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Brollach
an Chathaoirligh
Tá dúshláin suntasacha roimh Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann, i gcoiteann le mórán
institiúidí cultúrtha móra eile, maidir leis an
misean chun taifead doiciméadach agus
intleachtúil ar shaol na hÉireann a bhailiú, a
chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar
fáil, agus chun cur le soláthar rochtaine na
cruinne fhairsingíoch d’eolas atá ar taifead.
Tá na deacrachtaí eacnamaíocha agus
fioscacha atá os comhair na tíre faoi láthair
an-aitheanta, ach is dócha nár díríodh an aird
cheart ar a dtionchar ar shaol chultúrtha na
tíre. Gearradh maoiniú an Rialtais don
Leabharlann Náisiúnta le 40% – ó €11.875m i
2008 go €7.1m do 2012. Tá sé réamhmheasta go mbeidh laghdú breise ar an
maoiniú sna blianta atá le teacht.
Admhaímid na cúinsí eacnamaíocha, ach
ní mór a bheith cúramach le cinntiú nach
gcuirtear an Leabharlann Náisiúnta i staid
nach bhfuil sí in ann an poitéinseal atá aici a
chomhlíonadh i dtaca le cur go dearfach le
saol cultúrtha agus eacnamaíoch na tíre.
Le blianta anuas, is foinse bróid náisiúnta
í an chruthaitheacht agus an toilleadh le
haghaidh nuálaíochta atá ag muintir na
hÉireann. Shoilsigh obair ár bhfilí, ár
ndrámadóirí, ár n-úrscéalaithe agus ár
scríbhneoirí uilig na tréimhsí is doirchí i stair
ár dtíre. Nuair a éiríonn lenár ndrámadóirí in
Broadway agus nuair a thugann ár scríbhneoirí
scáileáin Oscars chun an bhaile, tá
teachtaireacht soiléir go hidirnáisiúnta á
tabhairt acu de thír bheoga a bhfuil
oidhreacht shaibhir aici.
Tá an chumhacht ag ár n-oidhreacht
chultúrtha sinn a chorraí, a spreagadh, a
mheanmnú agus a lán eile. Tarchéimníonn sí
airgeadas; tá sé domheasta i ndáiríre.
Is féidir leis cur go luachmhar le cúrsaí
eacnamaíocha freisin. Is fíorchiste fionnta
d’ábhar é ár stóras d’ábhar liteartha,
fótagrafach agus ginealais d’earnálacha
tionscail amhail scannánaíocht,
ríomhchluichíocht, turasóireacht, saothrú
tráchtála agus oideachas.
Leagtar amach sa Phlean Straitéiseach
seo 2012–2014 clár pragmatach de
ghníomhaíochtaí ar mhian leis an

Brollach
an Stiúrthóra
Leabharlann Náisiúnta a dhéanamh chun a
poitéinseal a chomhlíonadh agus luach ar
airgead a sheachadadh don Rialtas agus do
na saoránaigh ar a bhfreastalaímid. Cé go
mbeidh cur i bhfeidhm an Phlean Straitéisigh
ina iomlán ag brath ar fháil an mhaoinithe, tá
sé de rún againn na deiseanna tráchtála atá
ar fáil dúinn a uasmhéadú agus comhoibriú a
fhorbairt le comhpháirtithe sna hearnálacha
poiblí agus príobháideacha chun na
hacmhainní atá ar fáil dúinn a bhreisiú.
Tá sé tábhachtach go gcuirtear san
áireamh sa phlean seo dhá fhógra a eisíodh le
déanaí ón Rialtas, an chéad cheann a
bhaineann le cumasc na Cartlainne Náisiúnta
agus Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann
isteach sa Leabharlann Náisiúnta agus
féiniúlachtaí ar leith á gcoimeád. Is é an dara
ceann an fógra go ndéanfadh ár máthairRoinn athbhreithniú ar struchtúir Bhoird an
Ard-Mhúsaeim agus na Leabharlainne
Náisiúnta. Táimid ag súil le dul i dteagmháil
lenár máthair-Roinn ar na saincheisteanna
seo thar shaolré an phlean seo.
Níorbh fhéidir an Plean Straitéiseach a
fhorbairt gan an obair a rinne an Bord a bhí
ann roimhe seo i Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann, a rinne maoirseacht ar thrasdul na
hinstitiúide go dtí comhlacht cultúrtha
féinrialaitheach i mBealtaine 2005 faoin Acht
um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997.
Go háirithe, ba mhaith liom buíochas a
ghabháil le foireann go léir na Leabharlainne
a rinne an oiread sin iarrachta le linn an
trasdula, agus a ghlac páirt ríthábhachtach i
bhforbairt an doiciméid straitéiseach seo. Ba
mhaith liom aitheantas a thabhairt freisin don
pháirt a ghlac mo chomh-chomhaltaí Boird i
dtaca leis seo.
Cé go mbeidh dúshláin ollmhóra
romhainn, ní mór an uaillmhian atá againn a
choimeád. Is é an sprioc atá againn a bheith
mar institiúid dinimiciúil den scoth, agus
leagtar amach sa doiciméad seo an bealach a
bhainfaimid é sin amach.

David Harvey
Cathaoirleach
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Tréimhse spreagúil atá ann do Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann. In ainneoin an choir
chun donais eacnamaíoch agus na ndúshlán
eile atá romhainn, thrasnaíomar tairseach na
ré digití agus táimid ag aistriú chuig ré nua de
chomhoibriú agus comhpháirtíocht le
hinstitiúidí agus eagraíochtaí eile, rud nach
mbeimis in ann a dhéanamh roimhe seo. Is
deiseanna iontacha iad seo, agus tá dualgas
orainn go léir atá páirteach i gcultúr agus
oidhreacht na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú
agus a sheachadadh, na deiseanna sin a
ghlacadh agus úsáid a bhaint astu.
Tá an Plean Straitéiseach seo bunaithe ar
thrí ordú – an misean atá againn bailiú, cur ar
fáil agus trasfhoirmiú.
Ní mór dúinn a bheith níos fearr maidir le
hoidhreacht doiciméadach agus intleachtúil
na hÉireann a bhailiú agus a chaomhnú. Is
fianaise iad na bailiúcháin neamhchoitianta
atá againn ar an saineolas agus an dianobair
ag foireann na Leabharlainne le blianta fada
anuas. Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh
lenár mbailiúcháin stairiúla a fhorbairt, agus
straitéisí a fhorbairt maidir leis an méid
ollmhór de bhunábhar nua a ‘bheirtear go
digiteach’ a bhailiú agus a chaomhnú.
Ní mór go bhfuil an cur i bhfeidhm dár
bhfís de chomhthaisclann le hinstitiúidí
comhchosúla i dtaca le hábhair agus
bailiúcháin atá ann cheana féin a stóráil agus
a chaomhnú a bheith mar thosaíocht againn.
Is saincheist phráinneach freisin é an digitiú
dár gcatalóga agus dár mbailiúcháin chun iad
a chaomhnú agus a dhéanamh níos soaimsithe.
Is téama lárnach den doiciméad straitéise
í inrochtaineacht, rud a chuirfidh taca faoi
sheachadadh ár seirbhíse sa todhchaí. Is í an
fhís fhadtéarmach atá againn go mbeidh
bailúcháin na Leabharlainne Náisiúnta ann atá
digitithe agus catalógaithe, atá ar fáil do
shaoránaigh 24/7, agus a sheachadann ar
gach gné de mhisean na Leabharlainne.
Ach, ní dhéanfaimid aon dul chun cinn sna
réimsí seo gan trasfhoirmiú bunúsach a
dhéanamh i ngach gné dár n-eagraíocht, dár
bpróisis agus dár bprótacail. Ní mór dúinn
glacadh leis an réaltacht nua gur gá dúinn
níos mó a dhéanamh le níos lú, agus é a

dhéanamh ar bhealach níos fearr. Dá bhrí sin,
is minic a dhéanfar cinntí pianmhara agus
deacra.
Bunaíodh an Leabharlann Náisiúnta i 1877,
agus tá cuid mhór de na próisis agus na
córais a bunaíodh ansin i bhfeidhm fós sa lá
inniu. Is é ceann de na croíchuspóirí sa
Phlean Straitéiseach seo ná an Leabharlann
Náisiúnta a thrasfhoirmiú ina hinstitiúid 21ú
céad a thairgeann rochtain do gach duine
agus a chuireann go mór le saol cultúrtha na
tíre.
Ní bheidh sé éasca an cuspóir seo a bhaint
amach. Ní dóigh linn go mbeimid in ann fiú
ball foirne breise amháin a earcú nó aon bhall
foirne atá ag dul ar scor a ionadú le linn saolré
an phlean seo. Mar sin, is ríthábhachtach go
leanfadh muid ar aghaidh le hinfheistíocht
san fhoireann atá againn anseo, agus sna
scileanna atá acu chun tacú leo na dúshláin
atá amach romhainn a chomhlíonadh.
Is é an dúshlán is mó atá romhainn dúshlán
an athraithe. Ní mór dúinn gach próiseas sa
Leabharlann a athoiriúnú agus gach rud a
dhéanaimid a athscrúdú agus fáil amach an
féidir é a dhéanamh ar bhealach níos fearr.
Beidh riachtanas ann cás láidir gnó a
dhéanamh i dtaca le gach gníomhaíocht. Mura
bhfuil rud á dhéanamh againn ar bhealach
atá maith go leor, beidh orainn feabhsú; má
bhíonn rud á dhéanamh againn nár chóir a
dhéanamh, cuirfimid stop leis; más féidir le
comhpháirtí rud a dhéanamh ar bhealach
níos fearr, beidh orainn amharc ar réitigh
sheachfhoinsithe nó seirbhísí comhroinnte;
agus an rud is tábhachtaí, beidh orainn na
roghanna deacra a dhéanamh gach céim den
bhealach.
Léiríonn an Plean Straitéiseach seo an
creat ar a mbunófar na roghannna sin.
Léiríonn sé freisin leithead iomlán ár nuaillmhéine maidir lenár ndóchas do na
blianta amach romhainn. Táimid ag súil lena
chur i bhfeidhm.

Fiona Ross
Director

3

PLEAN STRAITÉISEACH 2012–2014

‘Ag Tógáil Todhchaí dár n-am atá Caite’

Réamhrá
I Nollaig 2007, d'fhoilisigh an Leabharlann Náisiúnta a céad Phlean Straitéiseach mar
chomhlacht spleách ag tuairisciú chuig Bord neamhfheidhmiúcháin agus é ag feidhmiú faoi
choimirce na Roinne Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt.
Díríodh cuid mhaith den aird i gcéad Phlean Straitéiseach na Leabharlainne, trí riachtanas, ar
nósanna imeachta agus beartais a bhunú chun tacaíocht a thabhairt do thrasdul na
Leabharlainne ó chuid den Státseirbhís go dtí comhlacht spleách a thuairiscíonn chuig Bord,
agus a bhfuil a fheidhmeanna seirbhísí corparáideacha féin aige, chomh maith le haird ar
bheartais bhailiúcháin, fhála, chaomhnaithe agus pleanála tubaiste na Leabharlainne a chur ar
bhonn níos foirmiúla.
Le linn an chéad chéim eile seo den fhorbairt, a chuimseoidh an tréimhse thrí bliana
2012–2014, beidh aird na Leabharlainne ar ghníomhaíochtaí a croíbhailiúcháin agus seachadta
agus ar an trasfhoirmiú atá riachtanach go hinmheánach chun na gníomhaíochtaí sin a thacú.

inoiriúnaithe: Beidh riachtanas ar leabharlanna náisiúnta a bheith in ann
• Leabharlann
roinnt de mhaoiniú gann poiblí a chosaint, sochar ar infheistíocht a sholáthar, agus
ábharthacht a léiriú i dtaca le cláir oibre níos leithne, amhail turasóireacht chultúrtha. Dá
bhrí sin, beidh cur chuige éagsúil bainistíochta agus straitéiseach riachtanach, agus, go
háirithe, an cumas atá ag an bhfoireann a bheith in ann athrú agus a bheith solúbtha.
Mar aon leis na comhdhúshláin atá roimh gach leabharlann náisiúnta, ní mór do Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann na nithe seo a leanas a chur san áireamh:
d’fheidhmiú sa timpeallacht eacnamaíoch is dúshlánaí i stair an Stáit. Mar
• réaltachtaí
thoradh air sin, bhí laghdú suntasach agus leanúnach i maoiniú ón Rialtas don Leabharlann

•

Athbhreithniú ar Phlean Straitéiseach 2008–2010
Rinne an Leabharlann Náisiúnta dul chun cinn suntasach, mar atá tuairiscithe ina tuarascálacha
bliantúla, chun na sé aidhm straitéiseacha atá leagtha amach sa chéad Phlean a bhaint amach,
trí (i measc nithe eile):
foirmiúil forbartha bailiúcháin 2009-2011 a fhoilsiú;
• Beartas
imeachta foirmiúla fála a fhorbairt;
• Nósanna
Beartas
seachanta,
pleanála agus freagra tubaiste a ullmhú;
• Beartas foirmiúil caomhnaithe
a thabhairt chun deiridh;
• Réimse d’fheabhsúcháin seirbhíse
agus uaireanta oscailte méadaithe a chur i bhfeidhm;
• Clár mór taispeántais a sheoladh, lena
seoladh i 2006 den taispeántas
• suaitheanta Yeats le háit an taispeántaisn-áirítear
Joyce a ghlacadh;
imeachta agus beartais láidre rialachais, eitice, airgeadais, acmhainní daonna,
• Nósanna
oiliúna, agus sláinte agus sábháilteachta a chur i bhfeidhm;
forbartha d’infreastruchtúr leabharlainne digití a thosú chun tacaíocht a thabhairt
• Próiseas
d’fhorbairt agus rochtain digiteach fadtéarmach.
Ar an drochuair, níor rinneadh aon dul chun cinn maidir le forbairt de shaoráid stórála ar an
láthair a tógadh le sainchuspóir, a bhí go hiomlán lasmuigh de smacht Bhord agus bhainistíocht
na Leabharlainne. De thairbhe na géarchéime buiséadaí leanúnaí, cuireadh an tionscadal
taisclainne ar an láthair ar ceal go foirmiúil. Bhí sé sin mealltach mar gheall ar thábhacht an
tionscadail maidir le caomhnú fadtéarmach de bhailiúcháin is luachmhaire agus is uathúla na
Leabharlainne.

Anailís chomhshaoil
In ullmhúchán an Phlean nua Straitéisigh, rinneadh anailís chomhshaoil agus aird ar leith ar na
dúshláin áirithe atá roimh leabharlanna náisiúnta ar fud na cruinne, agus freisin ar na dúshláin
níos leithne eacnamaíocha agus buiséadacha atá roimh an earnáil phoiblí in Éirinn.
Maidir leis an gcomhshaol agus saincheisteanna eile atá roimh leabharlanna náisiúnta a
anailisiú, bhíomar in ann úsáid a bhaint as taighde a rinne eagraíochtaí idirnáisiúnta ar a bhfuil
meas lenár dtátail féin a thacú. I dtaca leis seo, tá páipéar díospóireachta déanach (2010)
d’ábharthacht áirithe dar teideal Thriving or Surviving? National Library of Scotland in 2030.
Sainaithníonn an páipéar, a ullmhaíodh agus aird ar leith ar leabharlanna náisiúnta níos lú, trí
phríomhdhúshlán a thacaíonn ár n-anailís féin:
trasdul go dtí digiteach: Is é an dúshlán is mó atá roimh leabharlanna náisiúnta
• An
bainistíocht rathúil den trasdul go dtí timpeallacht dhigiteach.
riachtanas le haghaidh fócais amach: Beidh ar leabharlanna náisiúnta freastal ar
• An
éagsúlacht mhéadaitheach – úsáideoirí éagsúla, ag éirí níos cianda agus gan fheiceáil, atá
ag iarraidh bailiúcháin éagsúla a úsáid trí mheáin, cainéil agus seirbhísí éagsúla.
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Náisiúnta de 40% thar thréimhse cheithre bliana; ó €11.875m i 2008 go dtí €7.1m do 2012.
Tá sé réamh-mheasta go leanfar ar aghaidh le laghdú ar mhaoiniú.
de thairbhe go bhfuil leibhéil de sholáthar foirne ag an Leabharlann Náisiúnta thar phointe
na géarcheime, ní féidir gnéithe dár bhfeidhm reachtúil a chomhlíonadh. Tá creat nua
rialaithe fostaíochta curtha i bhfeidhm ag an Rialtas ar an Leabharlann Náisiúnta a
shainordaíonn gur gá go mbeidh laghdú faoi 76 i líon dár mbaill fhoirne faoi dheireadh
2014. Is laghdú é seo de 40% ó 129 i 2008, agus méadú leanúnach ar éileamh do sheirbhísí
na Leabharlainne. Is fiú tabhairt do d’aire go bhfuil foireann de bhreis agus 300 agus 274 ag
leabharlanna náisiúnta na hAlban agus na Breataine Bige faoi seach.
de thairbhe na neamhchinnteachta leanúnaí faoi mhaoiniú na Leabharlainne Náisiúnta agus
acmhainní foirne, a fhágann go bhfuil sé deacair gealltanas a thabhairt le haghaidh
tionscadal nua.
an riachtanas atá ann don Leabahrlann Náisiúnta aischur a sholáthar ar infheistíocht an
Rialtais, atá oiriúnach dá stádas mar institiúid náisiúnta chultúrtha, trí ranníocaíocht a
dhéanamh d’oideachas, foghlaim ar feadh an tsaoil agus turasóireacht chultúrtha, ag cur
san áireamh na cuspóirí níos leithne de chuid Phlean Téarnaimh Náisiúnta 2011–2014 agus
na cuspóirí ar leith atá leagtha amach sa Chlár don Rialtas a bhaineann le healaíona agus
cultúr.
an cumasc a athfhógraíodh le déanaí den Chartlann Náisiúnta agus an Coimisiún
Lámhscríbhinní na hÉireann isteach sa Leabharlann Náisiúnta, agus tagairtí do chuíchóiriú
Bhord/seirbhísí leis an Ard-Mhúsaem.
an riachtanas atá ar an Leabharlann Náisiúnta clár áirithe leasaithe agus athraithe a chur i
bhfeidhm sa tréimhse 2012–2014 mar chuid den Chomhaontú Seirbhíse Poiblí agus den
Phlean Téarnaimh Náisiúnta, bunaithe ar an mbonn de ‘níos mó do níos lú’ a sheachadadh.

Cé go bhfuil an Leabharlann Náisiúnta an-soiléir faoina cuspóirí gnó sna trí-bliana 2012-2014,
mar atá leagtha amach sa Phlean seo, tá sé deacair a bheith sonrach faoi thráthúlacht agus
méid de ghníomhaíochtaí agus tionscadail aonair atá spleách go díreach ar fháil na n-acmhainní
airgeadais agus foirne. Dá bhrí sin, seachadfar an Plean trí shraith de phleananna gnó
mionsonraithe a bheidh comhaontaithe leis an mBord. Beidh leibhéal uaillmhéine na
bpleananna gnó agus an fráma ama le haghaidh seachadta de ghníomhaíochtaí agus tionscadail
ar leith ag brath ar fháil na n-acmhainní ó bhliain go bliain. Dá bhrí sin, is doiciméad creata é an
Plean Straitéiseach, rud a chumhdaíonn gach rud ar mhian leis an Leabharlann Náisiúnta a
bhaint amach, ach tá sé chomh bailí sin mar chreat i dtaca le clár oibre nach bhfuil chomh
huaillmhianach sin atá srianta ag acmhainní teoranta.

Ár misean
Is í Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, faoi reachtaíocht, an phríomhthaisclann d’oidhreacht
dhoiciméadach na hÉireann, don am atá caite, don am i láthair agus don todhchaí. Tá misean na
Leabharlainne, atá bunaithe go díreach ar na feidhmeanna reachtúla atá leagtha amach i gCuid
12 den Acht um Fhorais Chultúrtha Náisiúnta 1997, gan athrú fós:
Taifead doiciméadach agus intleachtúil shaol na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú agus a
dhéanamh inrochtaine agus cur leis an soláthar rochtaine ar an ollchnuasach eolais atá
taifeadta.
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Fís: 2020
Is í an fhís atá againn ‘Leabharlann Náisiúnta 21ú céad a thógáil atá inrochtana do gach duine’.

Croíchuspóirí
Shainaithníomar inár dara Plean Straitéiseach, atá le seachadadh thar am fráma trí bliana
2012–2014, trí aidhm straitéiseacha ard leibhéil agus spriocanna bainteacha.
Cinnteoidh an próiseas pleanála gnó go ndéantar na gníomhaíochtaí atá riachtanach leis na
croíchuspóirí a bhaint amach a chur i bhfeidhm, a mhonatóiriú agus a athbhreithniú, agus go
mbaintear úsáid as acmhainní buiséadacha agus foirne ar fud an Leabharlainne Náisiúnta chun
a seachadadh a thacú.

Tomhas feidhmíochta agus athbhreithniú
De thairbhe nach bhfuil cliantacht ar leith nó príomhghrúpa úsáideoirí ar leith ag leabharlanna
náisiúnta, glactar leis go ginearálta go bhfuil sé deacair a bhfeidhmíocht a thomhas. Tá sé andeacair freisin an tionchar deiridh ag institiúid mar an Leabharlann Náisiúnta a mheas, mar
shampla maidir lena rannchuidiú le faisnéis, rath acadúil agus gairmiúil, litearthacht fhaisnéise,
cuimsiú sóisialta nó saol cultúrtha.
Déanfar dul chun cinn i gcur i bhfeidhm an Phlean Straitéisigh a mheas i gcoinne croíaidhmeanna stráitéiseacha ráite, agus déanfar é a thuairisciú inár dtuarascálacha bliantúla trí
réimse táscairí a úsáid:
próisis m.sh. na beartais agus na pleananna atá curtha i bhfeidhm ag an
• Táscairí
Leabharlann lena gníomhaíochtaí a thacú;
ionchuir m.sh. na hacmhainní a chuirtear isteach i ngníomhaíochtaí ar leith na
• Táscairí
Leabharlainne, mar atá an leibhéal maoinithe atá caite ar fhálacha, digitiú, srl;
Aschuir agus Toraidh m.sh. torthaí agus tionchair, mar atá líon na gcuairteoirí agus
• Táscairí
na n-úsaideoirí, líon na nithe digitithe, líon na nithe faighte, líon na dtionscadal
críochnaithe srl.
Cé go mbainfimid úsáid as meascán de tháscairí feidhmíochta chun luacháil chuimsitheach de
ghníomhaíochtaí Leabharlainne a chinntiú sa tóir ar ár gcroíchuspóirí, beidh fócas níos mó sa
dara Phlean Straitéiseach seo ar aschuir a thomhas i bhfoirm de shonraí staidrimh agus úsáide,
a d’fhéadfaí a chur i gcomparáid bliain i ndiaidh bliana.
Déanfaidh an Bord an Plean Straitéiseach agus pleananna gnó bainteacha a athbhreithniú go
bliantúil ar a laghad.

Plean Straitéiseach
Croíchuspóirí
Ag bailiú agus ag caomhnú do na glúinte atá le teacht
Is é an sprioc atá againn oidhreacht doiciméadach agus intleachtúil na hÉireann a bhailiú agus a
chaomhnú d’úsáideoirí reatha agus sa todhchaí i ngach formáid, ó mhéain digiteacha go dtí
lámhscríbhinní stairiúla.
Chun dul i ngleic leis an sprioc seo, leanfaimid ar aghaidh lenár mbailiúcháin a fhorbairt, i
measc nithe eile trí thabhartais sonraithe a spreagadh agus trí bheartas agus próiseas a fhorbairt
maidir le meáin digiteacha a bhailiú agus a chaomhnú. Déanfaimid beartas bailithe agus forbartha
na Leabharlainne Náisiúnta a athbhreithniú agus cinnteoimid go bhfuil an ghníomhaíocht
fhorbartha bhailithe go léir de réir cuspóirí beartais comhaontaithe. Leanfaimid ar aghaidh lenár
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gcomhoibriú le hinstitiúidi eile chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht dár ngníomhaíochtaí bailithe a
uasmhéadú. Beimid ag obair le foilsitheoirí le cinntiú go gcomhlíontar dualgais dhlíthúla
thaisclainne, agus rachaimid sa tóir ar fhairsingiú de thaisce dlíthúil go dtí formáidí neamhchlóite.
Cuirfear ár spriocanna caomhnaithe, mar atá leagtha amach i mbeartas caomhnaithe na
Leabharlainne Náisiúnta, i bhfeidhm. Déanfaimid iarracht géarchéim stórais na Leabharlainne a
réiteach trí roghanna nua a fhiosrú, lena n-áirítear saoráid stórais as an láthair tógtha le
sainchuspóir a fhorbairt, i gcomhar le roinnt príomh-chomhpháirtithe.
Léireofar dul chun cinn i dtaca leis na spriocanna seo le forbairt leanúnach ar bhailiúcháin na
Leabharlainne de réir an bheartais chomhaontaithe; le cur i bhfeidhm agus réadú de bheartas i
dtaca le hábhar a bheirtear go digiteach a bhailiú agus a chaomhnú; cur i bhfeidhm de bheartas
caomhnaithe na Leabharlainne, agus aimsiú stóras oiriúnach, de réir tagarmharcanna cáilíochta
idirnáisiúnta le haghaidh stórais chaomhnaithe do bhailiúcháin na Leabharlainne.

Rochtain a éascú
Tá príomhról le glacadh ag bailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta maidir le hoideachas,
taighde, foghlaim ar feadh an tsaoil agus forbairt phearsanta a thacú, mar aon le turasóireacht
chultúrtha. Is é an sprioc atá againn a bhfáil a uasmhéadú trí rogha iomlán rochtana a
sholáthar, ó chuairteanna pearsanta go dtí cláir oibre digiteacha.
Chun dul i ngleic leis an sprioc seo, déanfaimid agus cuirfimid i bhfeidhm cláir chun ábhar
neamhchatalógaithe a chatalógú de réir an bheartais chomhaontaithe, agus leagfaimid amach
agus bainfimid amach spriocanna nua i dtaca le hábhar tearc agus uathúil atá faoinár gcúram a
dhigitiú.
Déanfaimid iarracht an úsáid is nuálaí a bhaint as an spás fisiciúil sa Leabharlann Náisiúnta,
lena n-áirítear athdhearadh sheirbhísí seomra léitheoireachta chun riachtanais reatha agus
riachtanais atá ag athrú ag gach úsáideoir dár gcuid a chomhlíonadh.
Déanfar rochtain ar bhailiúcháin, gníomhaíochtaí agus seirbhísí na Leabharlainne Náisiúnta a
uasmhéadú trí phríomhdheiseanna comhoibrithe le heagraíochtaí cultúrtha eile agus le
comhlachtaí oideachais, ag an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Léireofar dul chun cinn i dtaca leis na spriocanna seo trí mhéadú suntasach i líon na míreanna
catalógaithe; líon na n-úsáideoirí ar an láthair agus ar líne; líon na dtaispeántas, imeachtaí agus
ngníomhaíochtaí foghlama i Sráid Chill Dara agus in áiteanna eile; méid den ábhar digiteach atá
ar fáil; trácht gréasáin agus fad ama na gcuairteanna gréasáin; líon agus cáilíocht na socruithe
comhoibre le heagraíochtaí ábhartha eile ag an leibhéal réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Trasfhoirmiú
Is é an sprioc atá againn ár n-idéil bhunaithe a thabhairt le chéile leis an bpoitéinseal a
thairgeann teicneolaíocht chun Leabharlann Náisiúnta na hÉireann an 21ú cead a thrasfhoirmiu
ina heagraíocht atá tiomanta ag an tóir ar shármhaitheas agus í ag freastal ar riachtanais an
réimse is leithne d’úsáideoirí.
Leis sin a bhaint amach, glacfaimid leis na teicneolaíochtaí nuálaíochta is déanaí chun gach
gné d’oibriúcháin na Leabharlainnne a thrasfhoirmiú, agus soláthróimid dár bhfoireann na
scileanna riachtanacha chun dul i ngleic leis na dúshláin mar thoradh air sin.
Beimid ag amharc freisin ar shamhlacha maoinithe nua agus nuálaíocha agus ar fhoinsí
ioncaim chun seirbhísí na Leabharlainne a leathnú agus lenár rannchuidiú féideartha sa
gheilleagar eolasbhunaithe a chomhlíonadh.
Chun dul i ngleic leis na spriocanna seo, cuirfimid clár leasaithe na Leabharlainne Náisiúnta
faoi Chomhaontú Pháirc an Chrócaigh i bhfeidhm go hiomlán. Déanfaimid infreastruchtúr nua TF
(Teicneolaíocht Faisnéise) a chruthú atá in ann ár n-ábhar go léir a stóráil agus a bhainistiú, agus
atá in ann rochtain ar an ábhar sin a sheachadadh. Cuirfimid ár bplean straitéiseach oiliúna
agus forbartha i bhfeidhm go hiomlán, agus forbróimid agus cuirfimid i bhfeidhm straitéis chun
maoiniú seachtrach breise a fhoinsiú trí thiomsú airgid, daonchairdeas agus tráchtálaíocht.
Trí na haidhmeanna seo a bhaint amach, beidh na scileanna riachtanacha ag foireann uilig na
Leabharlainne Náisiúnta go léir chun spriocanna de leabharlann an 21ú céad a chomhlíonadh,
beidh infreastruchtúr láidir TF i bhfeidhm, agus ginfear méid suntasach de mhaoiniú breise atá
sa bhreis air sin ó mhaoiniú poiblí.

7

PLEAN STRAITÉISEACH 2012–2014

‘Ag Tógáil Todhchaí dár n-am atá Caite’

Sprioc
Oidhreacht doiciméadach agus
intleachtúil na hÉireann a
bhailiú agus a chaomhnú
d’úsáideoirí reatha agus sa
todhchaí i ngach formáid, ó
mheáin digiteacha go dtí
lámhscríbhinní stairiúla

Tomhas ratha
Leanúint ar aghaidh lenár mbailiúcháin a fhorbairt, i measc
nithe eile trí thabhartais sonraithe a spreagadh
Beartas agus próiseas a fhorbairt maidir le meáin digiteacha
a bhailiú agus a chaomhnú
Beartas forbartha bailithe na Leabharlainne Náisiúnta a
athbhreithniú agus cinntiú go bhfuil sé de réir cuspóirí
beartais comhaontaithe
Comhoibriú le hinstitiúidi eile chun éifeachtúlacht agus
éifeachtacht dár ngníomhaíochtaí bailithe a uasmhéadú
Oibriú le foilsitheoirí le cinntiú go gcomhlíontar dualgais
dhlíthúla thaisclainne
Dul sa tóir ar fhairsingiú de thaisce dlíthúil go dtí formáidí
neamh-chlóite
Géarchéim stórais na Leabharlainne Náisiúnta a réiteach trí
roghanna nua a fhiosrú, lena n-áirítear saoráid stórais as an
láthair tógtha le sainchuspóir a fhorbairt
Beartas caomhnaithe na Leabharlainne a chur i bhfeidhm

Fáil ar bhailiúcháin na
Leabharlainne Náisiúnta a
uasmhéadú trí rogha iomlán
rochtana a sholáthar, ó
chuairteanna pearsanta go dtí
cláir oibre digiteacha

Cláir a chur i bhfeidhm chun ábhar neamhchatalógaithe a
chatalógú de réir an bheartais chomhaontaithe
Spriocanna nua a leagan amach agus a bhaint amach i dtaca
le hábhar tearc agus uathúil atá faoinár gcúram a dhigitiú
An úsáid is nuálaí a bhaint as an spás fisiciúil sa Leabharlann
Athdhearadh de sheirbhísí seomra léitheoireachta chun
riachtanais reatha agus riachtanais atá ag athrú ag gach
úsáideoir dár gcuid a chomhlíonadh
Líon úsáideoirí na Leabharlainne Náisiúnta ar an láthair agus
ar líne a mhéadú go suntasach
Líon na dtaispeántas, na nimeachtaí agus na
ngníomhaíochtaí foghlama i Sráid Chill Dara agus in áiteanna
eile a mhéadú
Méid an ábhair dhigitigh atá ar fáil a mhéadú agus méadú sa
trácht gréasáin agus i bhfad ama na gcuairteanna gréasáin
Líon agus cáilíocht na socruithe comhoibre le heagraíochtaí
ábhartha

Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann an 21ú céad a
thrasfhoirmiú ina heagraíocht
atá tiomanta ag an tóir ar
shármhaitheas agus í ag freastal
ar riachtanais an réimse is
leithne d’úsáideoirí

Glacadh leis na teicneolaíochtaí nuálaíochta is déanaí chun
gach gné d’oibriúcháin na Leabharlainne Náisiúnta a
thrasfhoirmiú
Ár bhfoireann a sholáthar leis na scileanna riachtanacha
chun dul i ngleic leis na dúshláin mar thoradh ar an
bpróiseas trasfhoirmithe
Samhlacha maoinithe nua agus nuálaíocha agus foinsí
ioncaim a shainaithint chun seirbhísí na Leabharlainne
Náisiúnta a leathnú agus lenár rannchuidiú féideartha sa
gheilleagar eolasbhunaithe a chomhlíonadh.
Clár leasaithe na Leabharlainne Náisiúnta faoi Chomhaontú
Pháirc an Chrócaigh a chur i bhfeidhm go hiomlán
Infreastruchtúr nua TF a chruthú atá in ann ár n-ábhar go léir
a stóráil agus a bhainistiú, agus atá in ann rochtain ar an
ábhar sin a sheachadadh
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