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Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty

RÉAMHRÁ AN CHATHAOIRLIGH AGUS AN
PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH

Dhá bhliain sula bhfuair sé bás in 1968,
scríobh Sir Alfred Chester Beatty uacht
lena bhailiúcháin den chéad scoth i
Leabharlann Chester Beatty a fhágáil
le hIontaobhas le haghaidh ‘úsáid agus
taitneamh ag an bpobal’. Bhog Chester
Beatty go hÉirinn in 1950 agus chuir
muintir na hÉireann an-fháilte roimhe;
ba é an chéad duine a fuair Saoránach
Onórach na hÉireann i 1957, agus ba
é an chéad ghnáthshaoránach a fuair
sochraid Stáit. Tá an Leabharlann
anois ina hiarsmalann dhinimiciúil,
eisdhírithe, agus oibríonn leis na
Bailiúcháin chun caidreamh a chothú
le 350,000 cuairteoir sa bhliain ar
bhealaí fiúntacha, corraitheacha. Tá sé
ar cheann d’Institiúidí Náisiúnta Cultúir
na hÉireann agus faigheann tacaíocht
ón Stát i bhfoirm deontais. Is mian leis
na hIontaobhaithe tacaíocht a admháil
ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta, Oifig na nOibreacha Poiblí,
agus ón mórán deontóirí corparáideacha
agus príobháideacha a chuireann ar ár
gcumas ár spriocanna a chomhlíonadh
gach bliain.
Is carthanas é an CBL a thuairiscíonn
don Rialtóir Carthanas, agus rinne
na hIontaobhaithe cinneadh cuntais
2017 a athfhormáidiú chun riachtanais
an SORP a chomhlíonadh (Ráiteas ar
Chleachtas Molta) arna eisiúint ag an
Rialálaí Carthanas agus ina leagtar
amach an chaoi ar chóir do charthanais
a gcuntais bhliantúla a ullmhú agus
tuairisciú a dhéanamh ar a gcuid
airgeadais. Is carthanas an-speisialta é
an CBL, áfach. Mar gheall ar nádúr na
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mBailiúchán a chur Chester Beatty le
chéile – ina bhfuil taisce ón Eoraip, na
tíortha Ioslamacha agus ó áiteanna ar
fud na hÁise – ciallaíonn sé gurb é an
t-aon mhúsaem in Éirinn a bhfuil fócas
aige ar an oidhreacht domhanda ealaíon.
I gcás mórán cuairteoirí, féadfaidh sé
go bhfuil na dánlanna seo mar thús
eolais do chultúr nó reiligiún eile, agus
tá an éagsúlacht seo de dhlúth agus
d›inneach sna Bailiúcháin agus inár
gcláir foghlama idirchultúrtha. Cúram a
thabhairt do na Bailiúcháin, iad a roinnt
le go mbeidh siad inrochtana ar bhealaí
éagsúla, taighde agus rannpháirtíocht
a chothú, agus, thar aon rud eile,
timpeallacht spreagúil chruthaitheach a
chruthú – is ‘gníomhaíochtaí carthanúla’
iad seo uile a luaitear ar fud na gcuntas
agus tá Iontaobhaithe agus foireann na
Leabharlainne uile tiomanta iad seo a
chur ar fáil don mhórán lucht spéise atá
againn.
Sna leathanaigh seo a leanas, déantar cur
síos ar éachtaí agus ar fheidhmíocht na
Leabharlainne in 2017 faoi cheannteidil
na gcúig thosaíocht straitéiseacha.
Leagtar mórán sonraí amach ann, agus
tugtar cuntas ann ar an obair shuntasach
a dhéanann líon réasúnta beag ball foirne
atá tiomanta do spriocanna agus cuspóirí
an mhúsaeim.
Tá mórán tráchta ar an ‘gcumhacht
bhog’ atá ag an gcultúr agus is léiriú iad
an mórán gníomhaíocht de chuid na
Leabharlainne in 2017 ar an gcumas
cumhachtach seo atá ag músaeim
naisc thábhachtacha a chruthú. Tríd
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an mbliain, ba rannpháirtí gníomhach
é an Leabharlann sa chomóradh 60
bliain ar Chaidrimh Thaidhleoireachta
leis an tSeapáin. I mí Eanáir, ghlac an
Stiúrthóir le gradam ‘Ardmholadh Aire
Eachtrach na Seapáine’ thar ceann
na Leabharlainne ón Aire Kishida ag
searmanas i dTeach Iveagh. Tugadh
aitheantas don Leabharlann as ucht an
ionchuir den chéad scoth a bhí aige i
gcur chun cinn na comhthuisceana ar an
tSeapáin agus ar an gcairdeas, agus sa
mhalartú acadúil in Éirinn trí shaothair
ealaíne Sheapánacha a chaomhnú, a
athchóiriú agus a léiriú. Tá Bailiúcháin
Sheapánacha na Leabharlainne go
deimhin ar cheann de láidreachtaí na
mbailiúchán Áiseacha agus crochadh dhá
thaispeántas speisialta thábhachtacha
agus fíor-álainn chun ceiliúradh a
dhéanamh ar an gcomóradh seo. Ba
bhuaicphointe de chuid na bliana é cuairt
A Mhórgacht Ríoga, An Bhanphrionsa
Takamado, i mí Iúil chun an taispeántas
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Preserved in Partnership (caomhnaithe
sa chomhpháirteachas) a oscailt agus
in éineacht léi ag an ócáid seo bhí an
Tánaiste, Ambasadóir na hÉireann
chun na Seapáine, agus Ambasadóir na
Seapáine chun na hÉireann.
Mar bhonn taca faoi ról an chultúir in
Éirinn in 2017, bhí seoladh an Chláir Éire
Ildánach agus tá an Leabharlann ag súil le
hionchur a thabhairt don chlár suntasach
seo a dearadh chun an cultúr a chur chun
cinn agus chun an taitneamh agus na
buntáistí a thabhairt don uile theaghlach
in Éirinn. Tá ailíniú déanta againn ar ár
dtosaíochtaí straitéiseacha leo siúd ag an
gClár Éire Ildánach agus leanfaidh muid
orainn le hionchur a thabhairt ar bhealach
fiúntach dá chuspóirí, agus chun cabhrú
leis an tír naisc a chruthú go domhanda.
Tá an Leabharlann, mar shampla, ina bhall
gníomhach den Chumann Iarsmalainne
Músaem Áiseach-Eorpach (ASEMUS),
ar líonra tras-chultúrtha iarsmalann é

Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty

ó thíortha Cruinniú den Áise agus den
Eoraip (ASEM). I mí an Mhárta, rinne an
Stiúrthóir cathaoirleacht ar an gCoiste
Feidhmiúcháin ASEMUS arna óstáil ag
an Ard-Mhúsaem i nDeilí Nua agus ghlac
sí páirt sa 7ú Comhdháil Ghinearálta
ASEMUS ina raibh an téama: Engaged
Museums: Technology, Access and New
Audiences (Músaeim Ghníomhacha:
Teicneolaíocht, Rochtain agus Lucht
Spéise Nua).
Níos gaire don bhaile, rinneadh
athnuachan ar chlár ballraíochta na
Leabharlainne, agus seoladh arís é mar
Friends of the Chester Beatty (Cairde
an Chester Beatty). Mar gheall air seo,
bhíomar in ann leathnú a dhéanamh agus
fáilte a chur roimh mhórán Cairde nua,
agus tacaíocht riachtanach airgeadais a
chruthú chun cabhrú le cúram a thabhairt
do na Bailiúcháin.
Chomh maith leis sin, líonadh roinnt
post criticúil in 2017, agus leanfaidh
an Stiúrthóir agus na hIontaobhaithe
orthu ag cinntiú go gcomhlíonann
an líon foirne s’againn riachtanais na
heagraíochta, agus, go háirithe, ár
gcuairteoirí. Ina measc seo bhí dhá phost

Fionnuala Croke
Stiúrthóir/POF
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nua-chruthaithe, An Ceannasaí Cúrsaí
Digiteacha, agus an Cláraitheoir. Tá an
bheirt acu lárnach i bhforbairt caidrimh
ar líne na Leabharlainne amach anseo.
Agus beirt ghrianghrafadóirí digiteacha
urraithe earcaithe, bhí sé de chumas
ag an músaem tús a chur le digitiú go
hinmheánach, agus é mar aidhm an
chéad chéim de na Bailiúcháin a sheoladh
ar líne faoi dheireadh 2018. Mar gheall
ar an tionscnamh seo, beidh sé de
chumas againn na Bailiúcháin a roinnt
le lucht spéise in Éirinn agus ar fud an
domhain, agus chun fáilte a chur roimh an
gcuairteoir fisiciúil, agus chomh maith leis
sin roimh an gcuairteoir fíorúil.
Is mar gheall ar an obair dhochloíte
sa chúlra amháin ag foireann uile na
Leabharlainne atá buíochas ag dul do na
buaicphointí a luaitear anseo, agus don
mhórán eile a luaitear ar na leathanaigh
a leanas, ar foireann iad a chuireann
fáilte roimh ár gcuairteoirí, súil ghéar
ar an mbuiséad, agus a chinntíonn go
gcoinnímid ardchaighdeáin san obair ar
fad a dhéanaimid.

Catherine Day
Cathaoirleach
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TUAIRISC NA NIONTAOBHAITHE:
CUSPÓIRÍ AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ

Ár 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 Éire agus na cultúir a bhfuil
ábhar a bhaineann leo sna Bailiúcháin.
Ár bhfís
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.

Tosaíochtaí straitéiseacha
Lenár dtosaíochtaí straitéiseacha,
mar atá san achoimre thíos, cinnteofar
go leanfaidh an Leabharlann lena
sainchúram a leathnú chun leasa an
phobail. Le réimse clár agus tionscnamh
nua, lena n-áirítear fís dhigiteach don
Leabharlann amach anseo, cuirtear
le teagmháil na Leabharlainne leis an
bpobal, idir an pobal áitiúil agus an pobal
níos faide i gcéin.
Tosaíochtaí Straitéiseacha na
Leabharlainne 2016–2020 is ea:
1. Na Bailiúcháin a chaomhnú, a
bhainistiú agus a fhorbairt
2. Cur leis an teacht atá ar na Bailiúcháin,
ar aon láthair agus trí ghléasra digiteach,
ag réimse leathan éagsúil de lucht spéise
3. Caidreamh agus Foghlaim Idirchultúir
a chur chun cinn
4. A chinntiú go bhfuil Leabharlann
Chester Beatty, maidir le cúrsaí
oibriúcháin, inmharthana ó thaobh
gnóthaí airgeadais agus éifeachtach
ó thaobh costais
5. Lucht foirne a mhealladh, a choinneáil
agus a fhorbairt
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ATHBHREITHNIÚ AR BHUAICPHOINTÍ AGUS FEIDHMÍOCHT IN 2017
Tosaíocht Straitéiseach 1: Na Bailiúcháin a chaomhnú,
a bhainistiú agus a fhorbairt

Is príomhfhócas agus freagracht don
Leabharlann fós é cúram a thabhairt do
na Bailiúcháin do ghlúine an lae inniu
agus do na glúine amach anseo. Téann
caomhnú an ábhair, a chur ar taispeáint
agus a léirmhíniú go bun na cúise maidir
le gach gné dár n-oibríochtaí agus do
dheis a bheith ag ár lucht spéise an
t-ábhar a fheiceáil, ar an láthair nó ar an
idirlíon. Tagann léargas nua agus tuiscint
nua ar an am atá caite ón taighde a
dhéantar ar na Bailiúcháin chomh maith
lena gcoinneáil faoi thrácht agus aird níos
mó daoine a tharraingt orthu.
Caomhantas
Agus dhá dhánlann bhuana ann – Arts
of the Book agus Sacred Traditions
(Ealaíona an Leabhair agus Traidisiúin
Bheannaithe) – agus dánlann speisialta
taispeántais, dhírigh na gníomhaíochtaí
caomhantais ar uainíocht a dhéanamh ar
na taispeántais bhuana agus shealadacha
agus ar nithe a ullmhú le haghaidh
iasachta chuig taispeántais i músaeim
eile agus i ndánlanna in Éirinn agus
thar lear. Rinneadh caomhnú ar 234
mír ar an iomlán ar fud na mBailiúchán,
lena n-áirítear breis agus 100 prionta
Sheapánacha surimono le haghaidh an
taispeántais The Art of Friendship (Ealaín
an Chairdis). Rinneadh 937 ní eile a
ullmhú le haghaidh grianghrafadóireacht
intí agus le haghaidh scoláirí ar cuairt.
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Rinneadh roinnt tionscadal mór praiticiúil
cóireála a bhrú chun cinn, lena n-áirítear
caomhnú ar Chórán de chuid na hochtú
haoise déag (CBL Is 1404); lámhscríbhinn
duilleoige pailme de chuid na dara haoise
déag ón mBeangal Thiar (CBL In E 1463);
an Cream of Histories de chuid na Tuirce
ón sé haois déag (CBL T 414); agus an
bailiúchán thangkas ón Tibéid.
Tharraing an Fhoireann Caomhantais aird
ar thionscadail le déanaí agus ar thaighde
reatha i mblag atá nasctha le suíomh
idirlín na Leabharlainne.
Páipéir, Cuir i Láthair agus Cainteanna
le Foireann na Leabharlainne
Lean an fhoireann de phróifíl na
Leabharlainne a leathnú trí chaidreamh
a chothú leis an bpobal agus le
comhghleacaithe in Éirinn agus thar
lear. D’fhéach siad lena dtaighde ar na
Bailiúcháin agus a n-eispéiris i gcláir
phoiblí sa phobal a roinnt trí shraith
cainteanna, léachtaí agus cuir i láthair
ar cuireadh agus chuir siad go mór le
imeachtaí Chairde na Leabharlainne;
ag an am céanna, bhí sé de thoradh ar
chomhoibriú taighde agus caidreamh
scolártha i líonraí gairmiúla go bhfuarthas
cuirí léachtaí a thabhairt go hidirnáisiúnta.
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and Culture (The Biennial Hamad bin
Khalifa Symposium on Islamic Art), New
Haven: Yale University Press, 2017.
Foilsíodh na saothair seo a leanas in 2017
agus tagairt iontu do Bhailiúcháin na
Leabharlainne:

Foilseacháin agus taighde
Ceann de phríomhghníomhaíochtaí
na Leabharlainne is ea taighde agus
foilsitheoireacht. Le gach foilseachán,
leathnaítear caidreamh na mBailiúchán
le lucht spéise nua a mhealladh.
Féadtar é seo a fheiceáil sa mhéadú
a tháinig ar iarratais ar ár Seirbhísí
Grianghrafadóireachta gach bliain le
haghaidh íomhánna. In 2017, fuair an
Leabharlann 110 iarratas ar ábhar agus
deonaíodh cead dóibh uile íomhánna a
úsáid i bhfoilseacháin idirnáisiúnta amach
anseo.
Foilsíodh na saothair seo a leanas leis
an bhfoireann in 2017:
An Dr Mary Redfern. The Art of
Friendship: The Japanese Surimono
Prints, Baile Átha Cliath: Leabharlann
Chester Beatty, 2017.
Fionnuala Croke. Director’s Choice:
Chester Beatty Library, Londain: Scala,
2017.
An Dr Mary Redfern. ‘Doctoral Thesis’ in
Tenno no Dainingu Horu: Shirarezaru Meiji
Tenno no Kyutei Gaiko (The Emperor›s
Dining Hall: Court Diplomacy of the Meiji
Emperor), Kyoto: Shibunkaku, 2017.

Justin McDaniel (Ollscoil Pennsylvania).
‘The Chester Beatty Collection of
Siamese Manuscripts in Ireland’ in
Manuscript Studies: a Journal of the
Schoenberg Institute for Manuscript
Studies, dar teideal ‘Collectors and
Collections in the History of Thai
Manuscripts’, arna fhoilsiú ag University
of Pennsylvania Libraries and Press
(Earrach, 2017).
Larry W Hurtado. ‘P45 as an Early
Christian Artefact: What it Reflects about
Early Christianity’ in Teologisk Tidsskrift,
imleabhar 4, 2016.
Pleananna don am romhainn
Ceann de na buaicphointí is suntasaí le
blianta beaga anuas don Leabharlann is
ea go bhfuarthas creidiúnú iomlán faoi
Chláir Caighdeáin Músaeim na Comhairle
Oidhreachta d’Éirinn in 2014. Mar
gheall ar an struchtúr a cuireadh ar fáil,
cuireadh ar chumas na Leabharlainne na
caighdeáin a leabú ar fud na hinstitiúide
agus bronnfar caighdeán cothabhála ar
an Leabharlann in 2018.
An príomhfhócas agus muid ag bogadh
ar aghaidh ná go ndéanfaí an poitéinseal
a chíoradh na Bailiúcháin a roinnt go
digiteach, rud a chuir ar ár gcumas
caidreamh a chothú le lucht spéise nua
agus corraitheacha agus comhoibriú
taighde a fhorbairt.

Kristine Rose Beers. ‘Reading with
Conservators: the language of book
archaeology’ foilsithe in By the Pen and
What They Write: Writing in Islamic Art
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Tosaíocht Straitéiseach 2: Chun rochtain, idir
rochtain fhisiciúil agus dhigiteach, ar na Bailiúcháin
a fheabhsú do lucht spéise éagsúla

I bhfianaise chaighdeán agus éagsúlacht
na mBailiúchán, tá caidreamh ag an
Leabharlann le réimse leathan úsáideoirí,
lena n-áirítear an mórphobal, scoláirí
agus lucht acadúil, mic léinn, deontóirí,
cuairteoirí eachtracha agus grúpaí
sainspéise. Tugtar aghaidh ar rochtain
ar na Bailiúcháin sa Leabharlann
leis an éagsúlacht taispeántas agus
gníomhaíochtaí sa chlár poiblí, chomh
maith le rochtain scolártha a chur ar fáil.

The Art of Friendship: Priontaí
Surimono Seapánacha
3 Márta 2017 – 27 Lúnasa 2017
Is éard is brí leis an bhfocal surimono go
bunúsach ná ‘rud priontáilte’. Ullmhaítear
iad seo mar bhronntanais i measc
cairde agus daoine aitheantais ag an
Athbhliain agus ar ócáidí speisialta eile,
agus bhí na priontaí seo, a fhoilsítear go
príobháideach, ina thoradh ar chultúr
liteartha ré Edo na Seapáine.

Taispeántais
Tá Bailiúcháin áille na Leabharlainne i
gcónaí lárnach ina cuid gníomhaíochtaí.
Déantar an rochtain ar na Taispeántais
a chur chun cinn trí uainíocht bhliantúil a
dhéanamh ar na nithe ar taispeántas sna
dánlanna taispeántas buan, in éineacht
le clár taispeántas sealadach.

Is éard atá sna priontaí surimono a
coimisiúnaíodh go deireanach san ochtú
haois déag agus an naoú haois déag,
tá véarsaí gearra a cumadh ag tóstail
filíochta le chéile le dearaí ullmhaithe
ag ealaíontóirí mór le rá. Ba ábhair do
phriontaí surimono na n-ealaíontóirí iad
scríbhinní na scoláirí agus canónacha
liteartha na Seapáine agus na Síne,
agus cuimsítear iontu deisbhéalacht
agus cairdeas na salón léannta seo agus
tugann siad spléachadh galánta ar an
saol lán de chlaontagairtí spraíúla.
Mheall na priontaí Seapánacha surimono
is galánta Sir Alfred Chester Beatty,
chomh maith lena gcaighdeán agus a
n-áilleacht, agus bhailigh sé an bailiúchán
a mheastar a bheith ar ceann de na cinn
is fearr ar domhan: ní haon iontas é mar
sin gur mheall an taispeántas os cionn
130,000 cuairteoirí.
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Caomhnaithe sa Chomhpháirtíocht:
Taiscí Ealaíne Seapánaí
8 Iúil 2017 – 7 Eanáir 2018
Thaisteal Chester Beatty chun na
Seapáine in 1917. Ba bhailitheoir
aitheanta é faoin tráth seo de
lámhscríbhinní de chuid an Iarthair
agus lámhscríbhinní Ioslamacha, agus
bhí Beatty faoi dhraíocht ag na scrollaí
láimhe agus leabhair fhíorálainn a
phéinteáil ealaíontóirí Seapánacha. Sna
blianta ó d’fhág Beatty a bhailiúcháin
uathúla le huacht ag Éirinn, tugadh faoi
thionscadail caomhantais speisialaithe
chun na saothair ealaíne shuntasacha
seo a chaomhnú. San áireamh sa

16

taispeántas fócasaithe seo, bhí ceithre
scrolla péinteáilte a caomhnaíodh
le tacaíocht ón tSeapáin. Nuair a
dhéantar na buaicphointí maorga seo
de chuid Bhailiúcháin Sheapánacha na
Leabharlainne a leathnú amach, nochtar
scéalta de chaidrimh chúirtéiseacha,
gníomhartha cróga agus teagmhálacha
suaithinseacha. Mar chuid de chlár
imeachtaí na Leabharlainne a rinne
ceiliúradh ar an 60ú comóradh de
chaidreamh dioplómaitiúil foirmiúil idir
Éire agus an tSeapáin, d’oscail H.I.H
Banríon Takamado na Seapáine an
taispeántas.

The Disasters of War le Francisco
Goya
6 Deireadh Fómhair 2017 –
21 Eanáir 2018
Léirítear sna priontaí Disasters of
War le Francisco Goya (1746-1828)
an treallchogaíocht, an gorta agus an
díomá polaitiúil a lean ionradh Napoleon
Bonaparte (1769–1821) ar an Spáinn in
1808. Tá cuid de na híomhánna grafacha
is brúidiúla den chogaíocht a rinneadh
riamh san áireamh anseo. D’oibrigh
Goya ar na plátaí do na heitseálacha seo
idir 1810 agus 1820, ach, de dheasca
réimeas smachtúil an Rí Ferdinand VII
(1784–1833), níor foilsíodh iad go dtí
tríocha a cúig bliain tar éis bhás Goya.

Ráitis Airgeadais 2017

Tá an bailiúchán iomlán 80 prionta ag
an Leabharlann (ón dara heagrán de
1892) agus roghnaíodh leath díobh
lena gcur ar taispeáint sa taispeántas.
Ba mháistirdhréachtóir agus déantóir
priontaí é Goya agus chruthaigh sé
saothair chumhachta agus úsáid á baint
aige as línte tearca in éineacht le solas
láidir agus scáthanna dorcha. Cabhraíonn
a chuid tuairimí coscracha i leith fulaingt
daoine le maolú a dhéanamh ar na
radhairc den fhoréigean as cuimse agus
téann na saothair seo i bhfeidhm fós ar
lucht spéise agus baineann geit astu.
Go deimhin, mar thaifead ar ainghníomh
na cogaíochta, breathnaítear ar na
heitseálacha seo mar réamhtheachtaí
den fóta-iriseoireacht nua-aimseartha.

17

An 500ú Comóradh ar an
Reifirméisean
Ón 31 Deireadh Fómhair 2017
500 bliain ó shin, ar an 31 Deireadh
Fómhair 1517, thairneáil Martin Luther a
95 téis ar dhoirse na séipéal in
Wittenberg na Gearmáine. Thionscain an
gníomh seo an Reifirméisean
Protastúnach, an scoilt leis an Eaglais
Chaitliceach a d’athraigh an Eoraip ó
bhonn. Chun comóradh
a dhéanamh ar Lá an Reifirméisin,
roghnaíodh roinnt leabhar priontáilte
agus priontaí ar ábhar an Reifirméisin
lena gcur ar taispeáint i nDánlann na
dTraidisiún Beannaithe.
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Iasachtaí ó na Bailiúcháin
Le linn na bliana, thug an Leabharlann
ocht ní ar iasacht don taispeántas:
Bristle: Hair and Hegemony ag Dánlann
Highlanes, Droichead Átha (8 Iúil – 23
Meán Fómhair).
Leabharlann Tagartha
Lean an Leabharlann Tagartha ar
aghaidh ag freastal ar thaighdeoirí
idirnáisiúnta ar mian leo féachaint ar na
Bailiúcháin. Bhí méadú i líon na scoláirí
a tháinig ar cuairt chuig na Bailiúcháin
Ioslamacha agus Oirthear na hÁise, agus
thug cainteoirí agus toscairí ó cheithre
chomhdháil cuairt ar an Leabharlann
chun an Bailiúchán Bíobalta a scrúdú: An
chomhdháil Herman Hoskiers and the

Future of Textual Scholarship on the Bible
in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
(28–30 Lúnasa); an chomhdháil British
New Testament in Ollscoil Mhá Nuad (31
Lúnasa); an siompóisiam From Scrolls
to Scrolling a reáchtáladh in Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath (6–7 Meán
Fómhair); agus an chomhdháil Reading
New Testament i gColáiste na Tríonóide
(12–13 Meán Fómhair). Thug roinnt grúpaí
teagaisc tríú leibhéal cuairt le linn na
bliana, chomh maith le léirithe a eagraíodh
le haghaidh daoine mór le rá ar cuairt.
Scoláire ar Cuairt
Den chéad uair, in 2017, rinne an
Leabharlann agus Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath co-mhaoiniú ar
chomhaltacht trí mhí i gcomhar leis an
Roinn Léinn Neasoirthir agus Meánoirthir
i gColáiste na Tríonóide. Rinne an
Dochtúir Mary Frazer, ar Aisiria-eolaí í a
rinne staidéar in Oxford agus Yale agus
a bhfuil speisialtacht aici i dtéacsanna
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staireagrafaíocha Acádacha, a cuid
ama a roinnt idir taighde a dhéanamh ar
bhailiúchán scripteanna dingchruthacha
na Leabharlainne agus teagasc sa Roinn
Léinn Neasoirthir agus Meánoirthir. Go
sonrach, dhírigh sí a cuid taighde ag an
Leabharlann ar ghrúpa taibléad Acádacha
neamhfhoilsithe.
Siompóisiam Nara-ehon
D’óstáil an Leabharlann siompóisiam
taighde idirnáisiúnta ar ábhar na bpictiúr
scéalaíochta Seapánacha agus fócas ar
leith ar Bhailiúcháin na Leabharlainne
(2–5 Lúnasa). Ba iad an tOllamh
Ishikawa Toru (Ollscoil Keio), an tOllamh
Abe Yasuro (Ollscoil Nagoya) agus an
tOllamh Kobayashi Kenji (Institiúid
Náisiúnta na Litríochta Seapánaí) a
d’eagraigh an siompóisiam The World
of Japanese Picture Stories le maoiniú
ón Japan Society for the Promotion of
Science (JSPS), agus ba é Ambasadóir na
Seapáine chun na hÉireann a d’oscail é.
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Rochtain Dhigiteach ar na Bailiúcháin
Tá an Leabharlann tiomanta do
na bailiúcháin a chur ar fáil ar líne.
Braitheann sé seo ar an digitiú
inmheánach ar na Bailiúcháin agus
mar gheall gur cruthaíodh Foireann
Dhigiteach i gcaitheamh na bliana,
bhíothas in ann tosú ar an obair seo in
2017. Mar gheall ar an dul chun cinn
mór suntasach i ngníomhaíochtaí na
Leabharlainne, tá na hacmhainní i
bhfeidhm anois chun na Bailiúcháin a
chur ar fáil do lucht spéise ar fud an
domhain; in éineacht leis an gcuspóir
seo, tá an Leabharlann tiomanta
cultúr digiteach a chruthú ar fud na
heagraíochta.
D’oibrigh baill foirne sa Leabharlann le
scoláirí ó Ollscoil Stáit Chathair Pheadair
chun macasamhail a tháirgeadh de
lámhscríbhinn de chuid na seachtú
haoise déag de The Life of Alexander
Nevskij (CBL W 151). Rinneadh an
t-imleabhar a chaomhnú agus a dhigitiú
lena fhoilsiú sa tsraith «Written artefacts
of Russian history and culture, stored in
foreign libraries and archives».
Cláir Phoiblí agus Phobail
Reáchtálann an Leabharlann clár poiblí
gníomhach agus éagsúil a bhfuil tóir
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air go forleathan, agus freastalaíonn
sé ar chuairteoirí ag gach aois leis na
Bailiúcháin bhuana, agus tógtar téamaí
ar iasacht ó na taispeántais shealadacha.
I mbliana, tháinig an clár poiblí leis an 60ú
comóradh de chaidreamh dioplómaitiúil
idir Éire agus an tSeapáin.
Silk Worm Club: ceaptha dóibh siúd idir
6 agus 11 bliana d’aois, reáchtáil an Silk
Worm Club ceardlanna faoi mhaoirseacht
agus treoraithe. Reáchtáladh clár
seachtaine i mí Iúil a raibh ealaín na
Seapáine mar inspioráid ann, mar
fhreagra ar thaispeántas na bpriontaí
surimono.
Chester Beatty’s Creative Lab Club
for Teens: tá sé seo dírithe orthu siúd
ó 12–17 mbliana d’aois; reáchtáladh
ceardlanna uair sa mhí le linn na bliana
scoile, in éineacht le clár seachtaine
Ealaíon agus Ceardaíochta Seapánaí
i mí Iúil, ina raibh imeacht mar chuid
den Festival of Curiosity bliantúil agus
imeacht mar chuid den fhéile Dublin
Maker i gColáiste na Tríonóide. Rinneadh
ceardlanna téamacha a sceidealú le
go dtarlódh siad le linn Sheachtain na
hOidhreachta i mí Lúnasa. In 2017,
bhuaigh an clár Creative Lab for Teens
duais oideachais le haghaidh Scoth an

Chleachtais de chuid an choiste ICOM
de chuid CECA.
Clár d’Aosaigh: reáchtáladh réimse
leathan léachtaí, ceardlann, turais
fócasaithe, imeachtaí ceoil agus
imeachtaí dírithe ar an teaghlach (lena
n-áirítear seisiúin taispeántas poiblí,
ranganna agus ceardlanna buail isteach) i
gcaitheamh na bliana.
Turais Ambasadóirí Pobail: Lean an
Leabharlann ar aghaidh le turais a chur
ar fáil ag cainteoirí dúchais i roinnt
teangacha, lena n-áirítear an Béarla, an
Ghaeilge, an Araibis, an tSeapáinis agus
an Mhandairínis. Thug cainteoirí dúchais
na turais seo agus thug siad léargas agus
tuiscint dhomhain ar na Bailiúcháin, agus
ag an am céanna ghníomhaigh siad mar
eadránaithe idir an músaem agus an
pobal. Is oibrithe deonacha iad treoraithe
uile na Leabharlainne.
Turais Cairdiúil do dhaoine le Néaltrú –
Comhráite faoin Ealaín: I mí na Bealtaine,
sheol an Leabharlann turais mhíosúla
atá cairdiúil do dhaoine le néaltrú
mar chuid den Tionscadal Azure , ar
tionscnamh idirnáisiúnta é taobh istigh
d’eagraíochtaí cultúrtha agus a dheartar
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chun inrochtaineacht a fheabhsú. Is é atá
ar intinn ná dánlanna agus iarsmalanna a
dhéanamh níos cuimsithí do phobal níos
leithne cuairteoirí agus déantar na turais
a dhearadh do dhaoine a bhfuil néaltrú
orthu, agus dá gcúramóirí.
Ghlac 7,480 leanbh páirt in 221 turas
scoile agus in 86 imeacht eile sa
Leabharlann le linn na bliana. Ar an
iomlán, d’fhreastail os cionn 11,100 duine
ar 499 imeacht d’aosaigh a d’eagraigh
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an Leabharlann in 2017 (folaíonn sé
seo imeachtaí do bhaill agus d’oibrithe
deonacha).
Déantar roinnt de na tionscnaimh
oideachais agus foghlama a fhorbairt
go sonrach leis an bpobal mar bhealach
chun caidreamh a chothú le pobail
éagsúla áitiúla. Déantar cuid de seo a
bhaint amach trí chomhpháirtíochtaí
le hambasáidí agus le féilte. Ghlac an
Leabharlann páirt i roinnt buaicphointí
féilte, lena n-áirítear: Féile Naomh
Pádraig (mí an Mhárta); Féile na Bliana
Nua Síní, Baile Átha Cliath (mí Feabhra);
Nowruz (mí an Mhárta); Féile Experience
Japan (mí Aibreáin); An Fhéile Scannán
Gréagach (mí Aibreáin); Imeachtaí
Cultúrtha Téalannacha; Féile Bhealtaine
(mí na Bealtaine); Festival of Curiosity
(mí Iúil); Seachtain na hOidhreachta
(mí Lúnasa); Oíche Chultúir (16 Meán
Fómhair); Féile Lár an Fhómhair (mí
Mheán Fómhair); ceiliúradh Diwali (mí
Dheireadh Fómhair) agus Féile Scannán
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Arabach Bhaile Átha Cliath (mí na
Samhna).
Lean an Fhoireann Oideachais de dhíriú
ar nuashonruithe rialta a dhéanamh ar
an gclár poiblí, tionscadail, foilseacháin
agus acmhainní do mhúinteoirí agus
d’oideachasóirí, ag úsáid blag atá nasctha
le foireann na Leabharlainne.
Aiseolas ó Chuairteoirí
Tháinig an 340,000 cuairteoirí ar an
leabharlann in 2017 ó áiteanna ar fud an
domhain, agus léiríodh i suirbhé sampla
de cheannaitheoirí sa Siopa Féiríní gur
tháinig 67% díobh ó áiteanna thar lear,
agus an chuid eile ón margadh intíre. Is
éard a bhí san áireamh sa mhargadh thar
lear ná gurb as an Eoraip do 51% díobh,
27% as Meiriceá Thuaidh, 13% as an
mBreatain, agus an chuid eile as an gcuid
eile den domhan.
Déanann an Leabharlann suirbhéanna
inmheánacha ó am go ham i gcaitheamh
na bliana, i bhfoirm suirbhéanna fada

Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty

a chomhlánú sa Siopa Féiríní, ag an
bhfáiltiú, agus tar éis turais phoiblí.
Léiríonn siad seo go bhfuil ár gcuairteoirí
ag leanúint de leibhéil arda sástachta a
thuairisciú:, thuairiscigh 78% go raibh a
n-eispéireas foriomlán ‘Iontach’, 20% go
raibh sé ‘Maith’, agus 99% go molfadh
siad do chara cuairt a thabhairt. Léirítear
an t-aiseolas seo leis an iliomad tagairtí
dearfacha ar líne ar TripAdvisor, Twitter
agus Facebook.
Bhí an sciar is airde de chuairteoirí, 26%,
san aoisghrúpa 46 go 64, agus go gar ina
dhiaidh bhí an t-aoisghrúpa 65+ ag 25%,
agus ina dhiaidh sin 24% san aoisghrúpa
20 go 32.
Is é an chaoi ar chuala cuairteoirí faoin
Leabharlann ná ó bhéal go béal ag 60%,
agus ina dhiaidh sin 38% i ndiaidh dóibh
treoirleabhar taistil a léamh nó cuairt a
thabhairt ar Ionad Eolais do Thurasóirí.
Bhí an Leabharlann i measc bhuaiteoirí
Dhuais Rogha Saineolaithe TripExpert,
2017; bronntar an Duais seo ar níos lú
ná 2% de na taitneamhachtaí uile ar fud
an domhain, agus is léiriú é ar thuairimí
iriseoirí agus scríbhneoirí gairmiúla taistil.
Bhain sé an 3ú háit amach sa liosta de na
Barr 10 Taitneamhachtaí Crúis i mBaile
Átha Cliath, agus arís bhain sé amach
‘Deimhniú Feabhais’ ó TripAdvisor in
2017.
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Cothabháil ar fhoirgnimh
Tá an tóir leanúnach ar an Leabharlann
agus an líon síorfháis cuairteoirí ar
an leabharlann ag leanúint de bheith
ina spreagadh don ghá le spásanna
taispeántais agus phoiblí a chothabháil
agus a leathnú, agus, mar a bhíonn
i gcónaí, táimid buíoch d’Oifig na
nOibreacha Poiblí (OPW) as a gcomhairle
agus tacaíocht leanúnach i gcúrsaí a
bhaineann le taispeántais, foirgnimh
agus cothabháil. I measc na n-oibreacha
suntasacha a críochnaíodh in 2017, bhí:
Uasghrádú ar fhearais Closamhairc sa
Léachtlann.
Athruithe ar na hoifigí le freastal ar an líon
méadaithe foirne.
Pleananna don am romhainn
Tá tús curtha anois le mórthionscadal
digitithe na Leabharlainne. Is é an sprioc
dheiridh ná an Bailiúchán a dhigitiú agus a
chur ar fáil ar líne ina iomláine, feiceálacht
agus caidreamh na Leabharlainne a
fhorbairt, agus é a dhéanamh inrochtana
do lucht spéise úrnua, an cuairteoir
fíorúil. Leis an tionscadal digiteach seo,
féachfar leis an eispéireas cuartaíochta a
fheabhsú agus bealaí nua a spreagadh le
haghaidh caidrimh leis an mBailiúchán.
Táthar ag leanúint d’anailís a dhéanamh
sa Leabharlann ar ár gcuairteoirí trí
shuirbhéanna agus aiseolas, agus leis seo
féadaimid leanúint dár dtaispeántais, ár
gclár poiblí agus tairiscintí eile a chur in
oiriúint le freastal ar riachtanais shíorathraitheacha an phobail a ndéanaimid
freastal orthu.
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Tosaíocht Straitéiseach 3: Caidreamh agus
Foghlaim Idirchultúir a chur chun cinn

Tá ról lárnach ag an Leabharlann sa
tuiscint idirchultúir agus an cóimheas a
chur chun cinn i measc daoine éagsúla
in Éirinn. Go hidirnáisiúnta, féadann an
Leabharlann ról beag ach suntasach a
bheith aige i gcaidreamh a chothú idir
Éire agus tíortha ina bhfuil a gcultúr ar
léiriú sna Bailiúcháin.
I réimse an oideachais, tá an Leabharlann
ag leanúint de bheith rannpháirteach go
feiceálach i mórán comhthionscadal in
Éirinn agus san Eoraip go ginearálta. Is
minic gurb éard atá in aschuir inbhraite
ná acmhainní foghlama a chuireann bonn
faoin teagasc ar ábhair an ilchultúrthacht
agus chultúir an domhain. Amach anseo,
leanfaimid orainn de pháirt a ghlacadh
i dtionscnaimh den chineál seo, agus
leanfaimid de shamplaí scoth cleachtais a
leagan síos don fhoghlaim idirchultúir.
Léacht Bhliantúil
Thug John T. Carpenter (Mary Griggs
Burke, Coimeádaí na hEalaíne Seapánaí
ag an Metropolitan Museum of Art,
Nua Eabhrac Léacht Bhliantúil 2017 na
Leabharlainne, dar teideal Sharing the
Joys of Spring in Edo Japan: Auspicious
Poems and Surimono Print Designs, a
reáchtáladh ar 3 Márta i Halla Sheoirse,
Caisleán Bhaile Átha Cliath chun tarlú ag
an am céanna le hoscailt an taispeántais
Art of Friendship.

Ráitis Airgeadais 2017

An tionscadal Creative Museum
(2014–2017)
Tá an Leabharlann ina
phríomhchomhordaitheoir ar an
tionscadal trí bliana seo atá á mhaoiniú
ag an gclár Erasmus + de chuid an AE. Is
éard a bhí mar chríoch ag an tionscadal
ná foilsiú an Creative Museum Toolkit
ina gcuirtear i láthair roinnt cleachtas
nuálaíoch agus cruthaitheach um
iarsmalanna chun an earnáil a spreagadh.
Tá cuireadh tugtha don Leabharlann
comhordú a dhéanamh ar thionscadal
nua ocht mí dhéag arna mhaoiniú ag an
AE, Making Museum, trína gcuirfear ardán
inbhuanaithe ar fáil chun an fhoireann
uirlisí oideachais a scaipeadh.
Interface Erasmus + (2015–2017)
Tá an Leabharlann ina
phríomhchomhordaitheoir ar an
tionscadal seo atá á mhaoiniú ag Erasmus
+ agus le linn 2017 reáchtáladh roinnt
imeachtaí, lena n-áirítear ceardlanna
do dhaltaí iar-bhunscoile ina ndearnadh
iniúchadh ar pharabail agus scéalaíocht,
bunaithe ar acmhainn na Leabharlainne
do mhúinteoirí, Ways of Seeing II.
Rinneadh léiriú ar ghearrscannán ina
ndearnadh doiciméadú ar cheardlann
oiliúna do mhúinteoirí le Seirbhísí
Cuimsithe & Éagsúlachta Thuaisceart
Éireann agus le heagraíochtaí tríú
leibhéal oideachais agus tá sé ar fáil
anois ar shuíomh idirlín na Leabharlainne.
Ag deireadh an tionscadail, eiseofar
treoirleabhar do mhúsaeim agus do
mhúinteoirí ina ndéanfar achoimre ar an
gcaoi le hacmhainní foghlama a fhorbairt
bunaithe ar bhailiúcháin músaeim.
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Pleananna don am romhainn
Leis an bhfás ar ár gcláir phoiblí, tá an
Leabharlann dá dhaingniú féin mar
lárionad plé agus foghlama idirchultúir. Tá
tóir ag méadú ar ár bhFoireann Imeachtaí
ag grúpaí agus eagraíochtaí ilchultúrtha
agus tá sé mar aidhm againn na caidrimh
seo a chothú agus a fhás amach anseo.
Leanfaidh an Leabharlann le caidreamh
a chothú leis an gComhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta; déanfaidh
sé acmhainní reatha agus nua a fhorbairt
do mhúinteoirí agus féachfaidh sé
go gníomhach le hoiliúint Forbartha
Gairmiúla Leanúnaí do mhúinteoirí a
mhealladh agus a éascú.
Tosaíocht Straitéiseach 4: A chinntiú go
bhfuil an Leabharlann, maidir le cúrsaí
oibriúcháin, inmharthana ó thaobh
gnóthaí airgeadais agus éifeachtach ó
thaobh costais
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Forbairt
Tá an Leabharlann buíoch chomh maith
as an deontas bliantúil a fhaigheann
sé ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta (RCOG). Leis seo, féadann an
Leabharlann a phríomh-mhisean a chur i
gcrích.
Tá an Leabharlann buíoch chomh maith
as na hurraitheoirí seo a leanas a raibh
tionchar suntasach ag a dtacaíocht le linn
na bliana ar ár ngníomhaíochtaí.
In 2017, thacaigh an RCOG go flaithiúil le
bunú Chlár Digiteach na Leabharlainne
faoin Scéim Maoinithe na mBailiúchán
Digitithe. Buíochas leis an maoiniú
seo, chuireamar fáilte roimh urraitheoir
corparáideach nua a bhfuil a shíntiús
flaithiúil ag tacú le húsáid chorraitheach
as teicneolaíocht chun gníomhaíochtaí
digiteacha na Leabharlainne a fheabhsú.
Táimid an-bhuíoch den Uasal Dermot
Desmond a bhfuil a mbua ceannaireachta
tar éis tacaíocht ríthábhachtach don
tionscadal seo, agus chomh maith leis an
Ireland Funds as a síntiús cineálta.

Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty
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Tosaíocht Straitéiseach 4: Le cinntiú go bhfuil an
Leabharlann inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de,
agus cost-éifeachtúil ina chuid oibríochtaí – ar lean

Forbairt – ar lean
Tá an obair eisceachtúil atá ar bun ag ár
Rannóg Caomhantais fós ag fáil tacaíocht
ó áiteanna ar fud an domhain. Mar gheall
ar shíntiús flaithiúil corparáideach,
leanamar le cóireáil riachtanach ar
Chórán de chuid na hochtú haoise (CBL Is
1404), agus chríochnaíomar an caomhnú
ar an mbailiúchán surimono roimh an
taispeántas Art of Friendship. Táimid anbhuíoch den Sumitomo Foundation atá
ag déanamh urraíochta ar an tionscadal
trí bliana chun an Tale of Tawara Toda
ón seachtú haois déag (CBL J 1164) a
chaomhnú ag an Restorient Studio in
Leiden.
Mar gheall ar dheontas flaithiúil
ón Iontaobhas Barakat, rinneadh
athcheangal ar an gCórán álainn de
chuid na Leabharlainne, sínithe ag an
gcallagrafaí Ruzbihan Muhammad
al-Tab`i al-Shirazi (CBL Is 1558). Bhí
an lámhscríbhinn seo mar ábhar do
thionscadal forleathan cúig bliana
taighde agus caomhantais; mar thoradh
air sin a bhí an taispeántas tiomnaithe
Lapis and Gold in 2016, agus beidh sé
mar ábhar do mhórfhoilseachán in 2018.
Rinne an deontas éascú ar an gcéim
dheiridh den chóireáil caomhantais ar
an lámhscríbhinn seo, rud a chinntigh
caomhnú fadtréimhseach ar an gCórán
tábhachtach seo ón séú haois déag.
Le tacaíocht iontach ón bhFondúireacht
Chultúrtha Turcach (TCF), tosaíodh ar
chaomhnú ar eagrán neamhchoitianta
den Cihannuma (Mirror of the World) le
Katip Çelebi, arna phriontáil ag Ibrahim
Müteferrika in 1732 (CBL AA 306).
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Lean an Chomhairle Oidhreachta lena
tacaíocht fhlaithiúil don Intéirneacht
Chaomhantais in 2017. Cuireadh tús leis
an gclár seo in 2006 agus tugann sé deis
eisceachtúil d’intéirnigh oiliúint a fháil mar
chuid dár bhFoireann Caomhantais. Tá
céimithe ón gclár tar éis leanúint orthu
agus dul ag obair in institiúidí gradamúla
ar fud an domhain, lena n-áirítear
an British Library, an National Trust,
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an
Leabharlann Bodleian, agus an Royal
Collection Trust.
Ar deireadh, ba mhaith linn buíochas
a ghabháil le American Friends of
the Arts in Ireland (AFAI), a bhfuil a
dtacaíocht fhlaithiúil tar éis ligean dúinn
píolótú a dhéanamh ar Chomhaltas
Coimeádaíochta a bhfuil an-ghá leis.
Clár Ballraíochta
Rinneadh athbhreithniú ar an gclár
ballraíochta in 2017. Tar éis na réimsí le
haghaidh feabhais leis an gclár reatha a
shainaithint, rinneamar taighde margaidh
i measc roinnt eagraíochtaí piaraí chun
dea-chleachtas a bhunú le haghaidh
riar agus seachadadh clár éagsúil
ballraíochta. Tháinig sé seo le chéile le
taighde i measc ár mbonn ballraíochta
féin agus le hathbhreithniú ar an gclár
imeachtaí agus an struchtúr praghsála.
Rinneadh athsheoladh ar an gclár Cairde
na Leabharlainne, agus bhí tairiscint
fheabhsaithe ann a fheabhsaíonn
eispéireas ár ndeontóirí. Leis an gcur
chuige níos cuíchóirithe seo i leith an
riaracháin, tá an clár níos inbhuanaithe
agus tá tuilleadh acmhainní á ngealladh
chun an clár a leathnú agus táthar ag
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iarraidh próifíl an chláir Friends a leathnú.
In 2017, bhí deis ag baill an chláir Friends
eispéireas a fháil ar ghnéithe éagsúla den
chultúr Seapánach, Síneach, Turcach
agus Indiach tríd an gclár gnóthach
s’againn ina bhfuil cainteanna, léirithe
scannáin, cruinnithe clubanna leabhar
agus turais. Chuir siad lena n-eolas ar
Bhailiúcháin an Iarthair sa Leabharlann
nuair a chuaigh siad ar thuras go dtí
an Airméin, agus rinne siad iniúchadh
ar láithreacha cultúrtha níos gaire don
bhaile, amhail Músaem Uladh i mBéal
Feirste.
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil lenár
mbaill uile sa chlár Friends, idir bhaill
nua agus bhaill reatha, as an díograis
agus tiomantas a thugann siad don
Leabharlann. Táimid buíoch go háirithe
de bhaill bhunaithe an Curators’ Circle
nua-bhunaithe: an tUasal Patrick Mooney
agus an Dochtúir Geraldine O’Sullivan
a bhfuil tionchar áirithe ag a dtacaíocht
iontach dár gclár caomhantais. Táimid
buíoch chomh maith dár bPátrúin
uile agus gan iad, ní bheadh ár gclár
intéirneachta Caomhnaithe ann.
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An Siopa Féiríní
Tá tóir fós ar Shiopa Féiríní na
Leabharlainne mar cheann scríbe don líon
síor-mhéadaithe cuairteoirí a bhíonn ar
lorg féiríní agus earraí a bhaineann leis na
Bailiúcháin. Thángthas ar sholáthraithe
agus táirgí nua i gcaitheamh na bliana
agus díríodh ar earraí nach bhfuil ar fáil in
áit ar bith eile i bPoblacht na hÉireann.
Silk Road Café
Tá an Café ina acmhainn tarraingteach
i gcónaí agus cuireann sé go mór
le heispéireas na gcuairteoirí ar an
Leabharlann. Freastalaíonn sé chomh
maith ar thoscairí comhdhála, ar fháiltithe
oíche agus ar na himeachtaí seachtracha
uile.
Pleananna don am romhainn
Leanfaidh an Leabharlann le caidreamh
a chothú le hurraíochtaí nua agus
déanfaidh forbairt ar a shreafaí ioncaim.
Tá athnuachan déanta ar an gclár
ballraíochta Friends agus táimid ag
súil leis sna blianta beaga romhainn
go dtiocfaidh fás ar an mballraíocht de
réir mar a théann an clár i bhfeidhm ar
dhéimeagrafaigh nach raibh páirteach
ann cheana.
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Tosaíocht Straitéiseach 5: Lucht foirne a mhealladh,
a choinneáil agus a fhorbairt

Oiliúint foirne
Ceann de na phríomhchuspóirí i dtaca
leis an bhfoireann de ná cinntiú go bhfuil
neart deiseanna ag an bhfoireann uile
a gcuid scileanna a fhorbairt ina réimsí
féin. Ba théamaí móra iad na ceardlanna
caomhantais agus coimeádaíochta
i measc na forbartha gairmiúla in
2017. Leis an dul chun cinn ar straitéis
dhigiteach na Leabharlainne, tá fócas
méadaithe ann ar oiliúint foirne i réimse
an digitithe i gcomhthéacs iarsmalanna.
Intéirneachtaí agus socrúcháin oibre
Chuir an Leabharlann roinnt
intéirneachtaí agus socrúcháin ghearra
oibre ar fáil do mhic léinn agus do
chéimithe nua a bhfuil suim acu i ngairm
bheatha in earnáil na n-ealaíon agus na
n-iarsmalann.
In 2017 sheol an Leabharlann scéim
intéirneachta coimeádaíochta. Is é
cuspóir an tionscnaimh seo ná taithí
phraiticiúil oiliúna ar iarsmalanna do
chéimithe nó iarchéimithe nua a bhfuil
suim acu i ngairm bheatha in earnáil
na n-ealaíon agus na n-iarsmalann.
Cuireadh tús leis an gclár san fhómhar
le hintéirneacht ghearr ceithre mhí oibre
le Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair. Tá
an intéirneacht á maoiniú ag American
Friends of the Arts in Ireland (AFAI).
Oibrithe Deonacha agus Oiliúint
d’Oibrithe Deonacha
Tá an Leabharlann ag leanúint de bheith
ag brath ar thacaíocht óna chuid Oibrithe
Deonacha chun tacú le seirbhísí don
ghnáthphobal, lena n-áirítear turais,
cúnamh sa Siopa Féiríní, imeachtaí de
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chuid an chláir Friends agus tionscadail
oideachais, amhail turais fhócasaithe
agus an tionscadal turas cairdiúil do
dhaoine a bhfuil néaltrú orthu. Ag
deireadh 2017, bhí 25 Oibríthe Deonacha
ann ag soláthar seirbhísí mar Threoraithe,
Dearadh Grafach, Ionadaithe Seirbhíse
do Chuairteoirí agus Cúntóirí Miondíola.
D’óstáil an Leabharlann na hOibrithe
Deonacha ag lón speisialta i mí Eanáir
mar aitheantas dá n-ionchur iontach
agus chun buíochas a ghabháil leo as a
dtacaíocht leanúnach.
Tugtar clár ionduchtaithe do na hOibrithe
Deonacha uile i leith na Leabharlainne
chomh maith le seisiúin oiliúna
leanúnacha fócasaithe atá ar oscailt
do chách. Eagraíonn an tOifigeach
Oideachais iad seo agus i measc na
mbuaicphointí le linn na bliana bhí
léachtaí ar thaispeántais reatha, turais
leis na Coimeádaithe, agus buaicphointí
na mBailiúchán Ioslamach.
Pleananna don am romhainn
Líonadh roinnt post ríthábhachtach le
linn 2017. Leanfaimid orainn ag obair
leis an RCOG chun Plean Fórsa Saothair
na Leabharlainne a chur i bhfeidhm le
cinntiú go bhfuil na leibhéil foirne cuí
chun riachtanais na heagraíochta a
chomhlíonadh agus chun ligean dúinn
cuspóirí an phlean straitéisigh reatha a
chomhlíonadh (2016–2020).
Leanfaidh an Leabharlann le tacú leis an
bhfoireann ina ról ar fud na heagraíochta,
ag cur dea-chleachtas oibre agus
cumarsáid chun cinn.
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LIOSTA NA FOIRNE

Stiúrthóir:
Fionnuala Croke, MA, IEMBA
Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir:
June Lattimore (go dtí Meitheamh 2017)
Cúntóir Feidhmiúcháin don Stiúrthóir:
Claire Dukes, MA (ó Mheán Fómhair
2017)
An Ceannasaí Forbartha:
Lucy Durack, MA (ó Eanáir 2017)
Comhordaitheoir Ballraíochta:
Mary Dowling, BA (go dtí Meán Fómhair
2017)
Comhordaitheoir Imeachtaí:
Caroline O’Hora (ó Iúil 2017)
Ceannasaí na mBailiúchán agus an
Chaomhantais:
Jessica Baldwin, BA
Coimeádaí Bhailiúcháin na hÁise
Thoir:
Mary Redfern, MA, PhD
Coimeádaí Bhailiúcháin an Iarthair:
Jill Unkel, MSc, MPhil, PhD
Coimeádaí na mBailiúchán Ioslamach:
Elaine Wright, MA, MPhil, DPhil (go dtí Iúil
2017)
Taighdeoir na hÁise Thoir:
Laura Muldowney, MA
Leabharlannaí Tagartha:
Celine Ward, BA, MLIS
Leabharlannaí Cúnta:
Hyder Abbas, MLIS, PhD
Cláraitheoir
Felicia Tan, MA (ó Iúil 2017)
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Ceannasaí Oideachais:
Jenny Siung, MLitt, Ard-Diop. i Riarachán
Ealaíon, Ard-Dipo. in Oideachas Aosach
agus Pobail
Oifigeach Oideachais
Justyna Chmielewska, MLitt
Cúntóir Oideachais:
Heidi Campbell, MA, PhD (buan ó
Shamhain 2017)
Caomhnóir Sinsearach Leabhar:
Kristine Rose Beers, BA
Caomhnóir Leabhar:
Julia Poirier, MA
An Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha:
Tim Keefe, BA, MS, MBA (ó Mheán
Fómhair 2017)
Coimeádaí Cúrsaí Digiteacha:
Sinéad Ward, MA, Ard-Diop. i Riarachán
Ealaíon
Grianghrafadóirí Digiteacha:
Orla Keeshan, BA, Diop. sa Mhargaíocht,
Fógraíocht, Caidreamh Poiblí (ó Iúil 2017)
Jon Riordan, MA, Diop. sa
Choimeádaíocht Dhigiteach (ó Iúil 2017)
Cúntóir Seirbhísí
Grianghrafadóireachta:
Philip Roe, BA, MA, Diop. sa Léann
Leabharlannaíochta agus Faisnéise
Ceannasaí Oibriúchán agus
Riaracháin:
Derval O’Carroll, MA
Bainisteoir Acmhainní Daonna:
Mary Corless, BA
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Bainisteoir Faisnéise agus
Cumarsáide:
Colin Kavanagh, BSc (ó Mhárta 2017)
Bainisteoir Airgeadais:
Anne Dillon, FCCA
Bainisteoir Siopa:
Rie Mishima, BA
Cúntóirí Siopa:
Kathryn Ducie (ó Lúnasa 2017)
Penelope Wu
Bainisteoir Áiseanna agus Slándála:
James Curran
Freastalaithe sinsearacha:
Alan Fitzgerald
Kevin Hackett
Freastalaithe:
Jesse Beers
David Farrelly, BA, Ard-Diop. san
Oideachas
Val Kavanagh
Colm Kiernan
Brendan Lynch
John McMahon
David Steele
Intéirneachtaí:
Caomhantas: Intéirnigh
Chaomhantais urraithe ag an
gComhairle Oidhreachta
Dorothea Müller, MA
Alice Derham, MA (ó Nollaig 2017)
Coimeádaíocht
Sophie Hogan, MA (Lúnasa–Nollaig
2017)

Miondíol
Katie Kavanagh (ó Dheireadh Fómhair
2016–Iúil 2017) (Scéim Náisiúnta
Intéirneachta JobBridge)
Oibrithe Deonacha
Treoraithe Turais:
Hiromi Anzai (Treoraí Seapáinise)
Joan Barnewell
Margot Belot
Noeleen Bryan
Diana Delia
Costanza Ficorella
Tasneem Filaih
Jack FitzGerald (Treoraí Béarla agus
Gaeilge)
Kurt Kullmann
Patricia McCabe
James Meehan
Oibrithe Deonacha – ar lean
Nateghe Moane
Brian O’Neill
Mary O’Riordan
Margaret Roche
Orla Ryan
Bayan Musallam and Asmaa Ashour
(Treoraí Araibise)
Yuping Chen (Treoraí Mandairínise)
Marie FitzGerald
Ionadaithe Seirbhíse do Chuairteoirí:
Margaret Brady
Maura Fennell
Noel Gorman
Mary Neville
Cúntóirí Miondíola:
Mary Gallagher
Dearadh Grafach:
Emma Byrne
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ATHBHREITHNIÚ AIRGEADAIS
AR 2017
Is é seo an chéad bhliain a chuir an
Leabharlann a chuid ráiteas airgeadais
i láthair agus iad ag cloí le FRS 102
agus le Ráiteas ar Chleachtas Molta
na gCarthanas, agus dá réir tá an
t-athbhreithniú achoimre seo san áireamh
anois.
Ba é €3,404,997 an t-ioncam iomlán,
agus ba Dheontas ón Rialtas (RCOG) é
príomhfhoinse an mhaoinithe seo. Tháinig
méadú 5% ar an Deontas (i gcomparáid
le 2016).
Bhí ioncam deonach €455,064 ann,
méadú 100% ó 2016 agus is páirtchúis leis seo é gur ceapadh Ceannasaí
Forbartha ag tús na bliana. Chuir an
RCOG maoiniú caipitil breise ar fáil
faoin Scéim Maoinithe Bailiúchán
Digitithe le linn 2017 agus bhí sochar
€200,000 ann don Leabharlann thar dhá
bhliain, ag tosú in 2017 (€80,000). Mar
gheall ar na deonacháin ó thabhartais
dhaonchairdiúla, deontais agus maoiniú
an RCOG um dhigitiú, tá maoiniú
ríthábhachtach fós á fháil a thacaíonn
le gníomhaíochtaí carthanacha na
Leabharlainne.
Rinneadh athbhreithniú ar an gclár
ballraíochta in 2017 agus seoladh an
clár athnuaite Friends; mar gheall air seo
tá feabhas tagtha ar chostais agus ar
ioncam sa réimse seo, agus cabhróidh
sé le hioncam a mhéadú sna blianta
amach anseo. Ba ionann agus €65,130
an t-ioncam ó bhallraíocht in 2017, suas
30%.
Bhí ioncam infheistíochta €20,345 ann in
2017 (€17,489 in 2016) agus rinneadh é
seo a athinfheistiú.
Mar gheall go bhfuil glactha leis
an Ráiteas ar Chleachtas Molta na
gCarthanas, bristear an caiteachas
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síos idir costas na ngníomhaíochtaí
carthanacha, costais an tiomsaithe
airgid agus costais eile. Folaíonn costais
na ngníomhaíochtaí carthanacha
costais amhail bainistiú agus caomhnú
na mbailiúchán, taispeántais agus
oideachais, chomh maith le sciar de na
costais tacaíochta inchurtha i leith na
ngníomhaíochtaí carthanacha.
I measc na gcostas tiomsaithe airgid, tá
costais oibriúcháin an tSiopa Féiríní, táillí
bainistithe infheistíochta, agus costais
eile a bhaineann le himeachtaí, turais
agus ceardlanna a reáchtáil, chomh
maith le sciar de na costais tacaíochta
inchurtha i leith na gcostas tiomsaithe
airgid mar a shainítear faoin Ráiteas ar
Chleachtas Molta.
Leanadh de shrian docht a choinneáil ar
chaiteachas agus ar shreabhadh airgid
agus rinneadh bainistiú orthu taobh istigh
de na hacmhainní isteach in 2017.
Bhí caiteachas iomlán €3,281,382 ann in
2017 (€2,891,287 in 2016), méadú 13%.
Tá sé i gceist beagnach go hiomlán mar
gheall ar an líon méadaithe foirne in 2017
toisc gur líonadh roinnt post riachtanach
(lena n-áirítear an Ceannasaí Digiteach,
an Ceannasaí Forbartha agus an
Cláraitheoir), chomh maith le méaduithe
incriminteacha pá. Rinne an Leabharlann
infheistiú sa Rannóg Cúrsaí Digiteacha a
chruthú, agus cuireadh tús leis an digitiú
inmheánach ar na Bailiúcháin 2017
d’fhonn na Bailiúcháin a chur ar fáil ar líne
tuilleadh. Chuir sé seo chomh maith le
méadú i ndímheas sa bhliain reatha.
Ní fholaíonn clár comhardaithe na
Leabharlainne, ar na cúiseanna atá
leagtha amach i nótaí 2c agus 21, an
tsócmhainn is suntasaí dá chuid, is é sin
na Bailiúcháin. Déantar bainistiú stuama
ar na sócmhainní agus dliteanais eile ar
bhonn laethúil chun leasa mhisean na
Leabharlainne.
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SONRAÍ TAGARTHA AGUS
RIARACHÁIN
Stair agus Eagrúchán
Tá an Leabharlann ar an iarsmalann
Éireannach is mó le rá a chuireann chun
cinn an tuiscint agus an léirthuiscint ar
chultúir an domhain. Tá bailiúchán den
chéad scoth ann de lámhscríbhinní,
mionphictiúir, priontaí, líníochtaí, leabhair
uathúla agus earraí ealaíne ó áiteanna
ar fud na hEorpa, an Meánoirthear, an
Afraic Thuaidh agus an Áis. Ba é Sir Alfred
Chester Beatty (1875–1968) a bhailigh
na Bailiúcháin, ar innealtóir rathúil
mianadóireachta Meiriceánach é, agus
bailitheoir agus duine daonchairdiúil.
Is iontaobhas féinrialaitheach carthanach
poiblí é an Leabharlann a bunaíodh faoi
théarmaí Uacht Sir Alfred Chester Beatty,
agus deonaíodh probháid air in 1968. Tá
sé faoi úinéireacht ag Bord Iontaobhaithe
a ceapadh faoi théarmaí Uacht Chester
Beatty, arna leasú ag ordú Ard-Chúirte
in 1997, a bhfuil sé á choinneáil acu
chun úsáid agus leas an phobail. Tá an
Leabharlann ar cheann de na hInstitiúidí
Cultúrtha Náisiúnta agus tá tacaíocht
á fáil aige ó dheontas ón Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta.
Ní Bord Stáit é Bord na Leabharlainne.
Tá an Leabharlann, áfach, tiomanta do
chomhlíontacht leis an dea-chleachtas
rialachais chorparáidigh agus tá sé ar
an eolas faoin gCód Cleachtas maidir
le Rialachas Comhlachtaí Stáit. Féadtar
tuilleadh eolais ar na hIontaobhaithe, an
struchtúr eagraíochtúil, bainistiú agus
rialachas a fháil faoin Ráiteas Rialachais.
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Is é príomhsheoladh an charthanais
ná:
Leabharlann Chester Beatty
Foirgneamh an Túir Cloig
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2
D02 AD92
Uimhir Cláraithe an Charthanais:
CHY 5879
Comhairleoirí
Bainisteoirí Infheistíochta:
Goodbody
Páirc Dhroichead na Dothra
Droichead na Dothra
Baile Átha Cliath 4
Iniúchóirí:
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
1, Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
Dlíodóirí:
Arthur Cox Solicitors
Ionad Phort an Iarla
Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
Baincéireacht:
Bainc-Aontas Éireann cpt
40–42 Raghnallach
Baile Átha Cliath 6
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STRUCHTÚR, RIALACHAS AGUS
BAINISTIÚ

• Déanfaidh an Bord athbhreithniú ar a
chuid próiseas gach dara bliain.

Ráiteas Rialachais
Tá Lámhleabhar Iontaobhaithe á
choinneáil ag an Leabharlann a thugtar
cothrom le dáta go rialta agus ina
ndéantar achoimre ar dhualgais an Bhoird
agus ar fhreagrachtaí an Stiúrthóra, an
Chathaoirligh agus na nIontaobhaithe.

• Tairgfear do gach comhalta nuacheaptha ar Bhord na nIontaobhaithe
oiliúint ionduchtúcháin chun freastal ar a
riachtanais féin agus eolas faoi obair an
Iontaobhais.

Creat Rialachais
Rinne Bord na nIontaobhaithe an Cód
Rialachais seo a cheadú den chéad uair
ag a chruinniú ar 17 Iúil 2013. Rinneadh
athbhreithniú air ag an gcruinniú ar 17
Meitheamh 2015 agus ag an gcruinniú ar
15 Nollaig 2017.

Feidhmeanna Bunriachtanacha Bhord
na nIontaobhaithe
Is iad seo a leanas feidhmeanna
bunriachtanacha an Bhoird:
• an Stiúrthóir a cheapadh
• luachanna agus cuspóirí an Iontaobhais
a shainiú laistigh de theorainneacha
thiomnacht agus Uacht Chester Beatty.

• Roinneann Iontaobhaithe uile an Bhoird
freagracht as cinntí an Bhoird

• polasaithe agus pleananna a bhunú
chun na cuspóirí sin a bhaint amach

• Gníomhóidh comhaltaí an Bhoird i
gcónaí chun leasa an Iontaobhais

• an buiséad bliantúil agus na cuntais
deiridh a cheadú

• Ní ghníomhóidh comhaltaí an Bhoird
chun leasa aon ghrúpa suime ná leasa
nuair atáthar ag déileáil le gnóthaí an
Iontaobhais.

• creat tarmligin agus córas rialaithe a
mhaoirsiú

• De réir théarmaí Uacht Chester Beatty,
teastaíonn córam cúigear Iontaobhaithe
le haghaidh chinntí an Bhoird
• Teastaíonn éagsúlacht taithí agus
tuisceana ó Bhord na nIontaobhaithe
chun ligean dó a chuir freagrachtaí a
chur i gcrích. Cinnteoidh sé, go háirithe,
go bhfuil i measc a chuid comhaltaí,
daoine a bhfuil taithí agus tuiscint acu ar
an méid seo:
• scileanna gnó, lena n-áirítear bainistiú
foirne
• riachtanais an phobail acadúil
• caidreamh oibre leis an Rialtas agus le
húdaráis áitiúla
• cúrsaí dlí agus scileanna ionadaíochta
pobail
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• a bheith freagrach as na cinntí uile a
bhfuil riosca suntasach airgeadais
ag baint leo, nó riosca eile a ardaíonn
ceisteanna faoi phrionsabail
• monatóireacht a dhéanamh ar
fheidhmíocht an Iontaobhais i gcoinne
innéacsanna aontaithe
• monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú
an Phlean Straitéisigh
Freagrachtaí an Chathaoirligh
Is iad seo a leanas freagrachtaí an
Chathaoirligh:
• reáchtáil éifeachtúil an Bhoird agus
cruinnithe ginearálta a chinntiú
• cinntiú go bhfuil an deis ag comhaltaí
an Iontaobhais tuairimí a chur in iúl sula
ndéantar cinntí tábhachtacha
• tacaíocht a thabhairt don Stiúrthóir i
gcaidreamh cuiditheach
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• cinntiú go dtugann an Bord freagracht
chuí tarmligthe don Chathaoirleach

• aird an Bhoird a tharraingt ar ábhar ina
dteastaíonn plé agus cinneadh

• cinntiú go bhfaigheann an Bord
comhairle ghairmiúil de réir mar is gá

• cinntiú go dtugtar don Bhord an
fhaisnéis agus an chomhairle
riachtanach chun a chuid dualgas a chur
i gcrích

• cinntiú go gcloíonn an tIontaobhas lena
Chód Rialachais
• ionadaíocht a dhéanamh ar an
Iontaobhas
• cinntí a dhéanamh a tharmligtear
don Chathaoirleach ar chomhairle an
Stiúrthóra agus dul i gcomhairle na
nIontaobhaithe eile, de réir mar is cuí
• moltaí a dhéanamh ar chomhdhéanamh
an Bhoird agus tuairisciú a dhéanamh
ar fheidhmíocht comhaltaí aonair an
Bhoird nuair is gá
Reáchtáil agus gnóthaí an Bhoird
Scaiptear clár oibre iomlán, leis na
doiciméid chuí ar an Aoine roimh
chruinnithe Boird agus déantar na cinntí a
dhéantar a thaifeadadh sna miontuairiscí.
Féadann an Bord, ó am go ham coistí
speisialta a cheapadh chun plé a
dhéanamh ar mhíreanna sonraí idir
cruinnithe an Bhoird.
Pléifidh na hiontaobhaithe na ceisteanna
uile ar bhealach dea-mhéiniúil agus
tomhaiste agus spreagfar ionchur agus
comhaontú. Déanfaidh na hiontaobhaithe
gach taobh den díospóireacht a éisteacht
sula ndéanfar cinntí.
Dualgais Riachtanacha an Stiúrthóra
Tá sé aontaithe ag Bord na nIontaobhaithe
gurb iad seo a leanas dualgais
riachtanacha an Stiúrthóra chun an Bhoird:
• an tIontaobhas a bhainistiú de réir a
chuid luachanna agus cuspóirí agus de
réir na bpolasaithe agus na gcinntí a
chinneann an Bord
• comhairle a chur ar an mBord i leith
polasaithe
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• cinntiú go mbunaítear agus go
gcoinnítear córais chuí rialaithe
• maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú
doiciméad lena phlé ag an mBord
• cabhrú leis an gCathaoirleach a chinntiú
go ndéantar gnó an Bhoird a reáchtáil
go cuí
• ceannas a ghlacadh agus bainistiú
a dhéanamh ar fhoireann na
Leabharlainne
• ionadaíocht a dhéanamh ar an
Iontaobhas
Tá roinnt ball foirne sinsearach ag
an Stiúrthóir chun gníomhú mar
cheannasaithe ar réimsí áirithe feidhme.
In 2017, ba iad seo:
Jessica Baldwin,
Ceannasaí na mBailiúchán
Timothy Keefe,
An Ceannasaí Cúrsaí Digiteacha
Derval O’Carroll,
Ceannasaí Oibriúchán agus Riaracháin
Oscailteacht
Foilseoidh an tIontaobhas tuairisc mar
chuid de na ráitis airgeadais deireadh
bliana. Is éard a bheidh i dtuairisc mar
seo ná eolas ar an Iontaobhas agus a
chuid oibre thar an mbliain roimhe. Beidh
eolas ann chomh maith ar oifigigh agus ar
Iontaobhaithe an Iontaobhais.
Comhionannas deiseanna
Tá polasaí aontaithe comhionannas
deiseanna ag an Iontaobhas a chuirtear
i bhfeidhm i dtéarmaí soláthar seirbhísí,
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comhaltas agus oibriú an Bhoird/na
gCoistí, agus ceannach earraí agus
seirbhísí agus nósanna imeachta um
chonraitheoireacht.
Sláinte & Sábháilteacht
Tá polasaí aontaithe sláinte agus
sábháilteachta ag an Iontaobhas a
ghníomhaíonn sé dá réir ina chuid
gníomhaíochtaí uile, ina chuid oifigí, agus
ar a láithreacha.

cúig bliana a thabhairt agus féadann siad
oiread agus seirbhís dhá théarma cúig
bliana i ndiaidh a chéile a thabhairt.
Ní fhaigheann na hIontaobhaithe aon luach
saothair, seachas costais mheasartha a
thabhaítear, le hadmháil, le linn dóibh a
gcuid dualgas a chur i gcrích. Íoctar gach
costas de réir na dtreoirlínte agus na
rialacha a leagann an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe síos.

Iompar agus gnás
Cinnteoidh an tIontaobhas nach mbeidh
tionchar ag leasanna príobháideacha ná
pearsanta na n-Iontaobhaithe ar chinntí
agus go bhfuil siad mionchúiseach faoi
choimhlintí leasa a dhearbhú, is cuma cé
chomh scoite is atá siad. Ní ghlacfaidh
Iontaobhaithe le bronntanais.

Is iad seo a leanas Iontaobhaithe na
Leabharlainne faoi láthair:

Tar éis éirí as, nó dul ar scor
d’Iontaobhaí
Ar chríochnú téarma d’Iontaobhaí, ba
chóir gach doiciméad a bhaineann leis
an mBord agus ábhair chuí uile eile a
chur ar ais chuig Oifig an Stiúrthóra.
Chomh maith leis sin, ba chóir scriosadh
a dhéanamh ar aon chóipeanna de
dhoiciméid a bhaineann leis an mBord
(lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta
do chóipeanna leictreonacha), is cuma
cén chaoi a stóráiltear iad (lena n-áirítear
ach gan a bheith teoranta do ghléasanna
leictreonacha), agus ábhair chúltaca
ghaolmhara, ar chríochnú téarma
d’Iontaobhaí.

Sir Marc Cochrane (ceaptha 1988)

Iontaobhaithe na Leabharlainne
Is éard atá ar Bhord na nIontaobhaithe
ná dáréag comhaltaí, duine acu ceaptha
ag an Uachtarán agus ag an Taoiseach,
triúr acu ceaptha ag an Aire Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta. Feidhmíonn
Stiúrthóir na Leabharlainne Náisiúnta
mar Iontaobhaí ex officio. Comhthogtar
gach Iontaobhaí eile. Toghann na
hIontaobhaithe an Cathaoirleach. Ó 1997,
ceaptar nó comhthoghtar Iontaobhaithe
na Leabharlainne chun seirbhís téarmaí
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An Dochtúir Catherine Day (ceaptha
Samhain 2015, tofa mar Chathaoirleach i
mí Mheán Fómhair 2017)
Eamonn Ceannt (ceaptha Nollaig 2013)
Ceapaí de chuid an Aire

An Dochtúir Sandra Collins (ceaptha Iúil
2015) Ex officio
Dermot Desmond (ceaptha Iúil 1991)
An tOllamh Kathleen James-Chakraborty
(ceaptha Márta 2010; athcheaptha 2015)
An tOllamh Brian McGing (ceaptha Meán
Fómhair 2013) Ceapaí an Taoisigh
An tOllamh Roger Stalley (ceaptha 1993)
Ceapaí an Uachtaráin
Tháinig Bord na nIontaobhaithe le chéile
cúig huaire in 2017.
Coistí an Bhoird
Amhail ag 2017, is é an t-aon choiste
de chuid an Bhoird ná an Coiste
Iniúchóireachta agus Airgeadais. Is é ról an
Choiste Iniúchóireachta agus Airgeadais,
mar chuid den athbhreithniú córasach
leanúnach ar an timpeallacht rialaithe
agus nósanna imeachta rialachais sa
Leabharlann, ná tuairisciú do Bhord na
nIontaobhaithe agus comhairle a chur
ar an Stiúrthóir ar ábhair inmheánacha
rialaithe agus iniúchóireachta.
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Tá ról ag an gCoiste chomh maith i
gcleachtais mhaithe chuntasaíochta a
chur chun cinn, cinnteoireacht níos fearr
agus níos feasaí a chinntiú, agus fócas
feabhsaithe ar luach ar airgead ar fud na
heagraíochta. Déanann an Coiste maoirsiú
ar an bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí
agus cuireann comhairle ar Bhord na
nIontaobhaithe agus ar an Stiúrthóir i ndáil
le hoibriú agus forbairt na feidhme sin.
Chomh maith leis sin, déanann an Coiste
maoirsiú ar fheidhmiú an Pholasaí
Bainistíochta Riosca, a cheadaigh Bord
na nIontaobhaithe ar 22 Feabhra 2012. Tá
athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí agus
ar rialuithe á ndéanamh ag an gCoiste
Stiúrtha Riosca, ina bhfuil an Ceannasaí
Oibriúchán agus Riaracháin, Ceannasaí
na mBailiúchán, an Cheannasaí Cúrsaí
Digiteacha, agus tá an Stiúrthóir ina
cathaoirleach air.
Is iad seo comhaltaí an Choiste
Iniúchóireachta agus Airgeadais:
An Dochtúir T.P. Hardiman – Cathaoirleach
go dtí 12 Aibreán 2017
An Dochtúir Catherine Day –
Cathaoirleach ó 13 Meán Fómhair 2017
John B Dillon
Sir Marc Cochrane
An tOllamh Roger Stalley
Bhuail an Coiste Iniúchóireachta agus
Airgeadais le chéile trí huaire in 2017.
Taifid chuntasaíochta
Is éard atá mar bhearta ag na
hIontaobhaithe chun comhlíontacht a
chinntiú le dualgas na Leabharlainne
taifid leordhóthanacha chuntasaíochta
a choinneáil ná úsáid a bhaint as córais
agus nósanna imeachta cuí agus daoine
inniúla a fhostú. Coinnítear na taifid
chuntasaíochta ag Foirgneamh an Túir
Cloig, Caisleán Bhaile Átha Cliath, Baile
Átha Cliath 2, DO2 AD92, Éire.
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Nochtadh Faisnéise d’iniúchóirí
Tá an méid seo a leanas dearbhaithe ag
gach duine de na daoine ar Iontaobhaithe
iad ag an tráth a ceadaíodh an tuairisc seo
de chuid na nIontaobhaithe:
• chomh fada agus atá an tIontaobhaí ar
an eolas, nach ann d’aon fhaisnéis chuí
iniúchóireachta nach bhfuil ar eolas ag
iniúchóirí na Leabharlainne, agus
• go bhfuil na céimeanna uile tógtha ag an
Iontaobhaí ba chóir a bheith tógtha mar
Iontaobhaí, ionas go mbeifí ar an eolas
faoi aon fhaisnéis chuí iniúchóireachta
agus chun deimhniú go bhfuil iniúchóirí
na Leabharlainne ar an eolas faoin
bhfaisnéis sin.
Iniúchóirí
Tá a dtoilteanas léirithe ag na hiniúchóirí,
PricewaterhouseCoopers, leanúint in oifig.
Iontaobhaithe
An Dochtúir Catherine Day
An tOllamh Roger Stalley
Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke
13 Meitheamh 2018
RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ NA
NIONTAOBHAITHE
Is é atá de mhisean go leanúnach
ag Leabharlann Chester Beatty (ar a
dtabharfar an Leabharlann as seo amach)
ná cothabháil, caomhnú, léiriú agus
léirmhíniú a dhéanamh ar Bhailiúcháin na
Leabharlainne.
Tá na hIontaobhaithe freagrach as tuairisc
na Iontaobhaithe agus na ráitis airgeadais
a ullmhú de réir dhlí na hÉireann.
Iarrtar, faoi dhlí na hÉireann, ar
Iontaobhaithe ráitis airgeadais a ullmhú
le haghaidh gach bliain airgeadais,
ina dtugtar léargas fírinneach cóir
ar shócmhainní na Leabharlainne,
dliteanais na Leabharlainne, agus an
suíomh airgeadais ag deireadh na bliana
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airgeadais agus an glanioncam nó
glanchaiteachas don bhliain airgeadais.
Faoin dlí, tá ráitis airgeadais ullmhaithe ag
na hIontaobhaithe de réir na gCleachtas
Cuntasaíochta a nGlactar Leo go Coitianta
in Éirinn (caighdeáin chuntasaíochta
eisithe ag an gComhairle Tuairiscithe
Airgeadais sa Ríocht Aontaithe, lena
n-áirítear an Caighdeán Tuairiscithe
Airgeadais 102, an Caighdeán Tuairiscithe
Airgeadais atá infheidhmithe sa Ríocht
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann,
agus fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn agus ag dlí na hÉireann).
Faoi dhlí na hÉireann, ní cheadóidh na
hIontaobhaithe na ráitis airgeadais ach
amháin má tá siad sásta go dtugann siad
léargas fírinneach cóir ar shócmhainní,
dliteanais agus suíomh airgeadais na
Leabharlainne amhail ag deireadh na
bliana airgeadais, agus glanioncam nó
glanchaiteachas na Leabharlainne don
bhliain airgeadais.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú,
iarrtar ar na hIontaobhaithe:
• polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú
agus iad a fheidhmiú go leanúnach;
• breitheanna agus meastacháin a
dhéanamh atá réasúnach agus stuama;
• sonrú cibé acu ar ullmhaíodh nó nár
ullmhaíodh na ráitis airgeadais de
réir na gcaighdeán infheidhmithe
cuntasaíochta agus na sainaithint a
dhéanamh ar na caighdeáin i gceist,
faoi réir aon athruithe ábhartha ó na
caighdeáin sin atáthar a nochtú agus a
mhíniú sna nótaí do na ráitis airgeadais;
agus
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn
gnóthais leantaigh, ach amháin má tá sé
míchuí talamh slán a dhéanamh de go
leanfaidh an Leabharlann ar aghaidh i
ngnó.
Tá na hIontaobhaithe freagrach as taifid
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leordhóthanacha chuntasaíochta a
choinneáil atá dóthanach le go bhféadtar
an méid seo a leanas a dhéanamh:
• taifeadadh agus míniú ceart a thabhairt
ar idirbhearta na Leabharlainne; agus
• cumasú a dhéanamh, ag tráth ar
bith, go ndeimhneofaí le cruinneas
réasúnta, sócmhainní, dliteanais,
suíomh airgeadais agus glanioncam nó
glanchaiteachas na Leabharlainne.
Tá na hIontaobhaithe freagrach chomh
maith as sócmhainní na Leabharlainne
a chosaint, agus dá réir, céimeanna
réasúnacha a thógáil chun calaois agus
mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Iontaobhaithe
An Dochtúir Catherine Day
An tOllamh Roger Stalley
Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke
Tuairisc na n-iniúchóirí neamhspleácha
d’Iontaobhaithe Iontaobhas
Leabharlann Chester Beatty
Tuairisc ar an iniúchadh ar na ráitis
airgeadais
Tuairim
Inár dtuairim, tá an méid seo i gceist le
ráitis airgeadais Iontaobhas Leabharlann
Chester Beatty:
• tugann siad léargas fírinneach, cóir ar
ghnó na Leabharlainne amhail ar an 31
Nollaig 2017 agus ar a fharasbarr agus a
shreafaí airgid don bhliain dar críoch an
dáta sin; agus
• ullmhaíodh iad de réir na gCleachtas
Cuntasaíochta a nGlactar Leo
go Coitianta in Éirinn (caighdeáin
chuntasaíochta eisithe ag an
gComhairle Tuairiscithe Airgeadais
sa Ríocht Aontaithe, lena n-áirítear an
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102,
“an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais
atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe
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agus i bPoblacht na hÉireann”, agus
fógartha ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn).
Tá iniúchadh déanta againn ar na ráitis
airgeadais, atá san áireamh sa Tuarascáil
Bhliantúil, ina gcuimsítear:
• an clár comhardaithe amhail an 31
Nollaig 2017;
• ráiteas ar ghníomhaíochtaí airgeadais
don bhliain dar críoch an dáta sin;
• an ráiteas ar shreabhadh airgid don
bhliain dar críoch an dáta sin;
• an ráiteas ar athruithe i
ngnáthscaireanna don bhliain dar críoch
an dáta sin; agus
• na nótaí do na ráitis airgeadais, ina
bhfolaítear cur síos ar na polasaithe
suntasacha cuntasaíochta.
Bunús na tuairime
Reáchtálamar ár n-iniúchadh de
réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um
Iniúchóireacht (Éire) (“Caighdeáin ISA
(ÉIRE)”). Déantar cur síos breise ar ár
bhfreagrachtaí faoi chaighdeáin ISA (Éire)
i bhfreagrachtaí na nIniúchóirí le haghaidh
an rannáin ar an iniúchadh ar na ráitis
airgeadais inár dtuairisc. Creidimid go
bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá
faighte againn leordhóthanach agus cuí
chun bunús á thabhairt i leith ár dtuairime.
Neamhspleáchas
D’fhanamar neamhspleách ar an
Leabharlann de réir na riachtanas
eiticiúil atá cuí dár n-iniúchadh ar na
ráitis airgeadais in Éirinn, ina bhfolaítear
Caighdeán Eiticiúil an IAASA, agus tá ár
bhfreagrachtaí eile eiticiúla comhlíonta
againn de réir na riachtanas seo.
Conclúidí a bhaineann le gnóthas
leantach
Níl aon rud le tuairisciú againn i ndáil
leis na nithe seo a leanas a n-éilíonn
na caighdeáin ISA (Éire) ina leith go
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dtuairisceoimid duit an méid seo:
• nuair nach cuí úsáid na n-Iontaobhaithe
as an mbonn gnóthais leantaigh
cuntasaíochta in ullmhú na ráiteas
airgeadais; nó
• nuair nár nochtaigh na hIontaobhaithe,
sna ráitis airgeadais, aon
neamhchinnteachtaí ábhartha
sainaitheanta a d’fhéadfadh amhras a
chaitheamh ar chumas na Leabharlainne
leanúint le glacadh leis an mbonn
gnóthais leantaigh chuntasaíochta
ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar
a laghad nuair a údaraítear na ráitis
airgeadais lena n-eisiúint.
Toisc nach bhféadtar tuar a dhéanamh ar
gach imeacht nó cúinse amach anseo, ní
ráthaíocht é an ráiteas seo maidir le cumas
na Leabharlainne leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach.
Tuairisciú ar fhaisnéis eile
Cuimsítear san fhaisnéis eile an fhaisnéis
uile sa Tuarascáil Bhliantúil seachas
na ráitis airgeadais agus tuairisc ár
n-iniúchóirí ina leith. Tá na hIontaobhaithe
freagrach as an bhfaisnéis eile. Ní
chlúdaíonn ár dtuairim ar na ráitis
airgeadais an fhaisnéis eile agus, dá réir,
ní thugaimid tuairim iniúchóireachta ná,
seachas den mhéid a shonraítear go
sonrach sa tuairisc seo ar bhealach eile,
aon chineál dearbhaithe ina leith.
I ndáil lenár n-iniúchadh ar na ráitis
airgeadais, is é atá mar fhreagracht orainn
ná an fhaisnéis eile a léamh agus, de bhun
é seo a dhéanamh, plé a dhéanamh ar cibé
acu an bhfuil nó nach bhfuil an fhaisnéis
eile ar neamhréir go hábhartha leis na ráitis
airgeadais ná lenár n-eolas a fuaireamar
san iniúchadh, nó ar cosúil ar bhealach eile
a bheith míshonraithe go hábhartha. Má
shainaithnímid neamhréir nó mí-ráiteas
ábhartha, iarrtar orainn nósanna imeachta
a leanúint chun teacht ar chonclúid i leith
cibé acu an bhfuil nó nach bhfuil mí-ráiteas
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ábartha i leith na ráiteas airgeadais nó
mí-ráiteas ábhartha i leith na faisnéise eile.
Má thagaimid ar an gconclúid, bunaithe ar
an obair a rinneamar, go bhfuil mí-ráiteas
ábhartha i leith na faisnéise eile, iarrtar
orainn tuairisc a thabhairt ar an bhfíric sin.
Níl aon rud le tuairisciú againn bunaithe ar
na freagrachtaí seo.
Freagrachtaí do na ráitis airgeadais
agus don iniúchadh
Freagrachtaí na nIontaobhaithe do na ráitis
airgeadais
Mar a mhínítear ar bhealach níos
mionsonraithe sa Ráiteas maidir le
freagrachtaí na nIontaobhaithe ar
leathanach 21, tá na hiontaobhaithe
freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú
de réir an chreata infheidhmithe agus
as bheith sásta go dtugann siad léargas
fírinneach cóir. Tá na hIontaobhaithe
freagrach chomh maith as rialú
inmheánach a mheasann siad a bheith
riachtanach chun cumasú a dhéanamh
ar ullmhú na ráiteas airgeadais atá saor ó
mhí-ráiteas ábhartha, cibé acu is cúis leo
calaois nó earráid.
In ullmhú na ráiteas airgeadais, tá na
hIontaobhaithe freagrach as measúnú a
dhéanamh ar chumas na Leabharlainne
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas
leantach, agus nochtadh a dhéanamh
de réir mar is infheidhmithe, ar ábhair
a bhaineann le gnóthas leantach agus
úsáid a bhaint as an mbunús gnóthais
leantaigh cuntasaíochta, ach amháin má
tá sé ar intinn ag na hIontaobhaithe an
Leabharlann a leachtú, nó gan aon rogha
réalaíoch eile a bheith acu ach é sin a
dhéanamh.
Freagrachtaí na n-iniúchóirí as iniúchadh ar
na ráitis airgeadais
Is iad na cuspóirí atá againn ná dearbhú
réasúnach a fháil i leith cibé acu an
bhfuil nó nach bhfuil na ráitis airgeadais
ina n-iomláine saor ó mhí-ráiteas
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airgeadais, cibé acu is cúis leo calaois
nó earráid, agus chun tuairisc iniúchóirí
a eisiúint ina gcuirtear ár dtuairim san
áireamh. Is leibhéal ard dearbhaithe é
dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é,
go mbraithfear i gcónaí in iniúchadh a
reáchtáiltear de réir na gcaighdeán ISA
(Éire), gurb ann do mhí-ráiteas ábhartha.
Féadann mí-ráitis teacht aníos mar
thoradh ar chalaois nó earráid agus
meastar go bhfuil siad ábhartha más rud
é, ina n-aonar nó le chéile, go bhféadfaidh
sé go réasúnach tionchar a imirt ar chinntí
eacnamaíochta úsáideoirí a dhéantar ar
bhonn na ráiteas airgeadais seo.
Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí
d’iniúchadh na ráiteas airgeadais ar fáil ar
shuíomh idirlín an IAASA ar: http://www.
iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_
of_auditors_responsibilities_for_audit.
pdf.
Tá an cur síos seo mar chuid dár dtuairisc
iniúchóirí.
Úsáid a bhaint as an tuairisc seo
Ullmhaíodh an tuairisc seo, an tuairim san
áireamh, le haghaidh na nIontaobhaithe
agus le haghaidh na nIontaobhaithe
amháin, ach ní le haghaidh an chuspóra
eile. Ní ghlacaimid freagracht, agus an
tuairim seo á tabhairt againn, as aon
chuspóir nó as aon duine eile a léirítear
an tuairisc seo dóibh nó a bhféadfaidh sé
go dtabharfaí dóibh í, lena n-áirítear gan
teorainn faoi aon dualgais chonarthacha
de chuid na Leabharlainne, seachas nuair
a aontaímid go sonrach é trí thoil a bheith
tugtha againn roimh ré i scríbhinn.
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte
Baile Átha Cliath
14 Meitheamh 2018
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RÁITEAS AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2017
Ioncam agus maoiniú ón méid seo:		
		
Nótaí
Cistí
			 sannta
			€

Cistí

Iomlán
2017
€

Cistí
sannta
€

neamhshrianta

€

Cistí
srianta
€

-Deontas bliantúil		-

2,346,000

-

2,346,000

-Deontas caipitil		-

-

175,000

neamhshrianta

Cistí
€

Cistí
srianta
€

Iomlán
2016
€

-

2,229,000

-

2,229,000

175,000

-

-

175,000

175,000

An Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta

Tabhartais agus urraíochtaí

4

-

155,611

299,453

455,064

-

135,524

82,936

218,460

Gníomhaíochtaí trádála

5

-

402,753

-

402,753

-

342,739

-

342,739

Ioncam infheistíochta

6

630

4,250

21,300

26,180

471

6,336

18,592

25,399

Ioncam iomlán		

630

2,908,614

495,753

3,404,997

471

2,713,599

276,528

2,990,598

Gníomhaíochtaí carthanacha 8

-

2,191,659

334,956

2,526,615

-

1,997,137

238,230

2,235,367

9

-

589,712

21,075

610,787

-

502,966

16,455

519,421

Pinsean		-

143,980

-

143,980

-

136,500

-

136,500

Caiteachas iomlán		-

2,925,351

356,031

3,281,382

-

2,636,602

254,685

2,891,287

Caiteachas ar:

Tiomsú airgid

Glanioncam/(glancaiteachas)
roimh ghnóthachain/
caillteanais ar infheistíochtaí		

630

(16,737)

139,722

123,615

471

76,997

21,843

99,311

Gnóthachain ó infheistíochtaí 7

-

-

99,891

99,891

-

-

28,621

28,621

11

630

(16,737)

239,613

223,506

471

76,997

50,464

127,932

7

99,178

-

(99,178)

-

29,655

-

(29,655)

-

Glanghluaiseacht i gcistí		

99,808

(16,737)

140,435

223,506

30,126

76,997

20,809

127,932

Cistí iomlána ag tús na bliana		

1,593,861

1,182,467

1,758,722

4,535,050

1,563,735

1,105,470

1,737,913

4,407,118

Cistí iomlána ag deireadh
na bliana		

1,693,669

1,165,730

1,899,157

4,758,556

1,593,861

1,182,467

1,758,722

4,635,050

Glanioncam/
(glancaiteachas)

Aistriú idir cistí
Infheistíocht tugtha ar
ais don Chiste Forbartha

Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta ag an Iontaobhas ach amháin iad siúd a áirítear san fharasbarr
thuas. Baineann na suimeanna uile a shonraítear thuas le hoibriúcháin leanúnacha.
Iontaobhaithe		Stiúrthóir/Leabharlannaí
An Dochtúir Catherine Day		
Fionnuala Croke
An tOllamh Prof Roger Stalley
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BCLÁR COMHARDAITHE
Amhail an 31 Nollaig 2017
Nótaí

2017
€

2016
€

Sóchmhainní seasta inláimhsithe

13

864,822

938,926

Infheistíochtaí

14

3,422,528

3,174,010

									
4,287,350

4,112,936

Sócmhainní seasta

Sócmhainní reatha
Stoc ón Siopa Féiríní

15

61,152

82,482

Réamhíocaíochtaí

16

52,782

82,216

Iarmhéideanna bainc

19

992,370

858,653

									
1,106,304

1,023,350

Dliteanais
Creidiúnaithe agus fabhruithe

17

Glansócmhainní reatha

(333,068)

(299,206)

								
773,236

724,144

5,060,586

4,837,080

								
302,030

302,030

Sóchmhainní iomlána lúide dliteanais reatha						
Cistí na Leabharlainne:
Cistí caipitil

18

Cistí srianta
Cistí neamhshrianta

1,899,157

1,758,722

								
1,165,730

1,182,467

7

Ciste forbartha
Cistí Iomlána na Leabharlainne

1,693,669

1,593,861

							
5,060,586

4,837,080

		Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke
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RÁITEAS AR ATHRUITHE I NGNÁTHSCAIREANNA
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2017

						
Cúlchistí
caipitil

Cistí
sannta

Cistí
srianta

Iomlán

neamhshrianta

Cistí

(forbairt)

€

€

€

€

€

302,030

1,563,735

1,105,470

1,737,913

4,709,148

-

30,126

76,997

20,809

127,932

Iarmhéid amhail 31 Nollaig 2016				

302,030

1,593,861

1,182,467

1,758,722

4,837,080

Iarmhéid amhail 1 Eanáir 2017					

302,030

1,593,861

1,182,467

1,758,722

4,837,080

-

99,808

(16,737)

140,435

223,506

302,030

1,693,669

1,165,730

1,899,157

5,060,586

Iarmhéid amhail 1 Eanáir 2016					
Glanioncam/(glanchaiteachas)

Glanioncam/(glanchaiteachas)
Iarmhéid amhail 31 Nollaig 2017				
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RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
An Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2017
Nóta

2017
€

2016
€

								
223,506

127,932

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin:
Farasbarr oibriúcháin
(Gnóthachain) ar infheistíochtaí

7

(99,891)

(28,621)

Ioncam ó infheistíochtaí

7

(20,345)

(17,489)

Dímheas

8

208,496

200,298

Táillí bainistithe infheistíochta

7

21,058

16,455

									
332,824

298,575

Laghdú i stoc an tSiopa Féiríní							

15

21,330

27,050

Laghdú/(méadú) ar fhéichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí

16

29,434

(28,059)

Méaduithe i gcreidiúnaithe agus fabhruithe 						

17

33,862

10,162

17,450

307,728

(134,392)

(126,292)

-

(250,000)

283,058

(68,564)

								

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta:
Éadáil sócmhainní seasta

13

Éadáil infheistíochtaí
Glan-insreabhadh airgid leachtach

19

		Stiúrthóir/Leabharlannaí
Fionnuala Croke
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NÓTAÍ DO NA RÁITIS AIRGEADAIS
1 Ráiteas ar chomhlíontacht
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na
Leabharlainne ar bhonn gnóthais
leantaigh agus de réir na gCleachtas
Cuntasaíochta a nGlactar Leo go
Coitianta in Éirinn arna eisiúint ag an
gComhairle Tuairiscithe Airgeadais
sa Ríocht Aontaithe agus fógartha ag
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.
Cloíonn na ráitis airgeadais leis an
gCaighdeán Tuairiscithe Airgeadais FRS
102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais
atá infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe
agus i bPoblacht na hEireann (FRS 102).
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais chomh
maith de réir an Ráitis ar Chleachtas Molta
atá infheidhmithe do charthanais ag
ullmhú a gcuntas de réir an Chaighdeáin
Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe
sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht
na hÉireann ((FRS 102) – (Ráiteas
ar Chleachtas Molta do Charthanais
(FRS102)).
2 Achoimre ar pholasaithe suntasacha
cuntasaíochta
Leagtar amach thíos na polasaithe
suntasacha cuntasaíochta a úsáidtear in
ullmhú ráitis airgeadais na Leabharlainne.
Cuireadh na polasaithe seo i bhfeidhm
go leanúnach ar na blianta airgeadais
uile a chuirtear i láthair, ach amháin má
shonraítear a mhalairt.
Leis na ráitis airgeadais a ullmhú de
réir FRS 102, éilítear úsáid a bhaint as
príomhthoimhdí áirithe i ndáil leis an am
romhainn, agus príomhfhoinsí eile um
meastachán neamhchinnteachta ag an
dáta tuairiscithe. Éilítear leis seo, chomh
maith, ar na hIontaobhaithe dul i muinín a
mbreithiúnais sa phróiseas um polasaithe
cuntasaíochta na Leabharlainne a
fheidhmiú. Tá nochtadh déanta i nóta 3
ar na réimsí a bhfuil leibhéal breithiúnais
níos airde ag teastáil ina leith, nó na réimsí
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ina bhfuil riosca suntasach ag baint le
toimhdí nó meastacháin a bheith ina chúis
le coigeartú ábhartha do na suimeanna
glanluacha taobh istigh den chéad bhliain
airgeadais eile.
Is iad seo a leanas na polasaithe
suntasacha airgeadais a bhfuil glactha ag
an Leabharlann leo:
(a) Bonn an ullmhaithe
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir
an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais
infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe
agus i bPoblacht na hÉireann (FRS102)
agus de réir an Ráitis ar Chleachtas
Molta infheidhmithe do charthanais ag
ullmhú a gcuntas de réir an Chaighdeáin
Tuairiscithe Airgeadais atá infheidhmithe
sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht
na hÉireann ((FRS 102) – (Ráiteas
ar Chleachtas Molta do Charthanais
(FRS102)).
Comhlíonann an Leabharlann an
sainmhíniú ar eintiteas leasa poiblí faoi
FRS 102. Agus na cuntais seo á n-ullmhú,
tá plé déanta ag na hIontaobhaithe ar cé
acu ar teastaíodh nó nár teastaíodh an
athráiteas míreanna comparáideacha i
bhfeidhmiú na bpolasaithe cuntasaíochta
a iarrtar faoi FRS 102 agus faoin Ráiteas
ar Chleachtas Molta do Charthanais (FRS
102).
Ní léirítear sna ráitis airgeadais seo
na leasa a bhaineann le socraíochtaí
léasachta fada na Leabharlainne ina
n-áitreabh ag Foirgneamh an Túir Cloig i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
(b) Gnóthas leantach
Comhlíonann an Leabharlann a
riachtanais caipitil oibre de bhun a chuid
iarmhéideanna airgid agus infheistíochtaí.
Léirítear i dtuartha agus meastacháin
na Leabharlainne, ag cur san áireamh
athruithe féideartha réasúnacha i
bhfeidhmíocht oibriúcháin, gur chóir go
mbeadh an Leabharlann in ann oibriú go
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gceann i bhfad. Mar sin, ullmhaíodh na
ráitis airgeadais seo ar bhonn gnóthais
leantaigh.
(c) Sócmhainní oidhreachta
Is é an tsócmhainn phríomha atá ag an
Leabharlann ná an bailiúchán fairsing
leabhar uathúil, lámhscríbhinní agus earraí
eile a bhfuil luach as cuimse cultúrtha
agus ealaíon ag baint leo agus caitear leo
mar shócmhainní oidhreachta. Folaíonn
siad seo Paipírí Bíobalta Chester Beatty;
lámhscríbhinní eisceachtúla Ioslamacha,
Seapánacha, Síneacha agus Eorpacha;
ceann de na Bailiúcháin is fearr atá ann de
phéintéireacht Impiriúla na Mógal; chomh
maith le leabhair phriontáilte, priontaí,
líníochtaí uathúla agus luachmhara agus
earraí ealaíon tábhachtacha maisiúla ón
Áis agus an Eoraip. Meastar go bhfuil
ceann de na Bailiúcháin is áille dá chineál
a bailíodh riamh ag bailitheoir-saineolaí
aonair, á choimeád ag an Leabharlann,
is é sin Sir Alfred Chester Beatty (1875–
1968). Is é an t-aon Institiúid Chultúrtha
Náisiúnta in Éirinn a dhíríonn ar oidhreacht
ealaíonta dhomhanda. Tá tuilleadh eolais
tugtha i nóta 21.
Creideann Iontaobhaithe na
Leabharlainne gur Bailiúchán eisceachtúil
mar shócmhainn ar mhórán bealaí.
Tá sé neamh-inchoimhthithe, uathúil,
neamh-in-athsholáthraithe, seanda
agus leochaileach. Ar an gcaoi seo, is
sócmhainn é nach bhféadtar luach a
chur air ar bhealach fiúntach do léitheoirí
ráiteas airgeadais. Chomh maith leis
sin, níl eolas ar luach an Bhailiúcháin
ar fáil go héasca agus ní fhéadtar é a
fháil ar chostas ar cóimhéid le haon
leas a bhféadfadh úsáideoir na ráiteas
airgeadais a bhaint as. Tá leas bainte ag
an Leabharlann dá réir as díolúine 18.16
den Ráiteas ar Chleachtas Molta gan
sócmhainní oidhreachta a aithint ar an
gClár Comhardaithe.
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Aithnítear an caiteachas iomlán ar
chaomhnú agus bainistiú an Bhailiúcháin
sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais
nuair a thabhaítear iad. Féadtar tuilleadh
eolais faoi chaomhnú agus bainistiú an
Bhailiúcháin a fháil i nóta 21.
Leagtar amach i nóta 21 don chlár
comhardaithe sócmhainní oidhreachta
a cheannaítear nó a dheonaítear le cúig
bliana anuas ar chostas nó luacháil
ag an am a fhaightear iad, sa chás go
bhféadtar luacháil den chineál sin a fháil
go réasúnach. Déanann Coimeádaithe na
Leabharlainne luachálacha ar thabhartais
le linn na bliana a fhaightear iad, agus,
nuair is cuí, le tagairt do shaineolaithe
seachtracha agus/nó díolacháin reatha
d’earraí den chineál céanna.
(d) Ioncam
Déanann an Leabharlann idirdhealú
idir ioncam srianta agus ioncam
neamhshrianta. Tagraíonn ioncam
srianta do mhaoiniú a thugtar faoi réir
coinníollacha arna ngearradh ag an
deontóir, nó tugtha le fios ag cineál na
tarraingte.
Ní aithnítear acmhainní isteach trína
gcur san áireamh ar an ráiteas ar na
gníomhaíochtaí airgeadais ach amháin
nuair atá an Leabharlann i dteideal an
ioncaim go dlíthiúil, nuair a chomhlíontar
feidhmiú na gcoinníollacha a bhaineann
leis an earra/na hearraí ioncaim, nuair a
fhéadtar na suimeanna i gceist a thomhais
le hiontaofacht dhóthanach, agus nuair is
dóchúil go bhfaighfear an t-ioncam.
Aithnítear ioncam ó thabhartais agus
oidhreachtaí, deontais, urraíochtaí,
infheistíochtaí, cíosanna agus ioncam a
dhíorthaítear ó thurais, ceardlanna, fruiliú
seomraí, imeachtaí agus comhdhálacha
nuair atá an Leabharlann i dteideal
na gcistí, nuair a chomhlíontar aon
choinníollacha feidhmíochta a bhaineann
leis an earra/na hearraí ioncaim, nuair
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is dóchúil go bhfaighfear an t-ioncam,
agus nuair a fhéadtar an tsuim i gceist a
thomhais le hiontaofacht dhóthanach.
Ní aithnítear tabhartais airgid ón bpobal
ach amháin nuair a fhaightear iad.
Aithnítear deontais ó chorparáideacha,
iontaobhais, agus mórdheontóirí ar an
mbonn céanna le deontais ó rialtais nó ó
chó-mhaoinitheoirí eile.
Aithnítear deontais ón rialtas, deontóirí
institiúideacha, corparáideacha agus
iontaobhais agus fondúireachtaí atá faoi
réir sriantaí suntasacha nó riachtanais
tuairiscithe nuair atá an Leabharlann
i dteideal an ioncaim go dlíthiúil, nuair
a chomhlíontar aon choinníollacha a
bhaineann leis an earra/na hearraí
ioncaim, agus cinnteacht a bheag nó a
mhór ann go bhfaighfear é, agus nuair
a fhéadtar na suimeanna a thomhais le
hiontaofacht dhóthanach.
Tugtar cuntas i leith urraíocht, síntiúis
agus ioncam den chineál céanna mar
chistí srianta nuair a shonraíonn an
deontóir an méid sin. Déileáiltear lena
leithéid de chistí a fhaightear chun críocha
srianta tríd an Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí
Airgeadais – cistí srianta, ar bhonn
feidhmíochta. Déileáiltear le caiteachas ó
na cistí seo sna cistí sonracha de bhun an
Ráitis ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais.
Déileáiltear sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí
Airgeadais – cistí neamhshrianta, ar
bhonn feidhmíochta, le cistí infháltais
nach bhfuil aon chuspóir sonraithe ag an
deontóir dóibh.
Aithnítear ioncam ón Siopa Féiríní nuair
a aistrítear rioscaí agus cúiteamh na
húinéireachta chuig an gcustaiméir.
Tugtar cuntas i leith idirbhearta
infheistíochta ar bhonn dháta na trádála.
Aithnítear sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí
Airgeadais gnóthachain agus caillteanais
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agus gluaiseachtaí réalaithe. Déantar
gluaiseachtaí ar luach cóir a thaifeadadh
sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais
ag gach dáta luachála, nóta 2j.
(e) Caiteachas
Aithnítear caiteachas nuair atá dualgas
dlíthiúil nó fiúntach ann íocaíocht a
dhéanamh le tríú páirtí, nuair is dóchúil
go dteastófar socraíocht, agus nuair a
fhéadtar suim an dualgais a thomhais go
hiontaofa.
Tá gníomhaíochtaí na Leabharlainne
dírithe go príomha ar chaomhnú, cosaint
agus léiriú an bhailiúcháin. Rangaítear
caiteachas faoi na ceannteidil seo a
leanas:
Is éard atá i gceist le caiteachas ar
ghníomhaíochtaí carthanacha ná costais
dhíreacha a thabhaítear i bhfeidhmiú
na ngníomhaíochtaí carthanacha, lena
n-áirítear costais tacaíochta agus costais
a bhaineann le rialachas na Leabharlainne,
inchurtha i leith gníomhaíochtaí
carthanacha.
Is éard atá i gceist le costais tiomsaithe
airgid ná na costais a thabhaíonn an
Leabharlann agus airgead á thiomsú dá
chríocha charthanacha. Folaíonn sé seo
táillí bainistithe infheistíochta. Tá costais
reatha an tsiopa san áireamh sa chatagóir
seo.
Is ionann caiteachas eile agus na
míreanna sin nach dtiteann faoi na
ceannteidil thuas.
Gearrtar CBL do-aisghabhála mar
chostas i gcoinne na gníomhaíochta ar
tabhaíodh an caiteachas ina leith.
Leithdháileadh na gcostas tacaíochta
Is éard is costais tacaíochta ann ná na
feidhmeanna riachtanacha a chabhraíonn
le gníomhaíochtaí carthanacha na
Leabharlainne mar a shainmhínítear
thuas. Folaíonn costais tacaíochta costais
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chúloifige, airgeadais, pearsanra, párolla
agus rialachais. Leithdháileadh na costais
idir gníomhaíochtaí carthanacha agus an
costas tiomsaithe airgid, nuair is féidir.
Leithdháiltear na costais tacaíochta de
bhun tagairt do shraith scálaí tomhais,
amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina
throithe cearnacha &rl.
(f) Cistí
Rinneadh taifeadadh agus tuairisciú ar
gach idirbheart de chuid na Leabharlainne
mar ioncam isteach nó caiteachas ó chistí
atá “sannta”, “srianta” nó “neamhshrianta”.
Cistí Srianta agus Neamhshrianta
Caitear le hioncam mar ioncam srianta
nuair a shonraíonn an deontóir nach
bhféadtar é a úsáid ach amháin chun
críche áirithe, nó nuair a tiomsaíodh
é chun críocha áirithe. Caitear leis an
ioncam uile eile (lena n-áirítear an sciar
reatha den deontas ón RCOG) mar
neamhshrianta agus déileáiltear leis sa
Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais.
Caitear le caiteachas amhail go ndéantar
as cistí srianta é feadh an méid go
gcomhlíonann sé na critéir a shonraíonn
an deontóir, nó faoi na téarmaí faoinar
tiomsaíodh iad. Caitear le caiteachas uile
eile mar neamhshrianta agus déileáiltear
leis sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí
Airgeadais.
Is ionann an t-iarmhéid ar gach ciste
srianta ag deireadh na bliana agus
an tsócmhainn arna coinneáil ag an
Leabharlann chun críocha áirithe
sonraithe ag na deontóirí. Is ionann
iarmhéid an chiste neamhshrianta ag
deireadh na bliana agus na sócmhainní
arna gcoinneáil ag an Leabharlann lena
n-úsáid go ginearálta ina chuid oibre a
chur chun cinn.
Cistí Sannta
Tá an ciste Forbartha sannta ag na
hIontaobhaithe lena úsáid i bhforbairt
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na Leabharlainne agus an Bhailiúcháin.
Coinnítear na cistí sannta i bpunann ar
leithligh infheistíochta, agus caitear le
gluaiseachtaí ar an bpunann infheistíochta
sin i ráitis airgeadais mar ghluaiseacht ar
iarmhéid an chiste sannta Forbartha.
(g) Cáin ioncaim
Dheonaigh na Coimisinéirí Ioncaim
an díolúine cánach carthanúil ar an
Leabharlann agus aithnítear é mar
charthanas faoi Alt 207 den Acht
Comhdhlúite Cánacha, 1997, uimhir
chláraithe CHY 5879.
(h) Sochair d’fhostaithe
Tugann an Leabharlann réimse leathan
sochar d’fhostaithe, lena n-áirítear sochair
ghearrthréimhseacha d’fhostaithe amhail
socraíochtaí íoctha saoire agus sochair
iarfhostaíochta (i bhfoirm pleananna
pinsin le ranníocaíocht shainithe).
(i) Sochair ghearrthréimhseacha
Aithnítear sochair ghearrthréimhseacha
d’fhostaithe, lena n-áirítear socraíochtaí
íoctha saoire agus sochair neamhairgid
eile den chineál céanna, mar chostas
sa bhliain airgeadais ina n-úsáideann
fostaithe an tseirbhís ghaolmhar.
(ii) Pleananna pinsin le ranníocaíocht
shainithe
Tá sochair aoisliúntais do na fostaithe
agus dá gcéile faoi rialú ag Scéim
Aoisliúntais Foirne Leabharlann Chester
Beatty, 1995 agus ag Scéim Pinsin
Ranníocaíochta Céilí agus Leanaí
Leabharlann Chester Beatty, 1995
(d’fhostaithe a tháinig ar an bhfoireann
roimh 2013) nó an Scéim Pinsin Seirbhíse
Poiblí Aonair (SPSPS) d’fhostaithe a
tháinig ar an bhfoireann tar éis 2013.
Meastar gur pleananna stáit chun críocha
FRS 102 iad na scéimeanna leagáide do
Chéilí agus Leanaí Fhoireann Leabharlann
Chester Beatty agus an scéim SPSPS.
Cuireadh tús leis an SPSPS le héifeacht
ó 1 Eanáir 2013. Beidh an chuid is
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mó d’fhostaithe nua ina gcomhaltaí
den SPSPS. Íoctar ranníocaíochtaí
pinsin leis an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe (RCPA). Tá riar na
scéime á oibriú ag RCPA. Creideann
na hIontaobhaithe go bhfuil an RCPA
freagrach as íoc na gcnapshuimeanna
agus na bpinsean in íocaíochtaí thar
ceann an SPSPS gan cúiteamh don
Leabharlann agus dá réir, tarlaíonn
sé nach n-aithnítear aon dliteanas
iarmharach pinsin sna leabhair ná i
gcuntais na Leabharlainne.
(i) Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Folaíonn airgead tirim agus coibhéisí
airgid thirim airgead ar láimh, taiscí
atá á gcoinneáil faoi ghlaoch le bainc,
infheistíochtaí gearrthréimhseacha,
leachtacha eile a bhfuil aibíocht bhunaidh
3 mhí nó níos lú ag baint leo agus
rótharraingtí bainc.
(j) Ionstraimí airgeadais
Tá sé roghnaithe ag an Leabharlann
glacadh le hAilt 11 agus 12 den FRS 102
i ndáil le hionstraimí airgeadais. Aithnítear
sócmhainní airgeadais agus dliteanais
airgeadais nuair a éiríonn an Leabharlann
de bheith ina pháirtí d’fhorálacha
conarthacha na hionstraime.
(i) Sócmhainní airgeadais
Aithnítear bunsócmhainní arigeadais, lena
n-áirítear trádáil agus feichiúnaithe eile,
airgead agus coibhéisí airgid agus taiscí
gearrthréimhseacha den chéad uair ag an
bpraghas idirbhirt. Déantar sócmhainní
den chineál sin a thomhais ina dhiaidh sin
ag suim neamh-lascainithe an airgid nó ag
comaoin a bhfuiltear ag súil lena fáil, glan
ó bhearnúchán.
Ag deireadh gach tréimhse tuairiscithe,
déantar measúnú ar bhunsócmhainní
airgeadais le haghaidh fianaise oibiachtúil
ar bhearnúchán. Má tá bearnúchán i
gceist le sócmhainn, is é an caillteanas
bearnúcháin ná an difríocht idir an tsuim
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glanluacha agus luach láithreach na
sreafaí airgid measta lascainithe ag ráta
bunaidh úis éifeachtach na sócmhainne.
Aithnítear an caillteanas bearnúcháin sa
Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais.
I measc na sócmhainní airgeadais eile tá
punann infheistíochtaí na Leabharlainne
atá á bhainistiú ag na hIontaobhaithe le
tacaíocht ó bhainisteoirí seachtracha
infheistíochta. Déantar an infheistíocht
seo a thomhas den chéad uair ag luach
cóir, agus is é seo an praghas idirbhirt.
Iompraítear an infheistíocht ina dhiaidh
sin ag luach cóir agus aithnítear na
hathruithe sa luach cóir sa Ráiteas ar
Ghníomhaíochtaí Airgeadais taobh
istigh de ‘gnóthachain nó caillteanais ar
infheistíochtaí’ sa tréimhse ina dtagann
siad aníos.
Déantar sócmhainní airgeadais a dhíaithint (a) nuair a théann na cearta
conarthacha chun na sreafaí airgid ón
tsócmhainn in éag, nó nuair a ghlantar
iad, nó (b) nuair a aistrítear go substaintiúil
rioscaí agus cúiteamh úinéireacht na
sócmhainne chuig páirtí eile, nó (c) nuair a
aistrítear rialú na sócmhainne chuig páirtí
eile a bhfuil an cumas praiticiúil acu an
tsócmhainn a dhíol astu féin le tríú páirtí
neamhghaolmhar gan sriantaí breise a
ghearradh.
(ii) Dliteanais airgeadais
Aithnítear dliteanais airgeadais
bhunúsacha, lena n-áirítear míreanna
iníoctha trádála agus míreanna iníoctha
eile, ar a bpraghas idirbhirt ar an gcéad
dul síos, ach amháin más rud é go bhfuil
an socrú ina idirbheart airgid. Ina leithéid
de chásanna déantar an ionstraim fiachais
a thomhas ar luach láithreach na bhfáltas
amach anseo arna lascainiú ar ráta úis an
mhargaidh.
Rangaítear na dliteanais airgeadais mar
dhliteanais reatha má tá íocaíocht dlite
taobh istigh d’aon bhliain amháin nó níos
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lú agus má thomhaistear iad ag suim
neamh-lascainithe an airgid thirim nó na
comaoine a bhfuiltear ag súil lena híoc.
Mura rangaítear, cuirtear i láthair iad mar
dhliteanais neamhreatha.
Dí-aithnítear dliteanais airgeadais tráth
a gcealaítear an dliteanas, is é sin nuair
a urscaoiltear an oibleagáid chonartha,
nuair a chuirtear ar ceal í nó nuair a théann
sí in éag.
(iii) Tomhas cóirluacha
Is éard atá i gceist le luach cóir ná an
tsuim a bhféadtar sócmhainn a mhalartú
ina leith, nó a bhféadtar dliteanas a
ghlanadh, nó a bhféadtar ionstraim
gnáthscaireanna a dheonú, idir páirtithe
eolacha, toilteanacha in idirbheart
neamhthuilleamaí. Maidir le luach cóir
ionstraimí airgeadais a thrádáiltear i
margaí gníomhacha (amhail bannaí agus
gnáthscaireanna a thrádáiltear go poiblí)
agus chuirtear san áireamh i bpunann
infheistíochta na Leabharlainne, tá sé
bunaithe ar phraghsanna luaite margaidh
ar dháta an chláir comhardaithe.
Maidir le gnóthachain nó caillteanais a
éiríonn aníos ó athruithe sa luach cóir trí
ioncam, cuirtear i láthair iad sa ráiteas
ar ghníomhaíochtaí airgeadais taobh
istigh de ghnóthachain nó caillteanais ar
infheistíochtaí sa tréimhse ina n-éiríonn
siad aníos.
(k) Sócmhainní seasta agus díluacháil
Ba é an Stát a sholáthar áitreabh
léasachta fada na Leabharlainne i
gCaisleán Bhaile Átha Cliath agus
an chuid is mó dá fheistiú tosaigh,
agus dá réir, meastar go bhfuil sé
neamhphraiticiúil measúnú a dhéanamh
ar luach an bhronntanais comhchineáil,
is é sin úsáid an áitribh i gCaisleán Bhaile
Átha Cliath, agus dá réir cuirtear an luach
as an áireamh ó na ráitis airgeadais.

Daingneáin, feistis agus fearas
(líne dhíreach) 5 bliana
(l) Stoc an tSiopa Féiríní
Is éard atá i stoc an tSiopa Féiríní ná
foilseacháin, catalóga, féiríní agus cártaí
agus sonraítear é ag an gceann is ísle den
chostas nó den ghlanluach inréidithe.
De réir an pholasaí seo, ní thugtar aon
aitheantas do stoc a dheonaítear don
Leabharlann.
(m) Ciste forbartha
Bunaíodh an Ciste Forbartha ó
ghlanfháltais an díolachán in 1999 ar
iar-áitreabh na Leabharlainne ar Bhóthar
Shrewsbury, Baile Átha Cliath 4, lúide an
síntiús a d’íoc Oifig na nOibreacha Poiblí
in 2000 i leith chostais feistithe tosaigh
Fhoirgneamh an Túir Cloig i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath faoin Scéim Cy Près a
bhí ceadaithe ag an gcúirt ar 16 Nollaig
1997. Feidhmíonn an Ciste Forbartha
mar chiste síolchaipitil le haghaidh
clár forbartha don Leabharlann, arna
dhearbhú ag na hIontaobhaithe.
3 Breithiúnais chriticiúla
chuntasaíochta agus
neamhchinnteacht maidir le
meastacháin
Déantar meastacháin agus breithiúnais i
bpróiseas ullmhaithe ráiteas airgeadais
na Leabharlainne a mheas ar bhonn
leanúnach agus bunaítear iad ar thaithí
stairiúil agus ar fhachtóirí eile, lena
n-áirítear ionchais maidir le rudaí a
tharlóidh amach anseo a chreidtear atá
réasúnta i bhfianaise na ndálaí uile.
Ní raibh aon mheastacháin chriticiúla
cuntasaíochta san áireamh sna ráitis
airgeadais seo.
Folaíonn breithiúnais chuntasaíochta
eisiamh sócmhainní oidhreachta (nóta 2c)
agus áitreabh léasachta (nóta 2k) ón gclár
comhardaithe.

Feabhsuithe léasachta curtha i gcrích ag
an Leabharlann (líne dhíreach) 15 bliana
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4 Ioncam deonach
							
Neamhshrianta
€

Srianta
€

2017
€

2016
€

1,350

51,172

52,522

135,524

Urraíochtaí

						
154,261

248,281

402,542

82,936

Iomlán

						
155,611

299,453

455,064

218,460

							
Neamhshrianta
€

Srianta
€

2017
€

2016
€

327,306

-

327,306

279,525

Ioncam ón mbialann

						
26,680

-

26,680

35,678

Imeachtaí agus fruiliú seomraí

						
18,992

-

18,992

9,216

20,000

-

20,000

10,581

8,685

-

8,685

7,439

Síntiúis

5 Ioncam iomlán trádála

Díolacháin ón Siopa Féiríní (nóta 5b)					

Táillí atáirgthe agus grianghrafadóireachta					
Turais agus ceardlanna

1,090

-

1,090

300

						

402,753

-

402,753

342,739

							
Neamhshrianta
€

Srianta
€

2017
€

2016
€

Fáltais ó dhíolacháin siopa

						
327,306

-

327,306

279,525

Stoc tosaigh

						
82,482

-

82,482

109,532

Ceannacháin

						
163,638

-

163,638

132,702

							
46,120

-

246,120

242,234

Stoc deiridh

						
(61,150)

-

(61,150)

(82,482)

Costas díolachán

						
184,970

-

184,970

159,752

Brabús comhlán

						
142,336

-

142,336

119,773

43%

43%

Ioncam eile

5b Brabús comhlán an tSiopa Féiríní

% an bhrabúis chomhláin

6 Ioncam infheistíochta
						
Sannta
Ioncam ó dhíbhinní
Ioncam ó thaiscí
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€

Srianta
€

2017
€

2016
€

-

-

20,345

20,345

17,489

630

4,250

955

5,835

7,910

						
630

4,250

21,300

26,180

25,399

Neamhshrianta

55

7 Ciste forbartha
2017
€

2016
€

Ioncam ó dhíbhinní – srianta

								
20,345

17,489

Táillí bainistithe infheistíochta

								
(21,058)

(16,455)

Gnóthachain infheistíochta – réadaithe agus neamhréadaithe					

99,891

28,621

								

99,178

29,655

630

471

								
99,808

30,126

Iarmhéid amhail ag tús na bliana							

1,593,861

1,563,735

Iarmhéid ag deireadh na bliana							

1,693,669

1,593,861

Infheistíochtaí ar ais
Ús ar thaiscí
Glanghluaiseacht i gcistí

8 Anailís ar ghníomhaíochtaí carthanacha
							
Neamhshrianta
€

Srianta
€

2017
€

2016
€

Costais foirne

						
1,264,252

95,283

1,359,535

1,108,308

Rialachas

						
147,237

314

147,551

142,213

249,792

-

249,792

198,397

Dímheas

						
14,835

193,661

208,496

200,298

Caomhaontas

						
45,014

17,399

62,413

90,074

Taispeántais

						
46,708

8,238

54,946

81,846

Leabharlann Tagartha

						
20,455

-

20,455

17,981

Oideachas

						
71,562

-

71,562

79,336

Grianghrafadóireacht

						
14,043

-

14,043

8,157

5,053

-

5,053

-

-

20,061

20,061

12,059

Córais, fóin agus stáiseanóireacht					

38,026

-

38,026

36,973

Fógraíocht agus Caidreamh Poiblí					

97,314

-

97,314

76,388

104,059

-

104,059

104,115

Stóráil agus ilearraí

						
14,684

-

14,684

12,951

Taisteal agus cothú

17,311

-

17,311

19,586

						
27,641

-

27,641

37,486

13,673

-

13,673

9,199

							
2,191,659

334,956

2,526,615

2,235,367

Costais tacaíochta (féach nóta 10)					

Digiteach
Foilseacháin

Cothabháil maoine agus árachas					

Comhairleacht agus síntiúis
Oiliúint foirne agus costais nach mbaineann le pá				
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9 Costais tiomsaithe airgid
							
Neamhshrianta
Srianta
Nollaig
									
31, 2017
							
€
€
€

Nollaig
31, 2016
€

Costais foirne						
258,048

-

258,048

203,110

Rialachas						
7,749

17

7,766

7,485

44,494

-

44,494

39,335

Dímheas						-

-

-

-

Táillí Bainistithe Infheistíochta						-

21,058

21,058

16,455

Imeachtaí						
3,607

-

3,607

22,204

Friends						
25,461

-

25,461

27,158

Siopa						
211,492

-

211,492

170,614

Cothabháil maoine agus árachas					

6,967

-

6,967

6,971

Córais, fóin agus stáiseanóireacht					

19,029

-

19,029

13,298

Stóráil agus ilearraí						
10,484

-

10,484

10,484

1,209
Taisteal agus cothú						

-

1,209

-

Comhairleacht agus síntiúis						
592

-

592

2,307

580

-

580

-

589,712

21,075

610,787

519,421

Costais tacaíochta (féach nóta 10)					

Oiliúint foirne agus costais nach mbaineann le pá				
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10 Anailís ar chostais Tacaíochta de réir feidhme
Folaíonn costais tacaíochta costais chúloifige, airgeadais, pearsanra, párolla agus rialachais. Leithdháileadh
na costais idir gníomhaíochtaí carthanacha agus an costas tiomsaithe airgid, nuair is féidir. Leithdháiltear na
costais tacaíochta de bhun tagairt do shraith scálaí tomhais, amhail líon na bhfostaithe, an t-achar ina throithe
cearnacha &rl.
				
Gníomhaíochtaí Gníomhaíochtaí
Iomlán		Bunús leithdháilte na
				
carthanacha tiomsaithe airgid			gcostas tacaíochta
Costais tacaíochta 2017
Rialachas 			

147,551

7,766

155,317		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Airgeadas 			

58,556

25,095

83,651		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Teicneolaíocht faisnéise			

47,288

11,822

59,110		am tabhaithe agus líon na foirne pro rata

Acmhainní daonna 			

104,976

5,525

110,501		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Seirbhísí oifige 			
38,972
2,051
41,023		an t-achar ina throithe cearnacha agus pro
								rata le líon na foirne
				
249,792

44,494

294,286				

Costais tacaíochta 2016
Rialachas 			

142,213

7,485

149,698		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Airgeadas 			

56,447

24,191

80,638		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Teicneolaíocht faisnéise 			

38,876

9,719

48,595		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Acmhainní daonna 			

79,552

4,187

83,739		am tabhaithe agus pro rata le líon na foirne

Seirbhísí oifige 			
23,522
1,238
24,760		an t-achar ina throithe cearnacha agus pro
								rata le líon na foirne
				
198,397

39,335

237,732				

2017
									
									
€

2016
€

Folaíonn costais rialachais
Costais foirne								
89,445

89,878

27,552
Luach saothair na n-iniúchóirí								

24,792

Iniúchadh Inmheánach								
12,900

13,884

14,077
Dlí									

8,525
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11 Faisnéis eile
									
2017
									
€

2016
€

Sonraítear an glanioncam don bhliain tar éis na míreanna seo a leanas a mhuirearú:
Dímheas								
208,495
Iniúchadh ar ráitis airgeadais na Leabharlainne						

200,297

27,552

24,792

Ús infhála								
(5,835)

(7,910)

12 Anailís ar an gcostas párolla
									
2017
									
€

2016
€

1,664,106
Tuarastail agus pá								

1,410,944

Costais coimirce sóisialaí								
163,338

136,284

143,980
Costais pinsin								

136,500

69,525
Cnapshuimeanna								

-

2,040,949

1,683,728

									
2017
									
Líon

2016
Líon

Oibriúcháin								
17

16

Bailiúcháin								
11

11

Bainistíocht								
3

3

Digiteach								
3

2

Airgeadas								
1

1

Forbairt								
1

-

36

33

								

Folaíonn an anailís thuas na poist a mhaoinítear ó chistí na Leabharlainne féin.
Ba iad seo a leanas an meán-líon foirne a fostaíodh (lánaimseartha agus coibhéisí),
agus anailís déanta orthu de réir feidhme, sa Leabharlann don bhliain:

								

Ní bhfuair na hiontaobhaithe aon luach saothair. Ba ionann iomlán chostais na nIontaobhaithe
agus €247 (2016: €145). Íocadh costais le hIontaobhaí amháin in 2017 agus 2016.
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12 Anailís ar an gcostas párolla – ar lean
									
2017
									
€

2016
€

Ba ionann líon na fostaithe ard-íocaíochta agus:
Banda na ndíolaíochtaí incháinithe:
€70,000 - €79,999								
2

1

1
€80,000 - €89,999								

-

€90,000 - €99,999								
1

1

Is iad an Fhoireann Feidhmiúcháin príomhphearsanra bainistíochta na Leabharlainne agus ba
ionann a leasanna d’fhostaithe (ÁSPC fostaithe san áireamh) agus €295,945 (€262,463 in 2016).

13 Sócmhainní seasta inláimhsithe
								
Léasacht Daingneáin,
									
feistis agus
									
trealamh
								
€
€

Iomlán

€

Costas nó luacháil
Amhail an 31 Nollaig 2016							
1,991,428

1,863,102

3,854,530

Breiseanna							-

134,392

134,392

1,991,428

1,997,494

3,988,922

Amhail an 31 Nollaig 2016							
1,194,854

1,720,750

2,915,604

132,762
Muirear don bhliain							

75,734

208,496

1,327,616

1,796, 484

3,124,100

Amhail an 31 Nollaig 2017							
663,812

201,010

864,822

796,574

142,352

938,926

Amhail an 31 Nollaig 2017							
Dímheas carntha

Amhail an 31 Nollaig 2017							
Glanluach leabhair

Amhail an 31 Nollaig 2016							
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14 Infheistíochtaí
									
2017
									
€

2016
€

388,964
Bannaí								

173,773

Gnáthscaireanna								
734,602

894,959

Airgead tirim								
171,555

252,968

Ciste dearbhthoraidh								
247,927

22,170

									
1,543,048

1,443,870

Cuntas taisce bainc								
1,629,480

1,480,140

Duaisbhannaí								
250,000

250,000

									
3,422,528

3,174,010

Réiteach gluaiseachtaí in infheistíochtaí le linn na bliana
Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag tús na bliana						

1,443,870

1,414,216

Aistarraingt								-

-

Ioncam saothraithe								
20,345

17,489

(21,058)
Costais bhainistíochta								

(16,455)

Glanghnóthachan réadaithe ar athluacháil agus diúscairt sócmhainní infheistíochta				

86,539

(28,401)

Glanghnóthachan neamhréadaithe ar athluacháil agus diúscairt sócmhainní infheistíochta			

49,397

71,161

Gnóthachan/(caillteanas) mar gheall ar ghluaiseachtaí airgeadra eachtraigh				

(36,045)

(14,140)

Luach cóir sócmhainní infheistíochta ag deireadh na bliana						 1,543,048

1,443,870

Rangaítear na taiscí bainc thuas mar infheistíochtaí toisc nach bhfuil siad mar chuid de chaipiteal
oibre na Leabharlainne agus tá siad á gcoinneáil don fhadtréimhse.

15 Stoc an tSiopa Féiríní
									
2017
									
€

2016
€

Earraí le hathdhíol								
61,152

82,482

Is é luach an stoic léirithe thuas an ceann is ísle den chostas nó den ghlanluach inréadaithe,
lúide foráil stoic €37,985 (2016: €50,217). Foráiltear an stoc ar bhonn aoise – déantar foráil
50% do stoc ó 2–4 bliana d’aois agus foráil iomlán do stoc 4 bliana agus níos sine.
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16 Réamhíocaíochtaí
									
2017
									
€

2016
€

52,782
Réamhíocaíochtaí								

82,216

Tagann gach suim san áireamh leis na féichiúnaithe a bheith dlite taobh istigh de bhliain amháin.

17 Creidiúnaithe
									
2017
									
€

2016
€

41,327
Creidiúnaithe trádála								

56,855

Fabhruithe								
72,353

91,140

Creidiúnaithe eile								
161,048

111,641

Ioncam iarchurtha								
58,340

39,570

Iomlán								
333,068

299,206

Tá creidiúnaithe trádála agus creidiúnaithe eile iníoctha ag dátaí éagsúla sna
chéad trí mhí eile, de réir ghnáth-théarmaí creidmheasa na soláthraithe.

18 Cistí srianta
									
2017
									
€

2016
€

Deontais caipitil gan amúchadh								
1,664,428

1,523,089

Tabhartais eile								
234,729

235,633

1,899,157

1,758,722

								
Amhail an
								
31 Nollaig
								
2016
								
€

Sreabhadh
airgid
thirim
€

Amhail an
31 Nollaig
2017
€

Cuntas bainc taisce – srianta							
204,381

32,916

237,297

1,275,758

116,425

1,392,183

Cuntais bhainc							
858,653

133,717

992,370

2,338,792

283,058

2,621,850

								

19 Réiteach sreafa glanairgid chuig gluaiseachtaí in iarmhéideanna bainc

Cuntas bainc taisce – neamhshrianta						
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20 Sonraí na scéime pinsin
Scéim Aoisliúntais Foirne Leabharlann
Chester Beatty, 1995, agus Scéim
Pinsin Ranníocaíochta Céilí agus
Leanaí Leabharlann Chester Beatty,
1995
Tá an scéime Foirne agus an scéim
do Chéilí agus Leanaí araon á riar
agus á maoiniú ag an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta (RCOG)
thar ceann na Leabharlainne. Creideann
na nIontaobhaithe nach gcomhlíonann
an scéim an sainmhíniú ar scéim le
sochar sainithe de réir FRS 102, ar
an ábhar nach bhfuil an Leabharlann
nochta don riosca achtúireach ná
infheistíochta. Ina theannta sin,
creideann na hIontaobhaithe go
bhfeidhmíonn an Leabharlann mar
ghníomhaire i bhfeidhmiú na scéime
agus níl ionchur airgid aici don scéim.
Déantar meastachán bliantúil roimh
ré ar chnapshuimeanna agus pinsin in
íocaíochtaí i gcás scoir ar feitheamh atá
dlite le tarlú sa bhliain romhainn. Déantar
na ríomhanna i gcomhairle leis an RCOG
agus cuirtear ar aghaidh iad le cur san
áireamh i bpróiseas buiséid bliantúil an
RCOG, agus déileáiltear leo mar chuid
den leithdháileadh bliantúil maoinithe
ón RCOG chuig an Leabharlann.
Sa chás nach dtugann an buiséad
cuntas dóthanach i leith scor gan
choinne, dhéileálfaí leis an tsuim seo
i leithdháileadh ina dhiaidh sin. Is
eagraíocht cheadaithe í an Leabharlann
faoi Alt 4 den Acht Aoisliúntas agus
Pinsean, 1963, ina bhforáiltear d’aistriú
fostaithe agus seirbhís inphinsin
idir scéimeanna de chuid líonra na
Státseirbhíse. I gcás fostaithe, mar sin,
a tháinig chun oibre leis an Leabharlann
go déanach ina ngairm bheatha
inphinsin, aistríonn an dualgas gníomhú
mar ghníomhaire i riar a bpinsin agus a
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gcnapshuime scoir, aistríonn sé chuig
an Leabharlann ó eagraíocht cheadaithe
eile ag an tráth a thagann siad chun oibre
leis an Leabharlann. Ó tharla go bhfuil
freagracht deiridh ag an Stát, de bhun an
RCOG, as riar agus maoiniú an dliteanais
seo, níl sé seo ina chúis le haon dliteanas
a aithint i leabhair na Leabharlainne sa
chás go dtarlaíonn a leithéid d’aistrithe,
ar an ábhar gurb ar an roinn rialtais chuí
atá an dliteanas.
Maidir leis an dliteanas i ndáil le leasanna
pinsin iníoctha le fostaithe ar baill
iad de Scéim Aoisliúntais Foirne na
Leabharlainne, 1995, agus den Scéim
Pinsin Ranníocaíochta Céilí agus Leanaí
na Leabharlainne, 1995, comhlíonfaidh
an RCOG an dliteanas sin ina iomláine.
Níl an Leabharlann nochta don riosca
achtúireach a thagann aníos sna scéim
Foirne, ná i scéim na gCéilí agus na
Leanaí, agus ó thaobh na Leabharlainne
de, is scéimeanna ranníocaíochta
sainithe, go bunúsach, iad na scéimeanna
Foirne agus na gCéile agus na Leanaí.
Maidir le ranníocaíochtaí ó fhostaithe,
a asbhaintear tríd an bpárolla ó bhaill
den scéim i ndáil le scéim na gCéilí agus
na Leanaí, coinnítear iad i gciste Cláir
Comhardaithe atá dlite agus iníoctha
don RCOG.
Déileáiltear le maoiniú barrachais nó
easnaimh den iarmhéid mar chuid
den ioncam deontais atá san áireamh
in ioncam tuilte ó ghníomhaíochtaí
carthanacha sa Ráiteas ar
Ghníomhaíochtaí Airgeadais
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21 Sócmhainní oidhreachta
Mar atá luaite i nóta 2(c), níl sócmhainní
oidhreachta san áireamh sna ráitis
airgeadais ar an ábhar gur sócmhainn atá
inti nach bhféadtar luach a chur uirthi ar
bhealach a bheadh fiúntach do léitheoirí
na ráiteas airgeadais. Tá tuilleadh eolais
leagtha amach thíos i ndáil le cineál an
Bhailiúcháin agus an chaoi a ndéantar
bainistiú air.
(a) Cineál agus méid an Bhailiúcháin
Tá cur síos déanta ar an mBailiúchán
sa Leabharlann mar an mbailiúchán is
áille lámhscríbhinní, leabhair uathúla,
mionphictiúir agus earraí maisithe eile
arna mbailiú ag bailitheoir príobháideach
sa fichiú haois. Tá samplaí ionadaíocha
ann d’oidhreacht ealaíonta an domhain
ó thart ar 2,700BC go dtí an céad seo.
Inniu tá an Bailiúchán faoi úinéireacht
Iontaobhais ar leo agus a fheidhmíonn an
Leabharlann mar iarsmalann chun leasa
an phobail, agus tá cead saor isteach
chuig an Leabharlann.
I measc na dtaiscí Iartharacha, tá cuid de
na foinsí is luaithe paipíre den bhíobla,
agus roinn téacsanna tábhachtacha
Mainicésaíochta. Is éard atá sna Paipírí
Bíobalta, de chuid na dara haoise go dtí
an cheathrú haois AD, ná na cóipeanna
aitheanta is luaithe de na ceithre
Shoiscéal chanónta, Gníomhartha na
nAspal, Litreacha Naomh Pól, agus an
Apacailipsis, chomh maith le blúiríní
éagsúla fíorluath den Sean-Tiomna. Leis
na lámhscríbhinní Airméanacha agus
lámhscríbhinní de chuid Iarthar na hEorpa
ón thréimhse Mheánaoiseach agus ó
thréimhse na hAthbheochana agus ó
thréimhsí níos comhaimseartha, agus
leis na Sean-Phriontaí Máistir, leabhair
agus ceangail uathúla luatha agus áille,
is ionann é agus achoimre den scoth
ar na healaíona agus ar an táirgeadh
lámhscríbhinní agus priontaí ó mhórán
cultúr agus tréimhsí den domhain.
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Is éard atá sna Bailiúcháin Ioslamacha
ná lámhscríbhinní agus pictiúir agus
callagrafaíochtaí aon leathanaigh.
Folaíonn sé seo os cionn 260 Córán
iomlána agus bhearnacha, ón ochtú
haois go dtí an naoú haois déag, agus
folaíonn sé saothair challagrafaithe agus
dhathmhaisitheoirí ceannais an domhain
Ioslamaigh.
Folaíonn Bailiúcháin Oirthear na hÁise
sraith álainn d’albaim agus scrollaí ón
tSín, an bailiúchán is mó taobh amuigh
den tSín de leabhair séada ón gCúirt
Impiriúil, agus bailiúchán mór de theicstílí
agus saothair ealaíne mhaisithe. Tá
mórán scrollaí iontacha péinteáilte sna
bailiúcháin Sheapánacha ón séú haois
déag go dtí an t-ochtú haois déag,
priontaí bloc adhmaid le Hiroshige and
Hokusai agus tuilleadh eile nach iad,
chomh maith le hearraí ealaíne maisithe.
Cé go bhfuil catalógú iomlán déanta ar
an mBailiúchán, féadtar é a thomhais ar
roinnt bealaí, ar an ábhar nach mbíonn
freagraí deifnídeacha ann ar an gcaoi a
ndéantar sainmhíniú ar mhír ar leith; mar
shampla féadfaidh sé go bhfuil roinnt
scrollaí ar leithligh san áireamh i scrolla
péinteáilte Seapánach.
Féadtar tuilleadh cur síos níos sonraithe
a fháil ar an mBailiúchán de réir réimse,
in éineacht le híomhánna, ar www.
chesterbeatty.ie
(b) Bainistíocht sócmhainní
oidhreachta
Sealbhuithe
Tá an Leabharlann ag leanúint le
hábhar a shealbhú, chun bailiúcháin
na Leabharlann a fheabhsú, de réir na
dtéamaí áirithe bailiúcháin a bhunaigh Sir
Alfred Chester Beatty. Ní fhaigheann an
Leabharlann deontas sealbhuithe, agus
is gnách gurb ó fhoinse sheachtrach
a mhaoiníonn sé na cistí le haghaidh
ceannachán. Leagtar amach i bPolasaí
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Sealbhaithe na Leabharlainne na
prionsabail a chuireann an Leabharlann
san áireamh nuair a shealbhaíonn sé
earraí dá bhailiúcháin, bíodh sé ina
thabhartas, ceannachán, nó iasacht
Is é cuspóir an pholasaí bailiúcháin
ná Bailiúchán an Chester Beatty a
chomhlánú, a mhéadú agus a shaibhriú.
Féachfaidh an Leabharlann chuige i
gcónaí go mbeifí comhlíontach leis an
reachtaíocht ar Oidhreacht Chultúrtha
Éireannach. Ní chuirfidh an Leabharlann
ach saothair san áireamh lena shealbhú
a bhféadtar a dteideal dlíthiúil a bhunú
go cinnte.
Caomhantais
Is príomhfhócas agus príomhfhreagracht
don Leabharlann é na Bailiúcháin a
chaomhnú do na glúnta reatha agus na
glúnta le teacht. Tá a gcaomhnú, a léiriú
agus a léirmhíniú lárnach i ngach gné
d’oibriúcháin na Leabharlainne agus
de rochtain lucht spéise, idir rochtain
ar an láthair agus rochtain ar líne. Tá
Rannóg Caomhantais tiomanta ag an
Leabharlann a dhéanann speisialú i
gcaomhantas leabhar agus páipéir. Tá
na caomhnóirí páirteach i ngach gné
den chaomhnú chun an Bailiúchán a
chosaint le linn láimhseála, iompar, stóráil,
agus nuair atá sé ar taispeáint. Oibríonn
na Caomhnóirí chun na hearraí sa
Bhailiúchán a dhaingniú agus a dheisiú;
agus na cóireálacha uile faoi rialú ag
polasaí idirghabhála íosta le cinntiú go
gcoinnítear sláine stairiúil na n-earraí.
Mar gheall ar an réimse leathan ábhair
sa Bhailiúchán, féadtar dul i gcomhairle
caomhnóirí speisialaithe chun ábhair
áirithe a chóireáil, amhail teicstílí agus
earraí ceirmeacha. Déantar an obair
uile de réir cód dian gairmiúil iompair.
Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa Straitéis
um Chúram agus Caomhantas an
Bhailiúcháin.
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Bainistíocht
Tá sé ar cheann de phríomhchuspóirí
straitéiseacha na Leabharlainne
rochtain ar an mBailiúchán a fheabhsú,
idir rochtain fhisiciúil agus dhigiteach.
Féadtar tuilleadh eolais a fháil sa Ráiteas
Straitéise 2016–2020.
Baineann an Leabharlann úsáid as
córas bainistithe bailiúchán (Adlib) chun
catalógú a dhéanamh ar an mBailiúchán
agus chun bainistiú a dhéanamh ar
shealbhuithe, láithreacha, taispeántais,
agus iasachtaí. Tá an córas seo á
choinneáil ag an gCláraitheoir i gcomhar
leis na Coimeádaithe. Leanann an
Leabharlann den bhunachar a fheabhsú
agus an fhaisnéis i leith gach sócmhainn
a mhéadú.
Diúscairt
Tá srian ar na hIontaobhaithe faoi
théarmaí Uacht Sir Chester Beatty ábhar
sna Bailiúcháin a dhiúscairt. Coinnítear
Bailiúcháin na Leabharlainne ar iontaoibh
agus ní dhéanfaidh na hIontaobhaithe
machnamh ar dhíshealbhú a dhéanamh
ar aon earra ó na Bailiúcháin ach amháin
i gcúinsí eisceachtúla. Cumhdaíonn
an Polasaí Diúscartha na cúinsí ina
bhféadfaidh sé go ndéanfaidh na
hIontaobhaithe díshealbhú agus na
nósanna imeachta le leanúint.
Sócmhainní oidhreachta
Seo a leanas na sealbhuithe don
Bhailiúchán don bhliain reatha agus do
na ceithre bliana roimhe:
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Seo a leanas na sealbhuithe don Bhailiúchán don bhliain reatha agus do na ceithre bliana roimhe:
								
Ceannaithe
								
€

Deonaithe
€

Iomlán
€

2017									-

-

Bliain			

2016							-

7,500

7,500

2015							
2,133

-

2,133

2014							
14,478

-

14,478

2013							-

-

-

22 Aistriú chuig FRS 102
Seo é an chéad bhliain a bhfuil a chuid torthaí á chur i láthair ag an Leabharlann faoi FRS102 agus an Ráiteas
ar Chleachtas Molta do Charthanais (FRS 102). Ba iad na ráitis airgeadais dheireanacha a ullmhaíodh de réir
na bPolasaithe Cuntasaíochta mar atá leagtha amach sa nóta ar an mbonn ullmhúcháin sna nótaí airgeadais
ná don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2016. Ba é 1 Eanáir 2016 an dáta aistrithe chuig an Ráiteas ar Chleachtas
Molta do Charthanais FRS102. Níl aon athruithe ar na polasaithe cuntasaíochta a bhfuil tionchar acu ar bhrabús
ná ar ghnáthscaireanna don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2016 agus an 31 Nollaig 2017.
23 Ceadú na ráiteas airgeadais
Cheadaigh na hIontaobhaithe agus an Stiúrthóir/Leabharlannaí na ráitis airgeadais ar 13 Meitheamh 2018.
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Liosta na nÍomhánna
Clúdach: Gar-amharc ar phrionta surimono
Seapánach (CBL J 2813)
Clúdach istigh: An Clogthúr ag Caisleán Bhaile Átha
Cliath, an áit a bhfuil Leabharlann Chester Beatty
lonnaithe
Leathanach 6: A Mórgacht Impiriúil, Banphrionsa
Takamado na Seapáine ag breathnú ar an
taispeántas Ealaín an Chairdis: Priontaí Surimono
Seapánacha
Leathanach 7: Fionnuala Croke / Catherine Day
Leathanach 8: Caomhnóir ag ullmhú Róba Dragain
Síneach lena chur ar taispeáint
Leathanach 10: Gar-amharc ar Uachtar na Startha,
16ú haois, an Tuirc (CBL T 414.68)
Leathanach 13: Gar-amharc ar Bhriocht Thuaisceart
na hIndia, go déanach san 18ú haois-go luath sa
19ú haois (CBL In E 1478)

Leathanach 19: Taighdeoirí ag déanamh staidéar
ar scrolla Seapánach tar éis an tSiompóisiam ar
Nara-ehon
Leathanach 20: Leanaí ag breathnú ar an scrolla
Seapánach dar teideal Comórtas Filíochta na
nAinmhithe Stoidiaca (CBL J 1154)
Leathanach 21: (Barr) Leanaí i gClub an tSeiriceáin
ag dearadh cimeonónna do bhábóga páipéir /
(Bun) Laindéar páipéir a rinneadh i gCeardlann
do Dhéagóirí
Leathanach 22: Qigong sa Ghairdín Dín
Leathanach 24: Gar-amharc ar phrionta surimono
Seapánach (CBL J 2116)
Leathanach 27: Scrolla Ioslamach atá á ullmhú
lena dhigitiú
Leathanach 28: Caomhnóir ag athcheangal cóip de
Chórán Ruzbihan ón 16ú haois (CBL Is 1558)

Leathanach 14: Gar-amharc ar phrionta surimono
Seapánach (CBL J 2028)

Leathanach 31: Gar-amharc ar Uachtar na Startha,
16ú haois, an Tuirc (CBL T 414 f.125b)

Leathanach 16: A Mórgacht Impiriúil, Banphrionsa
Takamado na Seapáine ag breathnú ar
bhuaicphointí de chuid an Bhailiúcháin sa
Leabharlann Tagartha

Leathanach 32: Radharc ar Leabharlann Chester
Beatty ó Ghairdín na Dubhlinne.

Leathanach 17: Prionta ón taispeántas Francisco
Goya: Scrios an Chogaidh (CBL Wep 1769)
Leathanach 18: Gar-amharc ar imleabhar faoi
cheangal sa taispeántas Comóradh 500 Bliain an
Reifirméisin (CBL AH189)
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