišjānis
Rijnieks. Shuiteáil seisean gléas mapála
teilgthe íomhá faoi thionchar ar na
mBailiúchán (5–18 Nollaig). Chaith sé
dhá sheachtain sa Leabharlann agus le
linn na tréimhse sin rinne sé freastal
do cheardlanna do dhaoine fásta agus
do dhéagóirí agus thug bunteagasc faoi
mhapáil teilgin do na rannpháirtithe
ag baint úsáide as an teicneolaíocht
is nea-aimseartha (Raspberry Pi).
Rinneadh teilgean leis an ngléas a
suiteáladh ar bhallaí an aitriam (16–18
Nollaig). Rinneadh gearrscannán chun
an tionscadal a dhoiciméadú agus tá
fáil air sin ar láithreán gréasáin na
Leabharlainne.

Gníomhaíocht Líonra Idirchultúrtha
Anna Lindh
Bhí an tionscadal seo de chuid na
Leabharlainne i gceannas ar chlár
trípháirteach de thionscnaimh
idirchultúrtha chun dialóg faoi
bhunchreideamh an lae inniu in Éirinn
a iniúchadh. Bhí an chéad chuid de sin
ar siúl ag deireadh na bliana seo caite
agus in 2016 bhí Coláiste Mhuire Gan
Smál, Luimneach (17 Feabhra) agus
Ionad Ealaíon Triskel, Corcaigh (15–16
Aibreán) ina n-óstaí ar na himeachtaí.
Ag an ócáid i Luimneach chuir an
Leabharlann seisiún oiliúna inseirbhíse
ar fáil do mhúinteoirí faoi oiliúint agus
don Chomhairle Náisiúnta Curaclaim
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agus Measúnachta (NCCA), tráth a
ndearnadh iniúchadh ar chreidimh
an domhain ag baint úsáide as Ways of
Seeing II le Jo Anne Sunderland Bowe
ón British Museum/British Library.

Glór an Chultúir
Tugadh cuireadh don Leabharlann
bheith i láthair ag sraith de chomhráití
struchtúrtha AE arna n-eagrú ag
an Institiúid Goethe thar ceann na
hArd-Stiúrthóireachta Oideachais
agus Cultúir. Rinne foireann na roinne
oideachais ionadaíocht thar ceann
na Leabharlainne ag cruinnithe faoi
dhialóg agus chultúr idirchultúrtha sa
Spáinn (17–18 Márta) agus sa Bheilg
(29 Aibreán) agus d’fhreastail siad ar
chruinnithe maidir le ról an chultúir i
gcuimsiú dídeanaithe agus imirceach sa
Bhruiséil (14–15 Meitheamh agus 14–15
Meán Fómhair).
Ag deireadh an tionscadail cuireadh
tuarascáil deiridh faoi bhráid ionadaithe
aireachta an AE ag an gcruinniú de
Mhodh Oscailte an Chomhordaithe
(MOC) i mí Mheán Fómhair.
Cuimsítear i lámhleabhar na tuarascála
ar Fheasacht agus Shainnléiriú
Chultúrtha tionscadail trasteorann na
Leabharlainne do scoileanna Ways of
Seeing II.

Leabharlann Chester Beatty

Interface Erasmus + (2015–2017)
Is páirtí an Leabharlann sa tionscadal
seo atá maoinithe ag an AE ar feadh dhá
bhliain. Bhí an Leabharlann ina hóstach
do chruinniú aon lae (17 Bealtaine) in
éindí le comhpháirtithe tionscadail ón
Danmhairg agus ón Iodáil ag mapáil
conas is féidir le hIarsmalanna agus le
scoileanna obair i gcomhar lena chéile,
agus modheolaíochtaí a chruthú, agus
acmhainní foghlama a chur ar fáil
do dhaltaí scoile ag úsáid bailiúchán
Iarsmalanna.

Eabhrac (18 Bealtaine). Chuir an
Stiúrthóir Iníon Baldwin agus an
Dr Redfern fáilte roimh an triúr is
dhá fhichead comhalta agus tugadh
buneolas dóibh ar Leabharlann Chester
Beatty agus ina dhiaidh sin tugadh ar
thuras iad tríd an taispeántas Lapis &
Gold iad agus bhí deis acu breathnú ar
na nithe ba mhó ba dhíol suntais iad i
mBailiúcháin na hÁise Thoir. An uair
dheireanach a tháinig an Club ar cuairt
in 1997 bhí an Leabharlann suite ar
Bhóthar Shrewsbury.

Nascanna Cultúir Bhaile Átha Cliath:
An Tionscadal Comharsanachta
Náisiúnta
Bhí an Leabharlann i gcomhpháirtíocht
leis an gCeoláras Náisiúnta ar an
tionscadal seo arna mhaoiniú ag
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
agus d’oibrigh sí i gcomhar le pobail
i mBaile Formaid, i nDroimeanach
agus ar an gCuarbhóthar. Theas ar
shraith de thionscadail dírithe ar
théama na scéalaíochta. Bhain na
tionscadail le hinsint scéil a bhaineann
leatsa agus ansin an scéal a roinnt
agus a chomhoibriú i dteannta a chéile
agus ‘ár’ scéal, a dhéanamh de de
bhíthin ábhar taca agus spreagtha ó
bhailiúcháin na Leabharlainne. Beidh
an dá eagraíocht ina n-óstáigh go
luath san athbhliain d’imeachtaí chun
suntas a thabhairt do chur i gcrích an
tionscadail.

Chuir an Stiúrthóir fáilte roimh
dhaichead toscaire a bhí ag freastal
ar chomhdháil Chuibhreannas na
Leabharlanna Taighde Eorpach
(CERL) i gColáiste na Tríonóide (27
Bealtaine). Ba í an Dr Wright a bhí ina
treoraí dóibh tríd an taispeántas Lapis
& Gold agus ba í an Dr Redfern a bhí
á dtreorú trí Bhailiúcháin na hÁise
Thoir ag breathnú ar na hiarsmaí ba
shuntasaí. Bhí an Stiúrthóir agus Celine
Ward i láthair ag roinnt léachtaí ag an
gcomhdháil (25–26 Bealtaine).

Cuairteoirí ar an Leabharlann
Bhí an Leabharlann ina hóstach
do chruinniú bliantúil Grúpa na
nEagraithe Taispeántais Idirnáisiúnta
(IEO) faoi chathaoirleacht an Stiúrthóra
(13–15 Aibreán). Bhí deichniúr agus
ceithre fichid ghairmithe Iarsmalainne
idirnáisiúnta ó 16 thír san Eoraip sa
Rúis, i SAM agus i gCeanada, san Áise
agus san Astráil, agus atá freagrach
as taispeántais sna hIarsmalanna ina
bhfuil siad, i láthair ag an gcruinniú.

Thug Ambasadóir na hÉireann chuig
An Téalainn, Brendan Rogers, agus
an tAmbasadóir Téalannach chuig
an Ríocht Aontaithe, Kittiphong Na
Ranong, cuairt ar an Leabharlann in
éindí leis an gcéad Mhisean Trádála
agus Infheistíochta arna eagrú ag
an gCumann Tráchtála Téalannach
(29 Bealtaine). Bhain an toscaireacht
taitneamh as turas ar an Leabharlann
faoi threoir ag an Stiúrthóir agus ag an
Dr Redfern.
Chuir an fhoireann caomhantais fáilte
roimh ghrúpa de cheithre choimeádaí
ó Leabharlanna Bodleian, Oxford
(23–24 Meitheamh). Déanfaidh an
dá fhoireann comhar le chéile chun
Fóram Caomhantais a eagrú idir an dá
leabharlann d’fhonn eolas, teicnící
praiticiúla agus an taighde is déanaí ar
chaomhantas a roinnt lena chéile.

Chuir an Leabharlann fáilte roimh
chomhaltaí ón gClub Grolier i Nua-
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Príomhaidhm Straitéiseach 4: A chinntiú
go mbíonn Leabharlann Chester Beatty
inmharthana ó thaobh gnóthaí airgeadais
agus éifeachtach ó thaobh costais
Forás
Tá an Leabharlann thar a bheith buíoch
as an deontas bliantúil a fhaigheann
sí ón an Roinn Ealaíon, Oidhreachta,
Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.
Cuireann sin ar chumas an Leabharlann
a misean bunaidh a chur i gcrích. Is
cuid den saol ag na forais náisiúnta
cultúir le deich mbliana anuas an
laghdú ar mhaoiniú poiblí. Féachfaidh
an Leabharlann le sruthanna eile
ioncaim a ardú ionas gur féidir linn ár
gcuspóirí a thabhairt i gcrích. Tá an
Leabharlann thar a bheith buíoch do
na hurraitheoirí a leanas as an tacaíocht
a fuairthas uathu in 2016.
Fuair an Leabharlann síntiús de
€210,000 ó Dermot Desmond ar
choinníoll go gcaithfí é thar thréimhse
thrí bliana ag tacú le bunú clár digitithe
sa Leabharlann.
Is mó atáthar faoi chomaoin ag deontas
fial de €23,600 ón bhFondúireacht
Sumitomoan chun tionscadail
caomhnaithe trí bliana ar Tale of
Tawara Toda (CBL J 1164), ar leis an
Leabharlann é, atá ar siúl go leanúnach
i Stiúideo Restorient i Leiden a
thabhairt i gcrích. Is é sin an tríú

tionscadal caomhantais a d’urraigh
an Fhondúireacht agus ní bheidh sé i
gcrích go ceann trí bliana.
Fuair an Leabharlann deontas de
€5,000 ó American Friends of the Arts
in Ireland (AFAI) mar thaca airgeadais
chun an bailiúchán de phriontaí
surimono Seapánacha a chaomhnú agus
a ghléasadh le súil lena bheith réidh
chun taispeána in 2017.
Fuair an Leabharlann deontas fial de
JY ¥ 1,000,000 ón gClár Tacaíochta do
Thaispeántais Thar Lear de chuid an
Japan Foundation ar an gcoinníoll go
gcaithfí an t-airgead ar fhoilseachán na
catalóige The Art of Friendship: Japanese
Surimono Prints mar a bhí beartaithe.
Fuair an Leabharlann deontas de
€1,500 faoi Scéim na Roinne Ealaíon,
Oidhreachta, Réigiúnacha, Tuaithe
agus Gaeltachta maidir le Comhoibriú
le Tuaisceart Éireann i gcomhair obair
chaomhnaithe ar phriontaí uiscimire
‘Disasters of War’ le Francisco Goya
(CBL WEP 1763-1842) lena n-ullmhú le
tabhairt ar iasacht do Mhúsaem Uladh
i mí na Samhna.

‘Tá foireann dhúthrachtach de
dhaoine gairmiúla díograiseacha
ag obair sa Leabharlann’
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Príomhaidhm Straitéiseach 5: Lucht
foirne a mhealladh, a choinneáil
agus a fhorbairt
Tá foireann dhúthrachtach de dhaoine
gairmiúla díograiseacha ag obair
sa Leabharlann. Féachfar leis na
leibhéil arda de lucht foirne saineolais
is gá maidir leis na haidhmeanna
straitéiseacha a thabhairt i gcrích
a choinneáil agus lena chinntiú go
ndéantar an saineolas is gá i réimsí
éagsúla a chothú agus a fhorbairt.

Oiliúint Foirne
Chuir an Leabharlann oiliúint i
Sheirbhís Chustaiméara / gCaidreamh
le Cuairteoirí ar fáil do 16 dhuine idir
bhaill foirne agus oibrithe deonacha
a thagann i dteagmháil le cuairteoirí/
custaiméirí (16 agus 23 Márta).
D’fhreastail an fhoireann Caomhantais
ag an gcomhdháil Wandering Word: the
travels of insular manuscripts a tionóladh
i gColáiste na Tríonóide (5–6 Bealtaine).
Bhí Justyna Chmielewska (Cúntóir
Oideachais) i láthair ag an tríú seisiún
oiliúna (23 Bealtaine) is cuid den chlár
Azure do dhaoine fásta a bhfuil an galar
Alzheimer ag gabháil dóibh. Táthar ag
fachaint tríd an tionscadal le níos mó
daoine a bhfuil néaltrú ag gabháil dóibh
a chuimsiú in imeachtaí in iarsmalanna
agus i ngailearaithe in Éirinn.

D’fhreastail an Dr Redfern ar léacht
a thug Anita Chung ar Provenance
research for Chinese paintings in the
Cleveland Museum of Art arna óstáil
ag an Oriental Ceramic Society in
Londain (10 Bealtaine). D’fhreastail sí
freisin ar an gceardlann idirnáisiúnta
ar shearmanas tae na Seapáine, Art
Collecting and Patronage for Chanoyu, ag
an Sainsbury Institute for the Study of
Japanese Arts and Cultures, Norwich
(9 Meitheamh).
D’fhreastail Iníon Baldwin ar
Cheardlann aon-lae Pleanáil
Straitéiseach a d’eagraigh an Chomhairle
Oidhreachta agus a bhí ar siúl sa
Leabharlann (22 Meitheamh).
Bhí Iníon Rose Beers agus Iníon Poirier
i láthair ag an aonú comhdháil déag
den Islamic Manuscript Association ar
Sufism and Islamic Manuscript Culture i
gColáiste Magdalene, University of
Cambridge (13–15 Meán Fómhair).
D’fhreastail siad freisin ar cheardlann
aon lae faoi Priorities in Conservation
and Collection Management for Archives,
Libraries and Museums, a raibh Janien
Kemp agus Anna Bülow ag múineadh
agus a bhí ar siúl sa Leabharlann (7
Deireadh Fómhair).

‘Tá foireann dhúthrachtach
de dhaoine gairmiúla
díograiseacha ag obair
sa Leabharlann’
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D’fhreastail Iníon Chmielewska Young
Leaders Training, ag an KulturAgenda
Institute for Museums, Cultural
Enterprises and Audiences, Munich
(17–21 Deireadh Fómhair).

Bhí an fhoireann Caomhantais i láthair
ag an gComhdháil Manuscripts in the
Making: Art and Science International
a bhí ar siúl san Fitzwilliam Museum,
Cambridge (8–10 Nollaig).

D’fhreastail Iníon Siung ar an bhfóram
leathbhliantúil Euro-Mediterranean
arna eagrú ag an bhFondúireacht
Anna Lindh i Málta (23–27 Deireadh
Fómhair). Eagraíodh tionól de shé chéad
bhall de líonraí na hAifrice Thuaidh,
an Mheán Oirthir agus na hEorpa
chun roinnt ábhar lena n-áirítear an
óige, cathracha idirchultúrtha, fiontair
chruthaitheacha shóisialta agus
foghlaim a phlé.

Intéirneachtaí agus socrúcháin
oibre
Chuir an Leabharlann roinnt
intéirneachtaí agus socrúcháin oibre
gearrthéarmacha ar fáil do mhic léinn
agus do chéimithe nua ar spéis leo dul
i mbun saol oibre san earnáil ealaíon
agus Iarsmalainne.

Bhí Iníon Siung i láthair ag clár oiliúna
faoi Iarsmalanna trí lá mar chuid den
tionscadal Creative Museum i Musée
Saint Raymond, Toulouse (9–14
Samhain).
Mar chuid den oiliúint leanúnach
i bhfreagairt éigeandála, chuir an
Leabharlann an fhoireann uile faoi
oiliúint i Sábháilteacht ó Dhóiteáin
(1 Samhain).
D’fhreastail Iníon Rose Beers agus
James Curran (Bainisteoir Áiseanna
agus Slándála) ceardlann ar Business
Continuity Planning i gColáiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath (22
Samhain).
Bhí Celine Ward (Leabharlannaí
Tagartha), Hyder Abbas (Leabharlannaí
Cúnta) agus an Dr Unkel i láthair ag
seimineár bliantúil, Book collecting
in Ireland and Britain, 1650–1850, an
Ghrúpa um Leabhair Uathúla de
Chumann Leabharlann na hÉireann
arna óstáil ag an Leabharlann
(25 Samhain).
Chuir an Leabharlann oiliúint maidir
le feasacht ar mhíchumas a bhí dírithe
ar néaltrú agus a ndearna Avril Easton
ó Chumann Alzheimer na hÉireann
freastal di (28 Samhain) ar fáil don
fhoireann.
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Chuaigh Laura O’Farrell i mbun
socrúcháin trí seachtaine i gcaomhantas
mar chuid dá MA ag West Dean
College, Sasana (4–22 Eanáir).
Thug an caomhnóir Lise Marandet
faoi shocrúchán seachtaine dírithe ar
chomhdhlúthú lí a bhí maoinithe ag an
gclár Eorpach Erasmus (25–29 Aibreán).
Chríochnaigh Amanda Wagstaff
intéirneacht naoi mí i Seirbhísí
Oideachais mar Scoláire Fulbright
(Meán Fómhair 2015 – Meitheamh
2016).
Chríochnaigh Sheelan Yousafizadeh
intéirneacht dhá sheachtain déag i
Seirbhísí Oideachais, mar chuid dá
MA i bPolasaí Cultúrtha i i gColáiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath (6 Aibreán
– 24 Meitheamh).
Thug Elisabeth Randell faoi shocrúchán
ocht seachtaine mar chuid dá MA i
gColáiste Camberwell, Londain (20 Iúil
– 16 Meán Fómhair)
Bhí Adam Macklin ina oibrí deonach sa
roinn caomhantais i rith na bliana chun
taithí oibre a fháil sula dtosaí sé MA i
gCaomhantas in Ollscoil Amsterdam
i mí Dheireadh Fómhair.
Chríochnaigh Cecilia Duminuco
intéirneacht bliana sa roinn
caomhantais arna hurrú ag an
gComhairle Oidhreachta agus ag
Comhaltaí Ranníoca na Leabharlainne.
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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 2016 bhí 29
nOibrí Dheonacha ag gníomhú mar
Threoraithe Turais, mar Dhearthóirí
Grafacha, mar Ionadaithe Seirbhíse do
Chuairteoirí, agus mar Chúntóirí i leith
Oideachais, Caomhantais, Comhaltais
agus Miondíola. Bhí an lón bliantúil
chun aitheantas agus buíochas a
ghabháil leis na hoibrithe deonacha as
a gcion oibre sa Leabharlann ar siúl i
mí Eanáir.
Bhí Oibrithe Deonacha i láthair ag
seisiúin oiliúna spriocdhírithe a d’eagair
Justyna Chmielewska, (An Cúntóir
Oideachais). Ar bhuaicphointí na bliana
áirítear léachtaí agus turas gailearaí
in éindí leis an Dr Redfern agus an Dr
Shane McCausland (Ollamh Percival
David um Stair na hEalaíne in Ollscoil
SOAS i Londain) faoi Hong Ling agus
Péintéireacht Chomhaimseartha
Shíneach; caint ar Tales of Ise (Ise
Monogatari) le Peter MacMillan
(ealaíontóir agus scríbhneoir); turas
gailearaí an taispeántais Lapis and Gold:
The Story of Ruzbihan Qur’an leis an Dr
Wright; Oiliúint i bhFeasacht ar Néaltrú
le Avril Easton (Cumann Alzheimer na
hÉireann) agus Caring for Collections
le Ceann na mBailiúchán.

Éachtaí Gairmiúla
Bronnadh PhD ar Mary Redfern in
Ollscoil East Anglia an 20 Iúil.
Ghnóthaigh Julia Poirier stádas
proifisiúnta mar caomhnóircreidiúnaithe trí Institiúid na
gCaomhnóirí-Athchóiritheoirí in
Éirinn (ICRI) i ndiaidh cuairt
measúnaithe ar an 8 Lúnasa.
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Liosta na Foirne

Stiúrthóir:
Fionnuala Croke, MA, IEMBA

Caomhnóir Leabhar Sinsearach:
Kristine Rose Beers, BA Onóracha Caomhantas

Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir:
June Lattimore

Caomhnóir Leabhar:
Julia Poirier, MA i gCaomhantas

Ceann Forbartha:
Folamh

Ceann Oibriúchán agus Riaracháin:
Derval O’Carroll, MA

Comhordaitheoir Comhaltais:
Mary Dowling, BA

Bainisteoir Acmhainní Daonna:
Mary Corless, BA

Ceann na mBailiúchán agus Caomhantais:
Jessica Baldwin, BA Onóracha Caomhantas

Bainisteoir Teicniúil:
Folamh

Coimeádaí Bhailiúcháin na hÁise Thoir:
Mary Redfern, MA, PhD

Bainisteoir Airgeadais:
Anne Dillon FCCA

Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair:
Jill Unkel, MSc, MPhil, PhD

Oifigeach Cearta agus Atáirgthe:
(go dtí 30 Samhain 2016)

Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach
Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil

Coimeádaí Digiteach: (ó 1 Nollaig 2016)
Sinéad Ward, MA, Ard-Dioplóma i Riarachán
Ealaíon

Cúntóirí Coimeádaíochta:
Laura Muldowney, MA
Elizabeth Omidvaran, MLitt
(go dtí 5 Bealtaine 2016)

Cúntóir i leith Seirbhísí Grianghrafadóireachta:
Philip Roe, BA, MA, Diop Staidéir Leabharlainne
agus Faisnéise (ó 1 Nollaig 2016)

Leabharlannaí i mbun Ábhar Tagartha:
Celine Ward, BA, MLIS

Bainisteoir Siopa:
Rie Mishima, BA

Leabharlannaí Cúnta:
Hyder Abbas, BA, MLIS

Cúntóirí Siopa:
Irina Telesco (ó 16 Márta go dtí 30 Deireadh
Fómhair 2016)
Penelope Wu

Ceann Oideachais:
Jenny Siung, MLitt, Ard-Diop. i Riarachán Ealaíon,
Ard-Diop. in Oideachas Aosach agus Pobail
Cúntóir Oideachais
Justina Chmielewska, MLitt
Cúntóir Riaracháin:
Aoife Drinan, MA (ón 9 Bealtaine go dtí 22
Deireadh Fómhair 2016)
Heidi Campbell, MA, PhD (ó 17 Deireadh Fómhair
2016)
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Comhordaitheoir Imeachtaí:
Lisa Fitzsimons, MA
Ceann na bhFreastalaithe:
(go dtí 28 Feabhra 2016)
Bainisteoir Áiseanna agus Slándála:
(ón 1 Márta 2016)
James Curran
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Freastalaithe Sinsearacha:
Alan Fitzgerald
Kevin Hackett
Freastalaithe:
Jesse Beers (ón 1 Bealtaine 2016)
David Farrelly, BA, Ard-Diop. in Oideachas
Val Kavanagh
Christy Kiernan (go dtí 31 Iúil 2016)
Colm Kiernan
Brendan Lynch
John McMahon
David Steele
INTÉIRNEACHTAÍ:
Caomhantas
Cécilia Duminuco, MA Caomhantas
(Intéirneach sa roinn Caomhantais arna hurrú ag
an gComhairle Oidhreachta)
Oideachas
Nessa Behan (ó 27 Meitheamh go dtí 1 Lúnasa
2016) (Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
Amanda Wagstaff, MFA (go dtí 24 Meitheamh
2016) Scoláire Fulbright
Sheelan Yousefizadeh (ó 6 Aibreán go dtí 24
Meitheamh 2016) UCD MA intéirneach um
Polasaí Cultúrtha
Aoife Drinan, MA (go dtí 9 Bealtaine 2016) (Scéim
Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
Miondíol
Kevin Newman (go dtí 29 Eanáir 2016)
(Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)
Katie Kavanagh (ó 24 Deireadh Fómhair 2016)
(Scéim Intéirneachta Náisiúnta JobBridge)

OIBRITHE DEONACHA
Treoraithe Turais:
Joan Barnewell
Noeleen Bryan
Heidi Campbell
Diana Delia
Costanza Ficorella
Tasneem Filaih
Jack FitzGerald (Treoraí Béarla agus Gaeilge)
Kurt Kullman
Patricia McCabe
James Meehan
Nateghe Moane
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
Margaret Roche
Cathriona Russell
Orla Ryan
Hiromi Anzai (Treoraí sa tSeapáinis)
Vicky Wang (Treoraí sa Mhandairínis)
Ionadaithe Seirbhísí Cuairteora:
Margaret Brady
Maura Fennell
Noel Gorman
Mary Neville
Cúntóirí Miondíola:
Mary Gallagher
Cúntóirí Comhaltais:
Marie Fitzgerald
James Meehan
Delphine Petitjean
Margaret Roche
Cúntóir Oideachais:
Heidi Campbell
Dearadh Ghrafach:
Emma Byrne
Cúntóir Caomhantais:
Adam Macklin
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Leabharlann Chester Beatty
Caisleán Baile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 AD92
Guthán: 01 4070750
Ríomhphost: info@cbl.ie
Láithreán gréasáin:
www.cbl.ie

