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Beidh ‘áisiúlacht’ ar an bhfocal
is tábhachtaí i rith ré feidhme
an Ráiteas Straitéise seo.
Táthar tugtha do theacht
níos áisiúla a bheith ar na
Bailiúcháin ag cách – ar an
láthair agus trí cheangal
digiteach.
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Leabharlann Chester Beatty

Bearta Straitéise Príomhthábhachta 2016–2020

Tá dúthracht maidir le heolas a chur sa timpeall
ar bhealach atá áisiúil don uile dhuine mar
bhunús i gcónaí le misean agus le straitéis
na Leabharlainne. Déantar simpliú ar na
príomhchuspóirí straitéise seo ar mhaithe
le cúiseanna oibriúcháin: cruthaítear liosta
aidhmeanna maidir le gach ceann acu agus
luaitear ina dhiaidh sin na bearta éagsúla ina
leith sin ar tascanna praiticiúla iad a dhéanfaidh
daoine den fhoireann le linn na bpríomhchuspóirí
a thabhairt i gcrích.
Is iad na cúig phríomhchuspóir straitéise go ceann
na gcúig bhliana seo romhainn:
1. Na Bailiúcháin a chaomhnú, a bhainistiú
agus a fhorbairt.
2. Teacht níos áisiúla a bheith ar na Bailiúcháin,
ar an láthair agus go digiteach, ag lucht
féachana iléagsúil.
3. Caidreamh agus foghlaim idirchultúir a chur
chun cinn.
4. A chinntiú go mbíonn Leabharlann Chester
Beatty, maidir le cúrsaí oibriúcháin,
inmharthana ó thaobh gnóthaí airgeadais
agus éifeachtach ó thaobh costais.
5. A bheith mealltach ag an lucht foirne, iad a
choinneáil agus iad a fhorbairt.

Cuireadh ráiteas straitéise le chéile sa bhliain
2013 tar éis comhairliúchán a dhéanamh ar fud
na heagraíochta. Trí bliana (2013–2015) an ré
feidhme a luadh leis an straitéis sin i bhfianaise
a raibh d’éiginnteacht maidir le cistíocht phoiblí
agus le cúrsaí foirne san earnáil phoiblí ag an
am. Rinneadh dul chun cinn suntasach i rith
na tréimhse sin: Pleananna Forfheidhmiúcháin
Bhliantúla a leagan amach agus monatóireacht
a dhéanamh ar an dul chun cinn maidir le gach
beart agus leas a bhaint as toradh na hoibre sin
arís maidir le haidhmeanna a leagan amach le
linn measúnú pearsanra. Fágadh, ar an gcaoi
sin, go raibh tuiscint shoiléir ag gach duine
den fhoireann ar chuspóirí straitéiseacha na
Leabharlainne agus ar a ról féin maidir lena
dtabhairt i gcrích. Ón mbliain 2013 i leith,
tá Tuarascáil Bhliantúil na Leabharlainne
á leagan amach de réir na n-ocht gcinn de
Phríomhchuspóirí Straitéiseacha ionas go
gcinntítear leanúnachas seasmhach ar fud
na heagraíochta.
Sa phlean straitéise nua seo, maidir leis an
tréimhse 2016–2020, tá laghdú tugtha ar líon
na bPríomhchuspóirí Straitéise ó ocht gcinn go
dtí cúig cinn. Is léargas sin ar an dul chun cinn
atá déanta agus ar chur chuige níos saindírithe
chomh maith maidir leis na príomhchuspóirí,
eadhon teacht go áisiúil – de na cineálacha
éagsúla ar fad – ar na bailiúcháin agus a chinntiú
go mbíonn na hacmhainní againn is gá chun na
cuspóirí ina leith sin a bhaint amach.
Is cúis áthais dúinn cora nua ar an leibhéal
náisiúnta, Cultúr 2025 agus Éire Ildánach, agus
déanfar maith maidir leis na cuspóirí le hobair
na Leabharlainne.

Ráiteas Straitéise 2016–2020
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Na Buaicphointí maidir lenar baineadh
amach 2013–2015

Tháinig ardú 35% ar líon na gcuairteoirí ag
an Leabharlann i rith ré feidhme straitéis
na mblianta 2013–2015, ó 255,000 ag tús na
bliana 2013 go dtí 345,000 sa bhliain 2015. Is é
líon na gcuairteoirí is fusa a ríomh de na slata
tomhais maidir le toradh na hoibre ach, ina
ainneoin sin, is iad na rátaí sástachta a luann na
cuairteoirí sin a bheith an-ard an léiriú is soiléire
ar a fheabhas a chruthaíonn an Leabharlann
(meánráta is airde ná 99.2% gach bliain bunaithe
ar an tsuirbhéireacht inmheánach agus ar
léirmheasanna a thugtar ar an idirlíon).
Is iad bailiúcháin bhreátha na Leabharlainne croí
na hoibre i gcónaí. Cuireadh clár de thaispeántais
shealadacha ar siúl chomh maith leis na
taispeántais sa dá dhánlann bhuana a chur ag
sealaíocht ar a chéile. Áirítear ar na taispeántais
sin Chester Beatty’s A to Z: from Amulet to Zodiac
(an 11 Iúil 2014 go dtí an 1 Feabhra 2015);
Costumes Parisiens, fashion plates from 1912–1914
(ar taispeáint sa Leabharlann ón 11 Deireadh
Fómhair 2013 go dtí an 23 Márta 2014); Seven
Treasures: Japanese Cloisonné Enamels from the
Victoria and Albert Museum, London (an 14 Márta
go dtí an 14 Meitheamh 2015); Wicked Wit: Darly’s
Comic Prints (an 11 Meán Fómhair 2015 go dtí an
14 Feabhra 2016); agus Damsels for Dinner: The
Tale of Oeyama (an 27 Meitheamh 2015 go dtí an
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2014

Rinneadh fairsingiú, cothú agus treisiú ar an
gcaidreamh le pobail ilchultúir na hÉireann leis
an gclár poiblí. Chuir an Leabharlann bonn taca
faoi obair mhúinteoirí i dtimpeallachtaí foghlama
ilchultúir. Sheol Seirbhísí Ilchuimsitheachta agus
Iléagsúlachta Thuaisceart Éireann acmhainn
múinteoireachta trasteorann, Ways of Seeing II,
i mí Bealtaine 2015 trína gcíortar cineálacha
éagsúla creidimh ar fud an domhain de réir mar
a léirítear iad i mBailiúchán Chester Beatty agus i
mBailiúchán Iarsmalann Uladh. Seoladh Artefacts,
acmhainn foghlama bunaithe ar Bhailiúcháin
Chester Beatty atá dírithe ar mhúinteoirí ealaíne
agus ar dhaltaí atá i mbun chúrsa Stair na
hEalaíne don Ardteistiméireacht níos faide
amach sa bhliain.
Chomh maith leis na mílte daoine fásta, déagóirí
agus leanaí a bheith páirteach in imeachtaí poiblí
Leabharlann CBL féin, leanadh freisin ag fónamh
mar pháirtnéir ag féilte mórthábhachtacha
idirchultúir, mar shampla Féile Bhliain Nua
na Síneach i mBaile Átha Cliath agus an fhéile
Experience Japan.
Bíonn an caidreamh idir cultúir de dhlúth agus
d’inneach sna cláir seo. Go deimhin, tá sin ag
rith de bhuntréith le beartaíocht na Leabharlainne
ar fad i ndáil le saol an chultúir in Éirinn agus go
hidirnáisiúnta. Is díol suntais maidir le stair an
oideachais i gcúrsaí iarsmalannaíochta in Éirinn
an seimineár, Museums as Places for Intercultural
Dialogue and Learning (4 Aibreán 2014), a
d’eagraigh Roinn an Oideachais, ag ar cíoradh
an t-athrú atá ag teacht ar ghnéithe den
fhéiniúlacht náisiúnta san aonú céad is fiche.

Leabharlann Chester Beatty:
Líon na gCuairteoirí

2012

31 Eanáir 2016). Cuireadh an taispeántas Costumes
Parisiens ar siúl in Iarsmalann Uladh, Béal Feirste
(an 13 Meitheamh – an 13 Samhain 2014) tar éis a
bheith ar siúl sa Leabharlann.

2015
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Leabharlann Chester Beatty

Tháinig clár iasachtaí sealadacha na Leabharlainne
maidir le hábhar as na bailiúcháin bhuana
a thabhairt ar iasacht d’iarsmalanna ar fud
an domhain faoi anáil na cuspóire maidir le
háisiúlacht don uile dhuine. Ar na hiarsmalanna
ar tugadh ábhar ar iasacht dóibh le dhá bhliain
anuas, tá The Metropolitan Museum of Art,
Nua-Eabhrac; Cleveland Museum, Ohio;
Sackler Gallery, Washington DC; Rijksmuseum,
Amstardam; Institute du Monde Arabe, Páras;
Walters Art Museum, Baltimore; agus The
Asian Art Museum, San Francisco.
Leantar freisin den chaidreamh agus den
chomhobair maidir le réimsí idirnáisiúnta
scoláireachta. Tháinig Mani at the Court of
the Persian Kings: Studies on the Chester Beatty
Kephalaia Codex (Iain Gardner, Jason BeDuhn
& Paul Dilley, Brill: An Ísiltír, 2015) a fhoilsiú
de thoradh ar thaighde na mblianta ar phaipírí
Mainicésaíochta sa Leabharlann arna dhéanamh
ag Grúpa Taighde Kephalaia. In Éirinn, tá an
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Leabharlann ag obair i gcomhar le Coláiste na
Tríonóide ar thogra taighde faoin teideal Migrant
Manuscripts: The Western Manuscripts of the
Chester Beatty Collection lena mbaineann cíoradh
a dhéanamh ar thráchtáil lámhscríbhinní de
chuid na meánaoise i rith an fichiú aois trí dhíriú
go háirithe ar chnuasach Chester Beatty.
Bhí príomhthábhacht i gcónaí le plean digiteach
na Leabharlainne a chur chun cinn mar gheall
ar an tairbhe maidir le háisiúlacht, taighde agus
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léirmhíniú ar ábhar na mbailiúchán. Tugadh
faoin iniúchóireacht maidir leis na réimsí
digiteacha sa bhliain 2015 agus beidh a thoradh
sin ina lón eolais maidir le Straitéis Dhigiteach na
Leabharlainne go ceann tréimhse cúig bhliana.
Leanadh leis an obair dhigitiúcháin ar réimsí
éagsúla de na bailiúcháin: mar shampla, rinne
meitheal ó Ionad Léann Lámhscríbhinní an
Tiomna Nua (CSNTM) grianghrafadóireacht
dhigiteach sa bhliain 2013 ar 30 de choidéacsanna
paipíre na Leabharlainne agus ar roinnt
lámhscribhinní agus bileoga eile. Tá na
híomhánna ar fáil lena mbreathnú ar láithreán
gréasáin CSNTM agus ar fáil le húsáid ag
Leabharlann CBL ionas go bhfuil réimse fairsing
ábhair á chur ar fáil go háisiúil do scoláirí, do
mhic léinn agus don phobal i gcoitinne.
Chuidigh deontais áirithe agus cistí eile
a bronnadh go fial ar an Leabharlann
le tionscnaimh éagsúla maidir le cúrsaí
caomhnúcháin agus oideachais a mhaoiniú:
le linn ré feidhme straitéis na mblianta

2013–2015, baineadh leas as deontas ón Eoraip
chun obair caomhnúcháin a dhéanamh ar 32
lámhscríbhinn Eabhraise. Baineadh tairbhe as
deontais fhlaithiúla ó Fhondúireacht Sumitomo,
Tóiceo, chun an obair chaomhnúcháin ar Tale
of Oeyama (CBL J 1145) a thabhairt chun críche
agus chun tús a chur le tionscadal trí bliana
maidir le Tale of Tawara Toda (CBL J 1164) a
chaomhnú. Fuair Roinn an Oideachais deontas
ó Fhondúireacht Anna Lindh maidir le trí cinn
d’imeachtaí a chur ar bun i rith na mblianta
2015-16 ag a mbeadh cíoradh á dhéanamh
ar chaidreamh idirchreidimh ag daoine óga,
múinteoirí agus oibrithe óige.
Bhí tairbhe ag cuairteoirí as athruithe a cuireadh
i gcrích sa Siopa. Tá cuid mhór cineálacha nua
tráchtearraí á gcur ar fáil sa siopa agus tóir ag
daoine orthu. Is cúis áthais ardú 35% ar an teacht
isteach idir an bhliain 2013 agus an bhliain 2015.
Cuirtear gach brabús a ghnóthaítear sa siopa i
leith bhearta oibriúcháin na Leabharlainne.
Is ‘ar chúl téarmaí’ a cuireadh cuid mhór de
bhearta mórtháchta na Leabharlainne i gcrích
ach beidh tionchar buan acu ar an gcaoi ina
gcuireann an Leabharlann na seirbhísí poiblí
agus na cláir phoiblí i gcrích. Ar cheann de na
cuspóirí is suntasaí a tugadh i gcrích i rith na
bliana 2014, bhí creidiúnú iomlán a bhaint amach
faoi Chlár na Comhairle Oidhreachta maidir le
Caighdeáin Iarsmalainne in Éirinn. Ar an gcaoi
chéanna, d’fhonn teacht leis an sárchleachtas
go hidirnáisiúnta, thug an Leabharlann
athbhreithniú ar na polasaithe agus ar na gnáis
oibre agus, d’fhonn forálacha éagsúla faoin
reachtaíocht a shásamh, ar na cóid agus ar
na treoirlínte.
Fionnuala Croke, Stiúrthóir
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Leabharlann Chester Beatty

An Misean

An Aisling

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.

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

Ráiteas Straitéise 2016–2020
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Príomhaidhm Straitéiseach 1: Na Bailiúcháin
a chaomhnú, a bhainistiú agus a fhorbairt

Leanfaidh Leabharlann Chester Beatty de
chúram a dhéanamh de na Bailiúcháin ionas
go gcaomhnaítear na Bailiúcháin do mhuintir
na linne seo agus do na glúnta atá le theacht.
Téann caomhnú an ábhair, a chur ar taispeáint
agus a léirmhíniú go bun na cúise maidir le gach
gné d’obair na Leabharlainne agus do dheis a
bheith ag daoine an t-ábhar a fhéachaint, ar an
láthair nó ar an idirlíon. Tagann léargas nua
agus tuiscint nua ar an am atá caite ón taighde a
dhéantar ar ábhar na mBailiúchán chomh maith
lena gcoinneáil faoi thrácht agus aird níos mó
daoine a tharraingt orthu. Ar na príomhchuspóirí
a bhaineann leis na Bailiúcháin a choinneáil
sábháilte, a bhainistiú agus a fhorbairt, tá siad
seo a leanas:
• Caomhnú na mBailiúchán do na glúnta atá
le theacht a chinntiú
• Feabhas a chur ar chatalógú na mBailiúchán
• Leanacht de chothú an taighde mar cheann
d’fheidhmeanna buntábhachta fhoireann
ina Leabharlainne

Ráiteas Straitéise 2016–2020
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Príomhaidhm Straitéiseach 2: Cur leis an teacht atá ar
na Bailiúcháin, ar aon láthair agus trí ghléasra digiteach,
ag réimse leathan éagsúil de lucht féachana

Mar gheall ar an éagsúlacht agus ar an
ardchaighdeán a bhaineann leis na bailiúcháin,
bíonn caidreamh idir Leabharlann Chester Beatty
agus réimse leathan de lucht úsáide, gnáthdhaoine
den phobal, lucht léinn agus scoláireachta, daltaí
scoile agus mic léinn ina measc chomh maith
le lucht deontais, cuairteoirí ón iasacht agus
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. Tabharfar faoi fheabhas
a chur ar an deis na bailiúcháin a thapú ar na
seanbhealaí agus trí cheangal digiteach le linn
ré na straitéise seo ar na bealaí seo a leanas:
• Eolas agus Tuiscint a fháil ar an Lucht Úsáide
• Feabhas a chur ar an deis na Bailiúcháin a
thapú go digiteach
• Deis níos furasta a bheith ar na Bailiúcháin
a cheadú ar an láthair
• Áiseanna fisiciúla na Leabharlainne a
chothabháil agus a fheabhsú

Ráiteas Straitéise 2016–2020
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Príomhaidhm Straitéiseach 3: Caidreamh
agus Foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn

Ós ionaid don chruthaitheacht agus don
chaidreamh iad, cuirtear deis d’eispéaras
mothúchánach an chomhair ar fáil le forais
chultúir; is tríd an gcaidreamh sin atá acmhainn
cumarsáide agus sreagtha sa chultúr. Is féidir,
anuas air sin arís, tuiscint agus meas ar a chéile
a chothú idir phobail éagsúla agus idir chultúir
éagsúla. Tá ról faoi leith ag Leabharlann Chester
Beatty maidir le meas agus comhthuiscint
idirchultúir a chur chun cinn i measc
dhreamanna éagsúla daoine in Éirinn. Ón taobh
idirnáisiúnta de, is féidir leis an Leabharlann
freisin ról áirithe, cé gur suntasach é, a bheith
aici maidir le caidreamh a chothú idir Éirinn agus
na tíortha a bhfuil iarsmaí dá gcultúr mar chuid
de na Bailiúcháin.
• Forfheabhas breise a dhéanamh maidir leis
an gcaidreamh idirchultúir
• Cur le Clú Idirnáisiúnta na Leabharlainne

Ráiteas Straitéise 2016–2020
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Príomhaidhm Straitéiseach 4: A chinntiú go mbíonn
Leabharlann Chester Beatty, maidir le cúrsaí
oibriúcháin, inmharthana ó thaobh gnóthaí airgeadais
agus éifeachtach ó thaobh costais

Is cuid den saol ag na forais náisiúnta cultúir
le deich mbliana anuas an laghdú ar mhaoiniú
poiblí. Féachfaidh an Leabharlann le hardú
a thabhairt i gcrích maidir le sruthanna
eile ioncaim ionas gur féidir cuspóirí na
Leabharlainne a thabhairt i gcrích. Déanfar na
bearta seo a leanas i rith na gcúig bhliana seo
romhainn:

Ráiteas Straitéise 2016–2020

• A chinntiú go gcomhlíontar an reachtaíocht,
na cóid agus na treoirlínte ar fad a bhaineann
le hábhar
• Aon deiseanna ioncam breise a ghnóthú
a scrúdú
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With the quality and diversity of its Collections,
the Library engages with a wide spectrum of
users ranging from the general public, scholars
and academics, and students, to donors, overseas
visitors and special-interest groups. Access to
the collections in the Library is addressed in the
variety of displays and activities of the public
programme as well as in providing scholarly
access. The challenge of improving our traditional
and online access will be addressed in the present
strategy by:
• Knowing and Understanding our Audiences
• Improving digital access to the Collections
• Increasing access to the physical Collections
• Maintain and improve the physical facilities
of the Library

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. Ar na bearta is
tábhachtaí maidir le cúrsaí pearsanra, tá siad seo
a leanas:

Ráiteas Straitéise 2016–2020

• Cinntiú go líontar poist atá bunriachtanach
maidir le misean na Leabharlainne agus go
mbíonn dóthain foirne ar fáil
• Feabhas a chur ar an gcumarsáid inmheánach
agus ar spreagadh na foirne
• Deiseanna don fhorbairt ghairmiúil a chur
ar fáil don lucht foirne
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