2010 i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Ár Misean
Taifid dhoiciméadacha agus intleachtúla shaol na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur
chun cinn agus a chur ar fáil, chomh maith le cur leis an soláthar teachta ar shaol mór an
eolais thaifeadta.
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Brollach an Stiúrthóra
Tá mé an-sásta Tuarascáil Bhliantúil Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh
2009 a chur i láthair. Cuimsítear achoimre sa tuarascáil seo ar phríomhghníomhaíochtaí na
Leabharlainne i rith na bliana.
Ceapadh mé féin mar Stiúrthóir na Leabharlainne in 2010 agus ceapadh bord úr faoi
chathaoirleacht David Harvey; ba bhliain í inar tharla athrú suntasach chomh maith. Tharla an
t-athrú is mo i leibhéal an chistithe agus sa leibhéal foirne agus laghdaíodh ár gcistiú le thart
ar 22% ó leibhéil 2008 le linn 2010 agus tháinig laghdú ar líon na príomhfhoirne ó 106 go 96
thar an tréimhse chéanna.
Chuir na forbairtí seo méid suntasach le scála an dúshláin atá os comhair na Leabharlainne
agus í ag lorg a misean a sheachadadh maidir le taifid dhoiciméadacha agus intleachtúla shaol
na hÉireann a bhailiú, a chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar fáil. Agus maidir leis sin,
is féidir breathnú ar 2010 mar bhliain de ghnóthachtáil shuntasach don Leabharlann agus dá
foireann.
Go deimhin, is cóir a rá gur cuireadh tús le próiseas claochlaithe in 2010 sa Leabharlann ina
gcruthófar Institiúid Chultúrtha den 21ú haois a bheidh ábalta tacú le riachtanais a húsáideoirí
reatha agus a glúinte amach anseo a rugfar sa gheilleagar cliste atá ag teacht chun cinn.
D’ainneoin na srianta airgeadais agus acmhainní eile ba bhuaicbhliain í 2010 don
Leabharlann i gcomhthéacs líonta na gcuairteoirí agus úsáid an láithreáin Ghréasáin.
Mhéadaigh líon iomlán na gcuairteanna go 183,973 in 2010, fás os cionn 45,000 nó 32% thar
an mbliain roimhe sin. Ba éacht suntasach é rath an Taispeántas Discover a tharraing 37, 979
cuairteoir le linn na bliana. D’éirigh go han-mhaith ar fad leis an gCartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta chomh maith le méadú de bheagnach 22,000 cuairteoir go 55,278 in
2010.
Léiríodh an fhorbairt leanúnach ar láithreán Gréasáin na Leabharlainne i méadú ina hamais
go 672,931 ó 444,783 in 2009 – arbh ionann é sin agus fás bliantúlaithe os cionn 50%.
Mhair gníomhaíocht na sealbhuithe láidir le linn na bliana ina raibh buaicphointí lena náirítear doiciméad loingseoireachta an-uathúil ón 17ú haois a shínigh an Rí Séamas II agus
Samuel Pepys; litreacha pearsanta an Ollaimh FX Martin nach maireann; agus chéad eagrán
de Mosada le WB Yeats.
Déanann ár Rannóg um Chaomhnú obair fhíorthábhachtach ar chaomhnú ár mbailiúchán
agus bhí sé freagrach as an tionscadal an-suntasach Clean Sweep le linn 2010 a bhain le os
cionn 50,000 leabhar uathúil a scuabadh glan agus a chur i mboscaí agus tríd sin cuireadh
feabhas ar riocht an bhailiúcháin, cuireadh cosc ar thuilleadh damáiste agus sainaithníodh
tosaíochtaí maidir le caomhnú amach anseo.
Ba í forbairt an-suntasach eile a tharla le linn 2010 ná tús a chur le cainteanna le hOllscoil na
hÉireann, Baile Átha Cliath agus le Coláise na Tríonóide, Baile Átha Cliath maidir leis an
bhféidearthacht saoráid roinnte stórála sheachtrach den scoth a fhorbairt le haghaidh na
mbailiúchán atá á sealbhú ag na trí institiúid a bheadh mar bhonn saoráide náisiúnta nó
Taisce Cultúrtha. D’fhéadfadh sé go mbeadh iarmhairtí forleathana ag baint leis seo maidir le
-3-

hoidhreacht chultúrtha agus intleachtúil an-luachmhar na hÉireann a chaomhnú agus
thairgfeadh sé réiteach i bhfad níos cost-éifeachtúla don cháiníocóir ná an staid reatha agus
d’éascódh sé rochtain fheabhsaithe ar na bailiúcháin don phobal, don chóras oideachais, don
phobal taighde agus don tionscal eolasbhunaithe.
Is príomheilimint dár misin é ár mbailiúcháin a bheith ar fáil agus tá sé fíorthábhachtach don
todhchaí go mbeidh rochtain ag an lucht éisteachta/féachana is leithne orainn ag úsáid na
mbealaí agus na n-ardán ar fad atá ar fáil dúinn. D’fhonn é seo a dhéanamh beidh orainn níos
mó taispeántas traidisiúnta a ghléasadh cosúil le Taispeántas Discovery, agus an sprioc á
saothrú chun ollbhulc ár mbailiúchán a dhigitiú agus a chur ar fáil ar líne agus rochtain a
thabhairt don phobal agus do na pobail oideachais agus taighde trí éachtraí lasmuigh de
bhallaí na Leabharlainne féin.
Is é an dúshlán a bheidh ann ná é seo ar fad agus tuilleadh a dhéanamh le níos lú cistithe agus
níos lú acmhainní. Is dúshlán é, áfach, a bhfuil Bord agus foireann Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann ag súil go mór leis. Agus é sin á lua ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le
buíochas a ghabháil le mo réamhtheachtaí Aongus Ó hAonghusa agus leis an mbord roimhe
seo a bhí faoi chathaoirleacht Gerry Danaher as an méid suntasach a chuir siad leis an
Leabharlann. Ba mhaith liom ómós a thabhairt d’fhoireann uile na Leabharlainne a d’oibrigh
go díograiseach le linn 2010 agus muid ag cur fáilte roimh na buaiclíonta cuairteoirí a tháinig
tríd ár ndorais agus ag leanúint dár misean a sheachadadh don náisiún.

Fiona Ross
Stiúrthóir
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Ár mBailiúcháin
Tá sé d’aidhm ag an Leabharlann Náisiúnta ábhair ar Éirinn nó ábhair a bhaineann le hÉirinn
a bhailiú agus taifead beacht d’aschur na hÉireann i lámhscríbhinní, bpriontaí agus i meáin
eile a chur ar fáil d’úsáideoirí reatha agus d’úsáideoirí amach anseo. Sealbhaíonn an
Leabharlann an t-ábhar seo trí theaglaim taisce dlíthiúla, bhronntanas agus trí cheannachán.
Foráil reachtúil is ea taisce dhlíthiúil lena gceanglaítear ar fhoilsitheoirí cóipeanna dá
bhfoilseachán a chur i dtaisce i leabharlanna áirithe, lena n-áirítear an Leabharlann Náisiúnta.
Faighimid bronntanais luachmhara chomh maith dár mbailiúcháin agus úsáidtear buiséad
sealbhuithe na Leabharlainne d’fhonn na bailiúcháin a fhorbairt tuilleadh.
I measc na bpríomhshealbhuithe le linn 2010 bhí:
•
•
•

•
•
•
•
•

cartlann shuntasach a bhaineann leis an ealaíontóir gloine daite agus maisitheoir
leabhar Harry Clarke;
doiciméad loingseoireachta an-uathúil ón 17ú haois a shínigh an Rí Séamas II agus an
dialannaí Shasana Samuel Pepys;
litreacha pearsanta an Ollaimh FX Martin, nach maireann, staraí, ceannaire ar
fheachtas Save Wood Quay, ball de chuid an Oird Agaistínigh in Éirinn agus duine de
na pearsana is ceannasaí i saol acadúil agus cultúrtha na hÉireann ó thús na 1960idí
go dtí deireadh na 1980idí;
chéad eagrán de Mosada le WB Yeats, a foilsíodh i mBaile Átha Cliath i 1886;
bailiúchán de bhun-irisí agus de pháipéir thrialacha an Éireannaigh Óig, William
Smith O’Brien;
chéad eagrán uathúil den úrscéal Knocknagow, le Charles Kickham, arna fhoilsiú i
mBaile Átha Cliath ag A.M. Sullivan, [1873];
bailiúchan de chartúin bhunaidh a chruthaigh George O’Callaghan a chuir cartún
tráthúil sa nuachtán Evening Press faoin ainm ‘Till’, beagnach gach lá ar feadh 35
bliana; agus
líníochtaí bunaidh agus profaí printéara a bhaineann le feachtais fógraíochta
Chrannchuir na hÉireann sna 1960idí agus 70idí.

Tá breiseanna suntasacha eile le linn 2010 de réir réimse bailiúcháin leagtha amach thíos.

Rannóg na Lámhscríbhinní
Thug mac an úrscéalaí Francis McManus a chartlann liteartha mar bhronntanas.
Ceannaíodh leabhar cuairteoirí Cuala Industries and Press, a bhunaigh Elizabeth agus Lily
Yeats, agus ina gclúdaítear an tréimhse 1908 go 1928, agus lena n-áirítear sínithe WB Yeats
agus Maud Gonne, mar Jack B Yeats, George Russell, agus George Bernard Shaw, ag ceant.
Ceannaíodh litir ag ceant fosta a scríobh an t-ailtire cáiliúil James Gandon agus bailiúchán de
dhialanna a bhí ag Thomas Patrick Fox (1872-1908), iriseoir óg a scríobh don Freeman’s
Journal agus don United Irishman.
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I measc breiseanna luachmhara de bhailiúcháin chartagrafacha na Leabharlainne bhí léarscáil
de Bhaile Átha Cliath ón seachtú haois déag, atlas an eastáit le haghaidh thailte Chontae
Phoirt Láirge an Tiarna John Kennedy Bart; agus léarscáil diméine Theach Killmurry, Baile
Mhic Andáin, Co. Chill Chainigh, sínithe agus dátaithe ag Peter Patsuil, 1757.
An Rannóg um Bailiúcháin Phriontáilte agus Amhairc
•

Leabhair Phriontáilte

Leanann an tUasal Stephen Griffin ábhar a thabhairt a bhaineann le Gael-Mheiriceánaigh ag
dáta siar go dtí an18ú haois go dtí an lá inniu agus lean Malartán Liteartha na hÉireann ag
tabhairt monagraf a rinne údáir Éireannacha, agus a aistríodh go teangacha éagsúla na
hEorpa. Thug teaghlach Ciarán McAnally nach maireann cóip an-deismir de Antiquities of
Ireland le Frances Grose mar bhronntanas.


Priontaí agus Líníochtaí

I measc sealbhuithe suntasacha i rith na bliana bhí líníocht aorach, ‘The Booksellers Work
Shop’ le Marianne-Caroline Hamilton (1777-1861); leabhar sceitseála le Alfred Nicholson
(1788-1840); líníocht uiscedhatha le WF Wakeman (1822-1900) de Phlás an
tSeanmhargaidh, an Uaimh; agus péire sceitsí peann luaidhe den Pigeon House inscríofa agus
dátaithe 1837, ag SF Brocas.
•

Ábhar Gearrshaolach

Thug Liam agus Suzanne Shanahan dhá thicéad crannchuir uathúil ó 1766 agus 1788 mar
bhronntanas agus i measc ceannachán suntasach in 2010 bhí póstaer a dhear Grace Gifford
Plunkett ‘We Owe England Nothing’; forfhógra ag cur toirmisc ar chruinnithe a thionól
‘laistigh de cheantar póilíneachta cheannchathair Bhaile Átha Cliath’, idir 7 agus 8 Márta
1918; agus póstaer ag fógairt cruinniú poiblí Chumann na hÉireann um Dhíchur na Teorann
ag Killeagh, ar 1 Bealtaine, 1949.
•

Léarscáileanna

Le linn na bliana sealbhaíodh sraith uathúil léarscáileanna deich dtroithe de Chill Droichid,
Co. Chill Dara, ar a ndearnadh suirbhé in 1872-3 agus ar a ndearnadh sinceagrafacht i 1874
ag Oifig na Suirbhéireachta Ordanáis, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath.
.
•

Tréimhseacháin agus Páipéir Nuachta

I measc na mbreiseanna suntasacha go léir do bhailiúcháin páipéir nuachta agus do
thréimhseachán na Leabharlainne in 2010 bhí an Ennis Chronicle, thar na blianta 1785-1818.
•

Grianghraif

Áiríodh bronntanais d’ábhar grianghrafadóireachta le linn 2010 27 prionta daite le
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Hadjimishev de Oileáin Árann; 200 pórtráid carte-de-visite a thug an tUasal Michael Kelly,
agus bailiúchán priontaí, sleamhnán agus claonchlóanna leis an ngrianghrafadóir Patrick
Monaghan a thug a dheirfiúr Una Sundberg, Uasal mar bhronntanas.
•

Bailiúcháin Born Digital

Is féidir an sainordú maidir leis an gclár Born Digital a fháil i bPlean Straitéiseach 20082010. Sannadh ball foirne ar an réimse seo i mí Dheireadh Fómhair 2010 agus chuir sé roinnt
gníomhaíochtaí scóipeála i gcrích maidir le clár oibre a dhearadh don réimse seo. Áiríodh leis
seo taighde ar ról na Leabharlainne maidir le tírdhreach faisnéise digití agus réamhscrúdú ar
na ceisteanna dlíthiúla ábhartha, le tagairt faoi leith ar shíneadh na forála um Thaisce
Dhlíthiúil.
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Caomhnú
Tá freagracht ag an Rannóg um Chaomhnú as bailiúcháin Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
a choimeád agus a chaomhnú. Go ginearálta ní dhírítear bearta coimeádta ar riocht ábhair a
fheabhsú, ach dírítear iad ar dhíghrádú a mhoilliú agus damáiste a chosc trí mhodhanna
éighníomhacha. I gcodarsnacht leis sin, dírítear caomhnú ar shaol agus inrochtaineacht na
mbailiúchán a fhadú trí raon sainchóireálacha a chuireann feabhas ar riocht fisiciúil,
ceimiceach agus go minic riocht amhairc ábhair.
Ba mhórfhócas den obair seo le linn 2010 ná ullmhúchán na n-ábhar roimh iad a bhogadh go
dtí stóráil tráchtála sheachtrach. Tharla sé seo de bharr an ghá áitreabh na Leabharlainne ag
Uimh. 5 Sráid Chill Dara a fholmhú, ionas go mbeifí ábalta í a athsheilfeáil agus a athchóiriú.
D’fhorbair ár gcaomhnóirí inaimh shábháilte le haghaidh na líonta subtaintiúla d’imleabhair
lámhscríbhinní agus de pháipéir nuachta a chosc (c.3,000 imleabhar) agus aistríodh iad go dtí
stóráil tráchtála sheachtrach. Rinne siad monatóireacht chomh maith ar an mbogadh agus
chuir siad oiliúint ar na conraitheoirí tráchtála maidir le hábhair leabharlainne a láimhseáil.
Leanadh ar aghaidh le córas atreoraithe caomhnaithe le haghaidh míreanna damáiste a d’iarr
léitheoirí, agus dá bharr sin tugadh aird do os cionn 150 mír uathúil a úsáidtear go minic.
Leathnaíodh an córas go dtí rannóg na bPriontaí agus Líníochtaí áit ar tugadh 84 mír chun
suntais lena gcaomhnú.

Tionscadal Clean Sweep
Ceann de na cláir chaomhnaithe is suntasaí a tionscnaíodh in 2010 ná an tionscadal Clean
Sweep. Baineann sé le os cionn 50,000 leabhar uathúil a ghlanadh agus a chur i mboscaí lena
n-ullmhú d’aistriú sábháilte go dtí stór uasghrádaithe agus athchóirithe ar an láthair. Léiríonn
an bailiúchán iontach seo turas ó na chéad leabhair a priontáladh i nGaeilge go dtí eagráin
bailitheoirí d’údair Éireannacha chomhaimseartha.
Léiríonn riocht reatha Bhailiúchán na Leabhar Uathúil gurb iad fachtóirí comhshaoil mar aon
le húsáid gur cúis go príomha le meath. Trí ghlanadh, chur i mboscaí agus trí dhamáiste a
thaifeadadh táimid ag cur feabhais ar riocht an Bhailiúcháin, ag cur coisc ar thuilleadh
damáiste agus ag sainaithint tosaíochtaí le haghaidh grinnchaomhnaithe.
Oibríonn ár gceathrar ball foirne tionscadail in dhá fhoireann ag glanadh agus ag déanamh
suirbhéireachta ar os cionn 200 leabhar an duine sa lá. Agus iad i mbun glanta sainaithnítear
tosaíochtaí maidir le cóireáil chaomhnaithe amach anseo. Ina iomláine, glanadh, rinneadh
suirbhéireacht agus cuireadh thart ar 4,747 imleabhar i mboscaí le linn 2010.

Taisce Chultúrtha na hÉireann a Chaomhnú
Le linn 2010 cuireadh tús le cainteanna le hOllscoil Náisiúnta na hÉireann agus le Coláiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath maidir leis an bhféidearthacht saoráid roinnte stórála
sheachtrach den scoth a fhorbairt le haghaidh na mbailiúchán atá á sealbhú ag na trí institiúid
a chruthódh an bonn i gcomhair saoráide náisiúnta nó Taisce Cultúrtha. D’fhéadfadh sé go
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mbeadh iarmhairtí forleathana ag baint leis seo maidir le hoidhreacht chultúrtha agus
intleachtúil an-luachmhar na hÉireann a chaomhnú.
Tá na deicheanna de mhilliúin mír i dtaifead doiciméadach carntha na hoidhreachta seo ó
thaifid ghinealacha go saothair ealaíne, ghrianghraif go lámhscríbhinní dathmhaisithe, go
páipéir nuachta, leabhair agus páipéir thaighde. Meallann an oidhreacht seo na deicheanna
mílte a bhfuil suim acu i gcultúr cuairt a thabhairt ar an tír gach bliain.
Is féidir cur síos a dhéanamh ar an taifead seo mar Thaisce Chultúrtha na hÉireann. Tá sé
ollmhór, luachmhar agus i ngarchontúirt a bheith scriosta. Tá bagairtí le sárú aige a chuireann
saoráidí neamhleora neamhshlána agus cleachtais laga chaomhnaithe os a choinne.
Faoi láthair tá an Taisce Chultúrtha scaipthe ar fud na gcéadta institiúidí ar fud na tíre. Is iad
na hinstitiúidí atá i gceist ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, ina bhfuil níos mó ná 8
milliún mír ina bailiúcháin amháin, go dtí an músaem áitiúil is lú agus áirítear leis scoileanna,
coláistí tríú leibhéal, leabharlanna poiblí agus comhlachtaí cultúrtha eile.
Níl meastacháin iontaofa ar bith ann maidir le líon iomlán na míreanna atá sealbhaithe ach
nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil níos mó ná 30 milliún mír á sealbhú sa Leabharlann
Náisiúnta, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann,
Baile Átha Cliath, eatarthu d’fhéadfadh sé go bhfuil iomlán píosa maith os cionn 100 milliún
sa Taisce Chultúrtha náisiúnta.
Tá toirt lom na mbailiúchán reatha mar aon lena bhfás leanúnach ag cur brú ollmhór ar an
Taisce Chultúrtha agus ar a feighlithe. Tá na brúnna seo ag tarlú in dhá réimse go príomha –
coimeád agus rochtain.
Cuireann saoráidí stórála neamhleora agus as dáta bac ar iarrachtaí coimeádta agus cuireann
siad cosc chomh maith ar shaothrú iomlán fhíorluach ár dTaisce Cultúrtha.
Is é an réiteach atá á bhreathnú ag an Leabharlann Náisiúnta, Coláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath, agus Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath ná bunú saoráide úire den
scoth a bheidh roinnte idir an méid institiúidí agus is féidir. Thairgfeadh saoráid dá leithéid
réiteach i bhfad níos cost-éifeachtúla don cháiníocóir ná an cás reatha; sholáthródh sé spás
fáis le haghaidh bhailiúcháin na n-institiúidí amach anseo; agus d’éascódh sé rochtain anfheabhsaithe ar na bailiúcháin don phobal, don chóras oideachais, don phobal taighde agus
don tionscal eolasbhunaithe.
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Inrochtaineacht a chur ar fáil
Is í príomhchuid de mhisean na Leabharlainne ná taifead doiciméadach agus intleachtúil
shaol na hÉireann a chur ar fáil. Táimid ag iarraidh an misean seo a bhaint amach trí na bealaí
agus na formáidí ar fad atá ar fáil.
Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann oscailte, saor in aisce dóibh siúd uile ar mhaith leo
úsáid a bhaint as na bailiúcháin le haghaidh ábhair nach bhfuil fáil air ar chuma eile tríd an
seirbhís leabharlainne poiblí nó trí leabharlann acadúil.
Ní thugann an Leabharlann iasacht leabhar agus déantar an léitheoireacht inár seomraí
léitheoireachta. Tá seirbhísí cóipeála ann chomh maith agus is féidir fótachóipeanna,
grianghraif, sleamhnáin, nó micreascannán den chuid is mó de na míreanna sna bailiúcháin a
fháil.

Ba bhliain shásúil í 2010 i gcomhthéacs líonta na gcuairteoirí. Mhéadaigh líon iomlán na
gcuairteanna ar an Leabharlann Náisiúnta go dtí 183,973 in 2010, fás de os cionn 45,000 nó
32% thar an mbliain roimhe sin. Cé gur léiríodh méaduithe measartha beaga sa
Phríomhsheomra Léitheoireachta agus i dTaispeántas Yeats ba de bharr rath an Taispeántais
Discovery a mheall 37,797 cuairteoir leis féin le linn na bliana a bhí lán den fhás in 2010.
Leantar de mhóréileamh a bheith ag teacht ar an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta
le 55,278 cuairteoir in 2010 i gcomparáid le 33,331 an bhliain roimhe sin.

Rochtain ar líne
Mar chuid dár n-iarrachtaí acmhainní a chur ar fáil i bhfoirm dhigiteach don lucht
éisteachta/féachana is leithne is féidir tá roghnúchán ionadaíoch dár n-íomhánna ónár namharcbhailiucháin ar fáil cheana ar ár gcatalóg ar líne. Le linn 2010 leanamar de
mhórthionscadal maidir le os cionn 33,000 grianghraf stairiúil a dhigitiú agus tá siad seo ar
fáil anois trínár gcatalóg ar líne. Lainseálamar ár OpenSource, catalóg úr cumasaithe d’fhóin
phóca i mí an Mheithimh 2010, agus bronnadh Dámhachtain um Shármhaitheas Seirbhíse
Poiblí an Taoisigh ar ár mbunachar sonraí Sources i mí Iúil, catalóg ar líne de thaifid le
haghaidh lámhscríbhinní agus airteagal tréimhseacháin a bhaineann le hÉirinn. Mhéadaigh ár
lucht leanúna Flickr, Twitter agus Facebook go suntasach le linn 2010, agus tá lainseáil blag
beartaithe in 2011.

Rinneadh feabhas suntasach ar r-acmhainní Pháipéir Nuachta & Thréimhseacháin na
Leabharlainne le linn 2010 trí dhá chartlann ar líne iomlántéasc inchuardaigh a cheannach,
Cartlanna Pháipéir Nuachta Éireannacha (ina bhfuil os cionn 20 páipéar nuachta Éireannach)
agus bailiúchán de Thréimhseachán Éireannach JSTOR (ina bhfuil os cionn 75 príomhiris
Éireannach ón 18ú haois go dtí an lá inniú).
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Foghlaim, Taispeántais agus Eachtraí
Tá clár leanúnach taispeántas ag an Leabharlann. Taispeántas úr ar cuireadh leis in 2010 ná
Discover Your National Library: Explore, Reflect, Connect ag 2/3 Sráid Chill Dara. Ba é an
taispeántas ilmheán seo agus cuid de na teicneolaíochtaí a úsáideadh mar chás-staidéar don
chomhdháil, an Geilleagar Cliste i nGníomh: Ireland in Transformation arna heagrú ag
Microsoft Éireann i mí Aibreáin. Cuimsíonn taispeántas Discovery sraith rothlach de
thaispeántais níos lú ina ndírítear ar an dóigh a n-úsáidtear bailiúcháin na Leabharlainne. I mí
na Samhna 2010, lainseáladh an taispeántas Alice Milligan and the Irish Cultural Revival, a
choimeád an Dr. Catherine Morris don Leabharlann Náisiúnta, i spás Discover leis an aisteoir
Fiona Shaw.
Lainseáil an tAire Mary Hanafin Power and Privilege: photographs of the Big House in
Ireland 1858-1922 sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mí Lúnasa; agus an-tóir
ag cuairteoirí air, taistleoidh sé go dtí Músaem Shaol na Tuaithe ag deireadh 2011. Bhí
Bantracht na Tuaithe mar ábhar ag taispeántas i mí na Bealtaine, agus bhí taispeántas ag
comóradh 120 bliain Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ina foirgnimh i Sráid Chill Dara ar
thaispeáint ó mhí Lúnasa. Rinneadh Tall Tales and Deadly Drawings ina gcuimsítear ábhair ó
bhailiúcháin na Leabharlainne de litríocht do pháistí a oscailt i halla tosaigh na
príomhleabharlainne i ndeireadh mhí na Nollag.
Lean an Leabharlann lena clár rialta saor in aisce d’eachtraí tráthnóna agus d’eachtraí eile i
rith na bliana, lena n-áirítear a sraith leanúnach Library Late, agus an fhéile bhliantúil
Summer Wreaths, clár poiblí míosa d’eachtraí a bhí á reáchtáil i gcomhair le taispeántas
Yeats. Ghlacamar páirt arís san fhéile bhliantúil One City One Book i mí Aibreáin, agus mar
chuid de Bealtaine i mí na Bealtaine rinneamar na heachtraí ‘I’ll Live ‘til I die’, comóradh de
chaint, scéal agus d’amhrán dírithe ar an réalt cáiliúil ceoil Delia Murphy, agus “The Stories
of Mary Lavin...a personal choice” áit ar léigh an t-aisteoir agus an scéalaí Nuala Hayes, an
scríbhneoir Doireann Ní Bhriain agus baill de theaghlach Mary Lavin a scéalta céadrogha leis
an údar. San fhómhair, mheall roinnt eachtraí poiblí spreagtha ag na téamaí Power and
Privilege agus a rinne scrúdú ar idé “Memoir” líon mór lucht éisteachta/féachana. I measc
eachtraí eile arna n-óstáil ag an Leabharlann mar chuid dá tiomantais rochtain a chur ar fáil
don lucht éisteachta/féachana is leithne is féidir bhí Write up my Street a lainseáil Jedward,
bailiúchán spreagúil de ghearrscéalta bunaithe ar shaol an phobail in Éirinn inniu.
Forbraíodh ár ngníomhaíochtaí foghlama i rith na bliana, lena n-áirítear eachtraí le haghaidh
Sheachtain Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sheachtain na hOidhreachta, agus na hOíche
Cultúir. Le cuidiú deonach fhoireann na Leabharlainne, bhí na foirgnimh oscailte ar an Oíche
Chultúir go dtí 11pm, ag mealladh os cionn 500 cuairteoir. Dhear agus sheachaid foireann
foghlama roinnt ceardlann teagmhálach le cliaint Eoin Dé maidir le bailiúcháin na
Leabharlainne, chomh maith lena soláthar rialta turas agus ceardlann do scoileanna agus do
ghrúpaí eile. Tairgeadh turais ar ár dtaispeántais Yeats le linn na bliana, agus tugadh isteach
turais mhíosúla Sathairn ar an Seomra Léitheoireachta san fhómhar. San fhómhar fosta,
leanamar go rathúil dár gcomharaíocht le Filíocht Éireann maidir le comórtas labhartha
filíochta do scoileanna, Poetry Aloud, a mheall buaiclíon de 1200 rannpháirtí ó gach cearn
den tír. I measc comharaíochtaí eile bhí an leanúint rathúil dár gcomhpháirtíocht le
hOideachas d’Aosaigh Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath, a thairgeann cláir
ina mbaintear leas as bailiúcháin na Leabharlainne, agus le húsáideoirí níos sine tríd an
tionscadal taighde Bealtaine.
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Foilsíodh stair oifigiúil Chumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann in 2010 chomh maith.
Scríobh Dónall Ó Luanaigh, a d’éirigh as foireann na Leabharlainne i mí an Mheithimh 2006
i ndiaidh 43 bliain seirbhíse Friends of the National Library: Forty Years of the National
Library of Ireland Society.
.
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Seirbhísí Eile na Leabharlainne
Oifig an Phríomh-Arailt
Déantar taighde in Oifig Phríomh-Arailt na hÉireann agus, deonaítear nó dearbhaítear Armais
agus ionchomharthaí armais eile ann. D’éirigh Fergus Gillespie as a phost mar PhríomhArailt na hÉireann ag deireadh 2009. Ceapadh Colette Byrne, Coimeádaí Riaracháin, mar
Phríomh-Arailt i mí Feabhra 2010 go dtí mí an Mheithimh 2010 nuair a ceapadh Colette
O’Flaherty ar an bpost.
Le linn 2010, cuireadh sé Paitinní Armais, lena deonaíodh, dearbhaíodh nó deimhníodh
comharthaí armais i gcrích. I measc na n-armas pearsanta a dearbhaíodh bhí iad siúd do John
Aidan K’Eogh, sliochtach de chuid Daniel Molyneux, Mórmhaor Armais Uladh idir 1597
agus 1632. Áiríodh deontais agus dearbhuithe corparáideacha in 2010 cinn do Dheoise an
Dúin agus Choinnire.
Bhí foireann Oifig an Phríomh-Arailt, agus an fhoireann uile sa Leabharlann an-chroite, agus
bhí an-bhrón orthu faoi bhás tobann Oifigeach Cléireach na hOifige, Noreen Canavan i mí
Eanáir. D’oibrigh an tUasal Canavan san Oifig ar feadh deich mbliana agus chuir sí méid
suntasach leis an riarachán agus le taifid a choimeád.

Lárionad ISSN na hÉireann
Tá Lárionad ISSN na hÉireann freagrach as ISSNanna (Sraithuimhreacha Caighdeánacha
Idirnáisiúnta) a leithdháileadh ar gach sraith a fhoilsítear i bPoblacht na hÉireann, iarratais ar
ISSNanna a bhainistiú agus as na sonraí a tharchur chuig an mbunachar sonraí ISSN
idirnáisiúnta.
In 2010, sannadh 85 ISSN úr, aistríodh 6 taifead go dtí Lárionad na Ríochta Aontaithe, agus
rinneadh 207 taifead a iontráil nó a leasú.
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Rialachas, Bainistíocht agus Forbairt Acmhainní Daonna
Ba bhliain eachtrúil í 2010 do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann i dtéarmaí bainistíochta
agus rialachais. D’fhág Aongus Ó hAonghusa, a d’fhóin mar Stiúrthóir ar an Leabharlann ó
2005 go dtí 2010, i mí Eanáir i ndiaidh a théarma oifige cúig bliana a chur i gcrích. Tháinig
Fiona Ross ina áit agus thosaigh sí ina post i mí an Mhárta 2010. Saineolaí sa réimse
ceannaireachta agus rialachais, thug an tUasal Ross léachtaí in Ollscoil na hÉireann, Baile
Átha Cliath agus i bhForas Bainistíochta na hÉireann (IMI) agus is comhalta í ar an gClár
Taighde Gnó in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.

D’éirigh Fergus Gillespie, an Príomh-Aralt agus Coiméadaí in Oifig Ginealais na
Leabharlainne Náisiúnta, as an Leabharlann i mí na Samhna 2009 i ndiaidh 38 bliain de
sheirbhís dhearscna. Ceapadh Colette Byrne, Coimeádaí Riarachán, mar Phríomh-Aralt i mí
Fheabhra 2010 go dtí mí an Mheithimh 2010 nuair a ceapadh Colette O’Flaherty ar an bpost
agus ar an bpost mar Choimeádaí Lámhscríbhinní, a bhí folamh ó d’éirigh Gerard Lyne as in
2009.
I mí Mheán Fómhair 2010, ceapadh Bord úr Stiúrthóirí le haghaidh Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann. Cuimsítear ionadaithe ó na hearnálacha seo a leanas sa Bhord, atá faoi
chathaoirleacht David Harvey:

Gnó agus cumarsáid
David Harvey
Brian Halpin, iarLeas-Ardstiúrthóir agus Runaí ar Bhanc Ceannais na hÉireann
Paul Rellis, Stiúrthóir Bainistíochta, Microsoft Éireann
H. Paul Shovlin, stiúrthóir cuideachta; comhairleach gnó; Ball Comhairle, Cumann Ríoga
Bhaile Átha Cliath
Oideachas
An tOllamh Diarmaid Ferriter, údar, staraí agus léachtóir ollscoile; Ollamh ar Nua-Stair na
hÉireann ag Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath.
An Dr. Marian Fitzgibbon, Ceann ar Scoil na nDaonnachtaí, Institiúid Teicneolaíochta Átha
Luain
Des Marnane, staraí, scríbhneoir agus múinteoir; Rúnaí Onórach, Cumann Stairiúil
Thiobraid Árann
Susan Phillips, léachtóir bainteach le gnóthaí pobail agus tuaithe, Ball Comhairle, Cumann
Ríoga Bhaile Átha Cliath
Pat Quinn, múinteoir meánscoile ar Bhéarla agus Stair, Coláiste Doiminiceach Chnoc
Shióin, Baile Átha Cliath
An tOllamh Robert Spoo, comhalta dáimh ag Ollscoil Tulsa, Coláiste Dlí;
saineolaí idirnáisiúnta i gcóipcheart, dtrádáilmharc agus i maoin intleachtúil
Leabharlanna
Patrick McMahon, Leabharlannaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe, iar-Uachtarán,
Cumann Leabharlann na hÉireann
Carol Maddock, Coráis Faisnéise, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Bainistíocht agus Forbairt Acmhainní Daonna

- 14 -

Bhí a lán dúshlán os comhair na Leabharlainne in 2010 ó thaobh acmhainní daonna de. I
ngeall ar an moratóir leanúnach ar earcaíocht sa tseirbhís phoiblí mar aon le laghdú ar
bhuiséid, thit líon na mball foirne go dtí 97.4* faoi dheireadh na bliana.
Chomh maith leis an ngnáthlíon daoine a chuaigh ar scor, bhain líon d’fhoireann na
Leabharlainne leas as an scéim um luathscor.
Trína cláir staidéarachta agus dheonach a fhorbairt, bhí an Leabharlann ábalta an deis a chur
ar fáil do mhic léinn agus do dhaoine a bhí ag cuardach taithí oibre ó Éirinn agus ó thar lear
araon taithí luachmhar a fháil san institiúid, a chuaigh chun sochair na Leabharlainne agus na
ndaoine lena mbaineann. Bhí iomlan de 50 socrúchán neamhíoctha ag an Leabharlann i rith
2010 agus áiríodh leis seo 12 duine faoi oiliúint Shocrúchán Oibre FÁS.
Lean an Leabharlann de chóras bainistíochta agus forbartha feidhmíochta (PMDS) a foirne a
chur i bhfeidhm agus a fhorbairt in 2010.
Leanadh de thús áite a thabhairt do Phlean Oiliúna agus Forbartha na Leabharlainne 20082020 in 2010. Cuireadh tacaíocht ar fáil do bhaill foirne a d’fhreastail ar chúrsaí agus ar
sheimineáir sainoiliúna ábhartha lena n-áirítear oiliúint theicniúil i gcomhthéacs tacaíocht a
thabhairt do bhaill foirne d’fhonn coinneáil suas le teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn.
Leanann an Leabharlann de bhéim láidir a chur ar dhea-thinreamh. Ba é 945.1 lá líon na
saoirí breoiteachta agus 3.5% uair oibre in 2010.
Tá dréachtscéimeanna aoisliúntais don Leabharlann faoi bhráid na Roinne Ealaíon, Spóirt
agus Turasóireachta lena bhfaomhadh de réir Ailt 33 den Acht um Fhorais Chultúir
Náisiúnta, 1997.

* coibhéis lánaimseartha
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Dul chun cinn i dtreo Aidhmeanna agus Chuspóirí Straitéiseacha 20082010 na Leabharlainne
Ba í an bhliain 2010 an bhliain dheireanach maidir le Plean Straitéiseach 2008-2010 na
Leabharlainne. Cé go ndearnadh a lán dul chun cinn maidir leis na haidhmeanna agus na
cuspóirí atá leagtha amach sa Phlean Straitéiseach a bhaint amach bhí orainn ár n-iarrachtaí a
athdhíriú i ngeall ar an athrú an-suntasach ar an tírdhreach eacnamaíoch agus fioscach. Dá
bhrí sin cuireadh tús le hobair in 2010 ar fhorbairt an Phlean Straitéisigh 2011-2014 don
Leabharlann. Cuirtear an plean in ionad an phlean roimhe sin agus léiríonn sé an cúlra
eacnamaíoch úr agus an gá leis an Leabharlann, agus le hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta eile,
níos mó a dhéanamh le níos lú amach anseo agus bealaí úra agus nuálacha a lorg lenár misean
a sheachadadh.
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