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2008 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
FORBHREATHNÚ 2008
Dul chun cinn i dtreo:
Aidhmeanna agus cuspóirí straitéiseacha
Bailiúcháin a fhorbairt agus a chosaint
Soláthar seirbhíse ar ardchaighdeán
For-rochtain, comhoibriú agus sineirge a bhaint amach
Feabhsú an bhonneagair fhisicigh
Forbairt na foirne
Forbairt na heagraíochta
AN BORD AGUS COISTÍ AN BHOIRD
AGUISÍNÍ:
Aguisín 1: Buíochas lenár n-urraitheoirí agus lenár mbronntóirí
Aguisín 2: Cumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Aguisín 3: Líon na gcuairteoirí agus staidreamh eile
Aguisín 4: Comhpháirtíochtaí i rith 2008
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Ráiteas an Chathaoirligh
Mar Chathaoirleach Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, tá mé thar a bheith sásta
ceathrú tuarascáil bhliantúil an Bhoird a chur faoi bhur mbráid, ina bhfuil achoimre ar
fhorbairtí suntasacha sa Leabharlann le linn 2008.
Bhí tréimhse chomhdhlúthaithe i gceist i mbliana, agus infheistíocht leanúnach á
déanamh in éadálacha, i ndigitiú agus i dtionscnaimh bhainteacha i leith bonneagar TF.
Leanadh d’fhorbairt agus d’fheabhsú na seirbhísí agus tharla réimse mór ócáidí agus
gníomhaíochtaí sa Leabharlann.
Rinneadh dul chun cinn maith i rith na bliana maidir le cuid mhaith de na haidhmeanna
agus de na cuspóirí a leagadh amach i bPlean Straitéiseach na Leabharlainne 2008-2010 a
bhaint amach. Ar na héachtaí suntasacha, bhí ullmhú polasaí chuimsithigh ar fhorbairt an
bhailiúcháin, chomh maith le dréacht-pholasaí ar ghníomhaíochtaí oideachais agus forrochtana. Tá polasaithe eile á gceapadh agus críochnófar iad i rith 2009.
Ina Phlean Straitéiseach, tá sé aitheanta ag an mBord go bhfuil géarghá le dul ar aghaidh
le forbairt na háise stórais atá beartaithe le bheith tógtha ag áitreabh na Leabharlainne ar
Shráid Chill Dara, ar mhaithe le forbairt fhadtéarmach na leabharlainne. Rinneadh cur
síos i dtuarascálacha bliantúla roimhe seo ar an dul chun cinn a bhí déanta i leith na háise
seo. Tugadh cead pleanála i rith 2007, ach tá díomá mhór ar an mBord nach ndearnadh
dul chun cinn suntasach i rith 2008; go deimhin, ní cinnte go gcuirfear tús leis an obair
faoin gcead pleanála reatha.
Tá an Bord an-bhuartha faoin easpa dul chun cinn agus creideann siad go bhfuil sé
ríshoiléir go bhfuil gá le tógáil foirgneamh stórais. Gan a leithéid d’áis stórais, rachaidh
cumas na Leabharlainne chun na hábhair dhomheasta atá faoina cúram a chosaint go cuí i
laghad tuilleadh. Anuas air sin, bheadh infheistíocht shuntasach i mbonneagar cultúrtha
na hÉireann i gceist leis an áis stórais nua.
Fuair an Leabharlann dhá thuarascáil saineolais i rith 2008 a choimisiúnaigh siad.
Dheimhnigh an chéad cheann acu sin droch-chaoi áiseanna stórála na Leabharlainne agus
aithníodh an réimse priacal a bhaineann le foirgnimh na Leabharlainne i gcoitinne.
Dhírigh an dara tuarascáil go mionsonraithe ar an tionchar a bhí ag na drochdhálaí stórála
go dtí seo, agus a bhíonn go fóill, ar bhailiúcháin na Leabharlainne.
Tá sé soiléir don Bhord go bhfuil a chumas chun a dhualgas reachtúil a chomhlíonadh
maidir le cúram bhailiúcháin na Leabharlainne, go bhfuil sé go mór faoi amhras anois.
Oibreoidh an Bord le lucht bainistíochta i rith 2009, le cinntiú go laghdófar na priacail i
leith na mbailiúchán, cé go mbeidh priacail mhóra ann go fóill i ndáiríre. Go deimhin, ní
fhéadfaí an seans d’anachain mhór maidir le bailiúcháin na Leabharlainne a chur as an
áireamh. Bheadh cailliúint gan áireamh don oidhreacht náisiúnta i gceist dá dtarlódh a
leithéid d’anachain.
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Thug an Bord faoi deara gur fhógair an tAire Airgeadais san óráid ar Cháinaisnéis 2009 a
thug sé ar 15 Deireadh Fómhair 2008, go mbeidh Cartlann Náisiúnta na hÉireann agus
Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann á gcumasc le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.
Cé nach ndeachthas i gcomhairle leis an mBord faoin gcinneadh, creideann sé go
bhféadfadh an t-aonán nua-chumaiscthe seo seirbhís taighde a chur ar fáil d’úsáideoirí a
bheadh feabhsaithe go mór de réir a chéile agus go bhféadfadh sé a bheith ina cheann
tiomána do sholáthar seirbhís náisiúnta taighde agus eolais den scoth sa ré dhigiteach.
Creideann sé chomh maith go mbeidh an-chuid pleanála ag teastáil chun a leithéid de
chomhlacht nua a chruthú agus go mbeidh gá le díriú ar go leor dúshláin mhóra, lena náirítear ach gan a bheith faoi theorainn díriú ar riachtanais stórais le haghaidh ábhair
oidhreachta a bheadh faoi smacht aonáin chomhcheangailte.
Tuigeann an Bord go maith go mbeidh dúshlán mór i gceist sna blianta amach romhainn
de bharr staid airgeadais phoiblí na tíre; ach tá siad muiníneach go leanfaidh an
Leabharlann ar aghaidh de bheith ag feidhmiú ar bhealach éifeachtúil agus éifeachtach
agus seirbhísí ar ardchaighdeán á gcur ar fáil, chomh maith le heispéireas taitneamhach a
thairiscint do na cuairteoirí go léir.
Tháinig deireadh le téarma oifige an Uas. Séamus Brennan TD mar Aire Ealaíon, Spóirt
agus Turasóireachta i mBealtaine 2008. Ar an drochuair, fuair An tUas. Brennan bás in
Iúil 2008. Ba mhaith leis an mBord a mbuíochas a chur in iúl as an tacaíocht a fuair siad
ón Uas. Brennan i rith na tréimhse giorra a chaith sé mar Aire. Ba mhaith leis an mBord
gach rath a ghuí ar an Aire nua, An tUas. Martin Cullen TD ina phost nua agus táimid ag
súil le bheith ag obair leis sna blianta amach romhainn. Ar an drochuair, bhásaigh duine
de bhaill an Bhoird i rith na bliana, mar atá, An tUas Jim O’Shea, arbh iar-bhall é de
Chomhairle Iontaobhaithe na Leabharlainne. Ba mhaith linn ár gcomhbhrón a chur in iúl
dá mhuintir.
Mar fhocal scoir thar ceann an Bhoird, ba mhaith liom ár mbuíochas a ghabháil leis an
Stiúrthóir, Aongus Ó hAonghusa, agus le foireann na Leabharlainne as a n-obair dhian, a
ndíograis agus a dtiomantas i rith na bliana.
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Brollach an Stiúrthóra
Tá mé an-sásta Tuarascáil Bhliantúil Bhord Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a chur
faoi bhur mbráid le haghaidh 2008. Déanann an tuarascáil seo cur síos ar
phríomhghníomhaíochtaí na heagraíochta i rith na bliana.
Bhí an tréimhse atá faoi athbhreithniú an-ghnóthach ar fud gach réimse gníomhaíochta,
nach mór. Rinneadh dul chun cinn mór i gcur i bhfeidhm Phlean Straitéiseach na
Leabharlainne, 2008-2010. Taifeadadh forbairtí tábhachtacha sa chuid is mó de na réimsí
a aithníodh sa phlean agus tá polasaithe á bhfoirmliú maidir le réimsí tábhachtacha eile.
Díol suntais amháin a bhí ann ná críochnú an chéad Pholasaí ag an Leabharlann ar
Fhorbairt na mBailiúchán.
Rinneadh dul chun cinn breise maidir le forbairt na Leabharlainne mar leabharlann
dhigiteach agus tá cuid mhaith oibre déanta anois ar roinnt tionscadail digitithe
thábhachtacha. Cuimsíonn siad seo tionscadal intí chun bailiúchán plátaí gloine
grianghrafadóireachta na Leabharlainne a dhigitiú, chomh maith le tionscadal eile chun
Hayes Sources for the History of Irish Civilisation a dhigitiú. Rinne feabhsú breise ar
sheirbhísí agus ar áiseanna d’úsáideoirí na Leabharlainne.
Bíonn líon borrach de mhuintir an phobail ag tabhairt cuairte ar an Leabharlann go
leanúnach. Tháinig méadú suntasach ar líon na gcuairteoirí ar ár bpríomhthaispeántas
darb ainm Yeats: the life and works of William Butler Yeats i rith 2008. Chuir na hócáidí
a bhain leis an taispeántas deis ar fáil don phobal a suim i Yeats a fhorbairt agus chuir an
Leabharlann clár speisialta i láthair arís de ghníomhaíochtaí chun comóradh a dhéanamh
ar bhreithlá Yeats i Meitheamh. Cuireann taispeántas eile darb ainm Strangers to
Citizens: the Irish in Europe, a osclaíodh sa spás taispeána nua ag 2/3 Sráid Chill Dara,
cuireann sé réimse deiseanna foghlama ar fáil don phobal chomh maith. Bíonn na sluaite
ag tabhairt cuairte go fóill ar na taispeántais éagsúla sa Chartlann Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill. Bhí an-ráchairt ar shraith na n-agallamh
duine ar dhuine a cuireadh ar údair cháiliúla, darb ainm Library Late, arís i rith 2008 agus
chuir an cur chuige téamach a bhí i gceist tús le roinnt díospóireachtaí grúpa spreagúla ar
théamaí tráthúla. Don tríú huair ó seoladh an comórtas mór-ráchairte POETRY ALOUD
sa bhliain 2006, chuireamar babhtaí ceannais na hócáide seo i láthair agus iad ar siúl sa
Leabharlann ar 28 Samhain.
Rinneadh obair mhór i rith na bliana chun measúnú a dhéanamh ar staid fhoirgnimh na
Leabharlainne agus béim ar leith curtha ar réimse na bpriacal i leith na heagraíochta agus
a bailiúchán, a bhaineann leis na foirgnimh agus ar réidhe na heagraíochta i gcás
anachaine. Chuige seo, críochnaíodh dhá chomhairliúchán mhóra. Measúnú priacal ar
fhoirgnimh na Leabharlainne a bhí i gceann acu; dhírigh sé seo go soiléir ar
neamhleorgacht na bhfoirgneamh mar stór ábhar doiciméadach. Dhírigh an dara suirbhé
ar staid na mbailiúchán ó dhearcadh caomhnaithe agus dheimhnigh sé go bhfuil fíordhrochbhail ar na bailiúcháin. Tacaíonn na tuarascálacha saineolais seo leis an gcás atá
déanta againn le tamall fada anuas gur gá teacht ar réiteach inbhuanaithe fadtéarmach ar
riachtanais stórais na Leabharlainne. Cé go bhfuarthas cead pleanála chun áis nua stórais
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a thógáil ar shuíomh Shráid Chill Dara, ní dhearnadh aon dul chun cinn i leith na
forbartha féin. Bíonn drochthionchar ag easpa áis stórais a chomhlíonann na caighdeáin
aitheanta ar an mbailiúchán agus cuirtear bac mór ar chumas na Leabharlainne chun
seirbhísí a fheabhsú agus a fhorbairt. Déanta na fírinne, tá cúrsaí stórála chomh dona sin i
láthair na huaire go bhfuil amhras leanúnach á chaitheamh ar chumas na heagraíochta
chun ábhair a stóráil agus chun glacadh le hábhair nua. Níl dul i léig an bhailiúcháin mar
atá sé i láthair na huaire inghlactha a thuilleadh. Cé go ndéanann foireann na
Leabharlainne sár-iarrachtaí chun na hábhair atá faoina gcúram a chosaint, is é fírinne an
scéil ná go bhfuil codanna móra den bhailiúchán go mór faoi phriacal anois.
Tá forbairt na mbailiúchán mar chroí-lár gníomhaíochta na Leabharlainne go fóill. Ar na
héadálacha móra a bhí ann i rith an bliana, bhí deonú Chartlann Aerach na hÉireann ag an
gCónaidhm Náisiúnta Leispiach agus Aerach; éadáil cartlainne de pháipéir liteartha de
chuid an fhile John Montague i ndeireadh 2008; deonú a pháipéar liteartha ag Roddy
Doyle, buaiteoir Dhuais Man Booker 1993; éadáil chartlann ghrianghrafadóireachta Rex
Roberts, éadáil bhailiúchán Pádraig O’Neill de scóir cheoil thraidisiúnta Éireannaigh,
éadáil pháipéir liteartha na bhfilí Gerard Donovan agus Greg Delanty, chomh maith le
deonú a chartlainne ag Compántas Drámaíochta Field Day.
Rinneadh dul chun cinn cuimsitheach i bhforbairt bhreise na heagraíochta i rith na bliana,
agus béim ar leith curtha ar fhoirmliú agus ar fheidhmiú clár oiliúna d’fhoireann na
Leabharlainne. Cuireadh béim chomh maith ar fhorbairt fheidhmeanna airgeadais agus
acmhainní daonna na Leabharlainne. Ullmhaíodh ráiteas cuimsitheach sláinte agus
sábháilteachta, bunaíodh struchtúir agus cuireadh na córais chuí i bhfeidhm sa réimse seo.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl d’fhoireann na
Leabharlainne as bliain eile de sheirbhís agus de ghnóthachtáil den scoth. Ba mhaith liom
buíochas ar leith a ghabháil le Cathaoirleach Bhord na Leabharlainne, An tUas. Gerard
Danaher SC agus le baill uile an Bhoird as a dtacaíocht i rith na bliana.
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Forbhreathnú 2008
Déanann an chuid seo den tuarascáil cur síos ar phríomhfhorbairtí ar fud príomhréimsí
gníomhaíochta na Leabharlainne. Cuimsíonn sé nuacht faoin dul chun cinn maidir le cur i
bhfeidhm na n-aidhmeanna agus na gcuspóirí éagsúla atá leagtha amach sa Phlean
Straitéiseach, 2008-2010, agus sa phlean oibriúcháin bainteach trí bliana.

Forbairt na mBailiúchán
Bailíonn an Leabharlann ábhair trí thaisce dhlíthiúil, trí cheannach agus trí dheonacháin.
Ba bhliain thábhachtach í 2008 ó thaobh fhorbairt bhailiúcháin na Leabharlainne agus
roinnt éadálacha móra i gceist, lena n-áirítear:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bailiúcháin leabhar, paimfléad, catalóg agus ábhair ghearrshaolaigh de chuid
Dolmen Press;
Cóip den chéad eagrán de Finnegans Wake;
Cartlann an fhile John Montague;
Páipéir liteartha Roddy Doyle;
Páipéir an pholaiteora náisiúnaigh John Sweetman;
Bailiúchán Pádraig O’Neill de cheol traidisiúnta Éireannach on tréimhse 17801800;
Deonachán a chartlainne ag Compántas Drámaíochta Field Day;
Deonachán Chartlann Aerach na hÉireann ag an gCónaidhm Náisiúnta Leispiach
agus Aerach;
Cartlann Leonora (Lona) Moran;
Bailiúchán Cartún Terry Willers;
Bailiúchán líníochtaí de longa le Murrogh V. OBrien; agus
Cartlann Ghrianghrafadóireachta Rex Roberts.

Seo a leanas sonraí faoi dheonacháin mhóra de réir ábhar an bhailiúcháin.
Rannóg na Lámhscríbhinní
Cheannaigh an Leabharlann cartlann chuimsitheach de shaothar liteartha ó John
Montague, fear a aithnítear mar dhuine d’fhile móra comhaimseartha na hÉireann.
Cuimsíonn an chartlann dréachtaí lámhscríbhinní agus clóscríbhinní dá fhilíocht dar dáta
1987 i leith go príomha, chomh maith le cuid mhaith dá shaothar ón tréimhse roimh
1987. In éineacht leis sin, tá a leabharlann oibre agus bailiúchán cuimsitheach de
chomhfhreagras le foilsitheoirí, le heagarthóirí, lucht acadúil, chomh maith le
scríbhneoirí agus filí eile, lena n-áirítear Samuel Beckett, Seamus Heaney, Saul Bellow
agus Ted Hughes.
Fuair an Leabharlann páipéir liteartha an scríbhneora chéimiúil agus buaiteoir Dhuais
Man Booker 1993, Roddy Doyle, i bhfoirm deonacháin. Cé go n-aithnítear é go coitianta
mar úrscéalaí, is scríbhneoir gearrscéalta, drámadóir agus scríbhneoir scripteanna
scannán é, chomh maith le bheith ina údar leabhar do pháistí. Cuimsíonn Cartlann Roddy
Doyle dréachtaí agus ábhar taighde idir raon an tsaothair ficsin fhoilsithe is sine dá chuid,
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The Commitments, agus an t-úrscéal is déanaí dá chuid, Paula Spencer, (buaiteoir Dhuais
Ficsin Éireannaigh The Kerry Group sa bhliain 2007). Is é ceann de na gnéithe is
suimiúla den chartlann ná éagsúlacht na scríbhneoireachta luaithe agus neamhfhoilsithe
dá chuid atá inti. Cuimsíonn siad seo an t-úrscéal neamhfhoilsithe is sine dá chuid, Your
Granny is a Hunger Striker, chomh maith le samplaí de chuid den saothar ba luaithe dá
chuid, amhail na sleachta a scríobh sé d’fhoilseacháin na mac léinn sa Choláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath. Cuireann an t-ábhar luath leis an saothar is fearr aithne a
scríobh Doyle ina dhiaidh sin agus tugann sé léargas ar a fhorbairt mar scríbhneoir.
Fuair an Leabharlann páipéir de chuid John Sweetman (1844-1936) i rith 2008, ar
pholaiteoir náisiúnach agus leasaitheoir é, ina bhfuil ábhar a bhaineann lena pháirt i
gConradh na Talún, i gCumann Tionóntaí na hÉireann, i gConradh na Gaeilge, i bPáirtí
Parlaiminteach na hÉireann agus i Sinn Féin; cuimsíonn sé a chomhfhreagras le hArt Ó
Gríofa chomh maith, maidir le bunú agus maoiniú an ghrúpa dheireanaigh sin.
Éadáil eile a fuarthas le linn na bliana ná Bailiúchán Pádraig O’Neill, ina bhfuil an
sampla is sine dá bhfuil ar marthain de scóir cheoil thraidisiúnta Éireannaigh i bhfoirm
lámhscríbhinní. Bhí siad bailithe agus trascríofa ag Pádraig O’Neill (1763-1832), ar
feirmeoir tionónta, file agus píobaire é ó Chontae Thiobraid Árann.
Bhíomar thar a bheith sásta deonachán a chartlainne a fháil ó Chompántas Drámaíochta
Field Day. Bhunaigh an drámadóir Brian Friel agus an t-aisteoir Stephen Rea an
compántas sa bhliain 1980 agus tá cuid mhaith léirithe tábhachtacha curtha ar siúl aige,
lenar áiríodh Translations le Brian Friel (1980), High Time (1984) le Derek Mahon agus
The Cure at Troy (1990) le Séamus Heaney. I 1983, d’fhorbair Field Day ina chomhlacht
foilsitheoireachta chomh maith; is é ceann de na foilseacháin is mó cáil a eisíodh ná The
Field Day Anthology of Irish Writing, leabhar a bhí curtha in eagar ag Séamus Deane
(1991). Cuimsíonn an chartlann an fuair an Leabharlann gach réimse de ghníomhaíochtaí
an chompántais, ina bhfuil comhfhreagras, profaí foilseachán, scripteanna drámaíochta,
ábhar dearaidh agus líon mór grianghraf.
Tá an bailiúchán ábhair is cuimsithí i leith staidéar na homaighnéasachta in Éirinn i
gCartlann Aerach na hÉireann, rud a bhí bronnta ar an Leabharlann ag an gCónaidhm
Náisiúnta Leispiach agus Aerach. Ar na míreanna atá ann, tá líon mór de
thréimhseacháin, leabhair thagartha, ghrianghraif, DVDanna, irisleabhair phearsanta agus
chomhfhreagras, chomh maith le taifid riaracháin agus airgeadais de chuid na Cónaidhme
Náisiúnta Leispiaiche agus Aeraí, Leispiacha ag Eagrú le Chéile, Fhéile Scannán
Leispiach agus Aerach Bhaile Átha Cliath agus Ionad Taighde Oideachais agus
Acmhainní na mBan.
Méadaíodh bailiúcháin na léarscáileanna lámhscríbhinne le ceannach ceithre shaothar
uathúla lámhdhaite cartagrafacha, ón tréimhse roimh an tSuirbhéireacht Ordanáis, a
bhaineann le hAbhainn na Siúire. Bhí siad cruthaithe ag John Killaly agus David Aher a
bhí ar na cartagrafaithe ab fhearr sa 19ú haois. Cuireann na léarscáileanna léargas uathúil
ar fáil ar an gcaoi a mbeadh sé chun loingseoireacht a dhéanamh ar an abhainn ag tús an
19ú haois. Léirítear marcóirí tírdhreacha go soiléir, amhail gabháltais tiarnaí talún,
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muilte, caisleáin agus gnéithe seandálaíochta, chomh maith le heolas faoi rabhartaí agus
faoi ghuaiseacha loingseoireachta, lena n-áirítear coraí agus bruacha gairbhéil.
Fuair an Leabharlann trí imleabhar chuimsitheacha cheangailte d’atlais lámhscríbhinne
eastáit maidir le hIarla Árann, Dún na nGall; Thomas Wyse ó Phort Láirge agus Muintir
Mhic Mhuiris, Tiarnaí Chiarraí. Tá liostaí iomlána tagartha sna hatlais de thionóntaí agus
d’acraíocht.
Ceannaíodh léarscáileanna eastáit eile i rith na bliana, a bhaineann le tailte ag Baile an
Churraigh, Co. Uíbh Fhailí (1699); Baile Thaidhg, Co. Loch Garman (1792) agus Baile
an Chrúisigh, Co. na Mí (18ú haois).
Chomh maith leis na rudaí thuasluaite, fuair an Leabharlann bailiúchán beag páipéar a
bhaineann le Thomas Ashe, ina bhfuil a chuntas ar a bheathú iallaigh i bPríosún
Mhuinseo, áit a bhfuair sé bás ina dhiaidh sin. Ar na héadálacha eile a fuarthas, bhí
páipéir Joseph McGrath, a bhaineann le Scuabgheallta Ospidéal na hÉireann, rud a
bhunaigh sé i 1930; irisleabhar a chuireann síos ar eispéireas laethúil cónaitheora de
chuid Chearnóg Mhuirfean i rith Éirí Amach 1916; bailiúchán pleananna oibriúcháin de
Phríosúin Chill Mhaighneann agus Mhuinseo, a bhí tarraingthe de láimh agus a bhí
ullmhaithe ag Briogáid Bhaile Átha Cliath (IRA) i 1921; bailiúchán beag de dhoiciméid
oifige bhunaidh de chuid Cunard, a bhaineann le haistear farraige an Lusitania i 1915;
páipéir liteartha Greg Delanty, chomh maith le cartlann Fhoilsitheoirí Townhouse. Fuair
an Leabharlann páipéir an scríbhneora Gerard Donovan chomh maith, ina bhfuil
comhfhreagras agus dréachtaí a shaothair, mar atá, Schopenhauer’s Telescope, Doctor
Salt, Julius Winsome, The Lighthouse agus Country of the Grand.
Rannóg na mBailiúchán Clóite agus Radharcach
 Leabhair Chlóite
Ar na deonacháin iomadúla a fuarthas i rith na bliana, tugadh bronntanas eile leabhar a
bhaineann leis na hÉireannaigh i Meiriceá ón 18ú haois i leith. Bhí sé bronnta ag an Uas.
Stephen Griffin agus é ag leanúint dá thacaíocht fhlaithiúlach don Leabharlann leis sin.
Tá an Leabharlann thar a bheith buíoch arís de Mhalartán Litríochta na hÉireann, a
chuireann tacaíocht airgeadais ar fáil d’aistriúchán litríocht na hÉireann go teangacha
eachtracha. Táimid buíoch díobh as deonachán saothar le húdair Éireannacha, atá
aistrithe go teangacha Eorpacha éagsúla.
Admhaímid deonachán an Uas. Daniel Fromont go buíoch, fear a thug bailiúchán leabhar
thar a bheith cuimsitheach leis an úrscéalaí Margaret Wolfe Hungerford (1852-1897), a
rugadh i Ros Ó gCairbre. Tá breis is 200 mír sa bhailiúchán, ina bhfuil an chuid is mó
d’úrscéalta Hungerford, cuid acu i bhfoirm roinnt eagrán éagsúil agus roinnt aistriúchán
chomh maith. Cuireann an deonachán go mór leis na gabháltais leabhar atá ag an
Leabharlann de chuid an údair bhisiúil seo, a scríobh ficsean rómánsach mór-ráchairte.
Bhíomar thar a bheith sásta chomh maith bailiúchán ábhair a fháil a bhaineann le Dolmen
Press, a bhfuil beagnach 700 mír i gceist leis. Ina measc seo, tá leabhair agus paimfléid (a
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bhfuil roinnt eagrán teoranta ina measc), catalóga agus ábhar ghearrshaolach, chomh
maith le roinnt míreanna a bhí deartha ag Liam Miller, bunaitheoir Dolmen Press, le
haghaidh comhlachtaí eile foilsitheoireachta.
Ba mhór an éadáil é ceannach cóipe de chéad eagrán Finnegan’s Wake le Joyce (Faber &
Faber, Londain, 1939), nach raibh taifeadta go dtí seo. Bhí an chóip seo, atá i gcláir
pháipéir chlóite, agus a bhfuil an dearadh clóghrafach air a bhí ar chlúdach deannaigh an
chéad eagráin trádála, bhí sé tugtha ag TS Eliot don scoláire agus criticeoir Gearmánach
Ernst T Curtius in Aibreán 1939.
Cheannaigh an Leabharlann bailiúchán cuimsitheach foilseachán le agus faoin
gcartlannaí agus file, Sir Samuel Ferguson (1810-1886). I mBéal Feirste a rugadh Sir
Samuel Ferguson agus ba é Leas-Choimeádaí na dTaifead Poiblí ó 1867 agus Uachtarán
Acadamh Ríoga na hÉireann ó 1882, go dtí gur bhásaigh sé. Tá a mhór-shaothair sa
bhailiúchán, ina bhfuil thart ar 100 mír, lena n-áirítear cóipeanna inscríofa de Lays of the
Western Gael (1865), Congal (1872), agus Poems (1880). In éineacht leis sin, tá
bailiúchán cuimsitheach d’ailt tréimhseachán, cóipeanna profaí de chuid dá ailt, chomh
maith le roinnt leabhar agus paimfléad a bhaineann lena shaol agus a shaothar.
 Priontaí agus Líníochtaí
Cuimsíonn Cartlann Leonora (Lona) Moran, rud a fuarthas i rith na bliana, cuimsíonn sí
pleananna stiúideo agus gormchlónna, léaráidí feistis, líníochtaí, grianghraif léirithe,
leabhair nótaí agus cláir drámaíochta, chomh maith le hábhar eile a bhí bailithe ag an
dearthóir Leonora Moran, a bhásaigh sa bhliain 2007. San áireamh leis, tá samplaí dá
cuid oibre ar son cuid mhaith léirithe móra de chuid RTÉ – a dearadh feistis don aisteoir
Peter O’Toole a bhí i bpáirt Jim Larkin i Strumpet City, an dearadh a rinne sí le haghaidh
shraith chomórtha 1916-1966, On Behalf of the Provisional Government, The Branching
Tree (díolaim drámaíochta Éireannaí ina raibh Siobhán McKenna), Smock Alley (léiriú le
haghaidh 300 bliain Swift) agus go leor léirithe eile. Chomh maith le hobair a dhéanamh
do RTÉ, d’oibrigh Leonora Moran mar dhearthóir stáitse agus tá cuid mhaith ábhair sa
chartlann a bhaineann lena hobair dhearaidh d’Amharclann an Gheata agus
d’amharclanna eile.
Éadáil eile a fuarthas ná Bailiúchán Cartún Terry Willers, ina bhfuil breis is 300 líníocht
bhunaidh le Terry Willers. Cuimsíonn an bailiúchán obair a bhí le feiceáil in The Evening
Herald ag tús na 1990idí ar chúrsaí éagsúla, amhail siamsaíocht agus spórt, cúrsaí
eacnamaíocha, sóisialta agus polaitiúla agus tá roinnt cartún fiú le rá ann de phearsana
polaitiúla, amhail Bertie Ahern, Albert Reynolds, Charles Haughey, Garret FitzGerald,
Dick Spring, John Major agus Peter Brooke.
Ceannach mór a rinneadh i rith na bliana ná pictiúr le Maud Gonne, ar portráid é de
bhanríon nó de bhandia Gaelach, rud a thug sí do WB Yeats sa bhliain 1898. Rinne sí
tagairtí ina litreacha chuig Yeats ag deireadh na 1890idí, dá líníochtaí agus dá pictiúir de
phearsana ó stair agus ó mhiotaseolaíocht na nGael. Bhí suim ar leith aici sa Bhanríon
Méabh agus i litir a scríobh sí chuig Yeats i Samhain 1898, scríobh sí: ‘Seolfaidh mé
líníocht chugat go luath a rinne mé di [Méabh], a thaitneoidh leat, dar liom’. D’fhéadfadh
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an phortráid atá faighte ag an Leabharlann a bheith bainteach leis an líníocht a ndearnadh
tagairt di sa litir sin.
Chuir dhá léaráid bhunaidh le Jack B Yeats don leabhar mór-ráchairte do pháistí darb
ainm The Turf-cutter’s Donkey le Patricia Lynch (1898-1972), chuir siad go mór leis na
bailiúcháin chomh maith. Is cuspóir ríthábhachtach i leith fhorbairt na mbailiúchán é
forbairt an bhailiúcháin atá ag an Leabharlann de léaráidí bunaidh le haghaidh leabhar do
pháistí. Ar ndóigh, cuireann éadáil na léaráidí seo tuilleadh le gabháltais i Rannóg na
Lámhscríbhinní, áit a bhfuil páipéir phearsanta Patricia Lynch á gcoinneáil.
Tugadh bailiúchán uathúil de líníochtaí long a bhí lámhdhaite le huiscedhathanna ag
Murrogh V OBrien don Leabharlann agus bhí siad bronnta thar a cheann ag a bhean
chéile agus ag ceathrar páistí na lánúine. Tá thart ar 900 bileog i gceist agus roinnt long ar
gach bileog agus bhí siad tarraingthe ag Murrogh V OBrien ar Oileán Fainge, Co.
Luimnigh, idir 1971 agus 2000. Is ionann an bailiúchán agus taifead uathúil radharcach
de loingseoireacht i gcalafort Fhainge, atá ar cheann de na calafoirt is tábhachtaí in
Éirinn, i rith tríocha bliain d’fhorbairt agus d’athrú.
 Ábhar Gearrshaolach
Cuireadh go mór le bailiúchán ábhair ghearrshaolaigh na Leabharlainne le héadáil albaim
shuimiúil d’ábhar gearrshaolach de chuid an Chumainn Reipéil. Bhí an t-albam curtha le
chéile ag Thomas Matthew Ray, Rúnaí an Chumainn agus tugadh é do bhean darbh ainm
Miss Seymour sa bhliain 1871. Ba chara le Dónall Ó Conaill é TM Ray (1801-1881) agus
bhí sé mar chomhpháirtí aige i gCompántas na gCaitliceach agus sa Chumann Reipéil ina
dhiaidh sin. Tá cártaí éagsúla ballraíochta agus eile san albam, a bhfuil dátaí nó
inscríbhinní ar chuid mhaith acu, chomh maith le hábhar gearrshaolach clóite eile.
Cuireann sé leis an ábhar de chuid TM Ray atá sa bhailiúchán Priontaí agus Líníochtaí,
rud a chuimsíonn dhá albam portráidí, cartúin agus priontaí eile a bhaineann le Dónall Ó
Conaill.
I rith Bhealtaine agus Mheitheamh 2008, bhailigh foireann na Leabharlainne réimse
ábhar a bhaineann le feachtas Reifreann Chonradh Liospóin, ina bhfuil póstaeir, bileoga,
fógráin, leabhráin eolais agus ábhar gearrshaolach eile. Iarradh agus fuarthas deonacháin
ábhar Reifrinn chomh maith ó pháirtithe polaitiúla, ionadaithe tofa agus ó eagraíochtaí
éagsúla stocaireachta.
 Ceol
Méadaíodh bailiúcháin cheoil na Leabharlainne le deonachán pháipéir Charles Acton, a
bhí mar chriticeoir ceoil The Irish Times ar feadh níos mó ná 30 bliain. Cuimsíonn an
chartlann, a bhí bronnta ar an Leabharlann ag Carol Acton, cuimsíonn sí comhaid
léirmheasanna ceolchoirmeacha ó 1955 go dtí 1958, imleabhair léirmheasanna
ceolchoirmeacha i leabhair ghearrthóg ó 1959 go dtí 1970, chomh maith le leabhair
chosanta ina bhfuil léirmheasanna ceolchoirmeacha ó 1971 go dtí 1988. Chomh maith
leis sin, cuimsíonn sí sraith iomlán d’ailt Charles Acton in The Irish Times, imleabhar
mór litreacha chuig eagarthóir an nuachtáin agus cóipeanna de léirmheasanna a bhí
scríofa ag leas-chriticeoirí ceoil. San áireamh leis sin, tá litreacha faoi chúrsaí ceoil a bhí
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scríofa ag Charles Acton idir 1956 agus 1988, clóscríbhinní alt, chomh maith le
miontuairiscí eagraíochtaí a raibh sé páirteach iontu, a raibh Cumann Ceoil na hÉireann
agus Foras Éireann ina measc. Cuireann an chartlann leis an mbailiúchán d’ábhar Acton
atá ag an Leabharlann cheana féin.
Ar na héadálacha suntasacha a cuireadh le bailiúchán ceol lámhscríbhinne na
Leabharlainne, bhí Cartlann Edith Kirkwood agus scór lámhscríbhinne de chuid Michele
Esposito.
 Tréimhseacháin agus Nuachtáin
I rith 2008, cuireadh go mór le bailiúchán tréimhseachán agus nuachtán na
Leabharlainne. Ar na míreanna a fuarthas, bhí 13 chóip de The Wexford Herald (18191822), a bhí bronnta go flaithiúil ag Jenny Keogh agus Suzanne Marr; bailiúchán de
bhreis is 150 eagrán de chuid The Waterford Mirror (1805-1806); sraith cheangailte a
bhfuil caoi an-mhaith air, de shraith iomlán, nach mór, de nuachtán The Nation (18421888), chomh maith le cóipeanna de nuachtán The Southern Cross (Buenos Aires) ar
mhicreascannán, a chuimsíonn an tréimhse 1925-2006.
D’íoc an Leabharlann síntiús le haghaidh dhá bhunachar sonraí de chuid Leabharlann na
Breataine; Nuachtáin an 19ú hAois i Leabharlann na Breataine (a bhfuil The Freemans
Journal agus The Belfast Newsletter ina measc), chomh maith le Bailiúchán Burney ón
17ú agus 18ú haois.
 Grianghraif (An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta)
Ar na héadálacha suntasacha a cuireadh le bailiúcháin ghrianghrafadóireachta na
Leabharlainne, bhí cartlann Rex Roberts. Cuimsíonn an bailiúchán seo thart ar 50,000
íomhá, ina bhfuil grianghraif aeir, thionsclaíocha agus portráidí, arb iad saothar Rex
Roberts, a raibh stiúideo tráchtála á reáchtáil aige i mBaile Átha Cliath idir 1961 agus
2005. Bhí 15 phrionta mhóra de chaighdeán taispeántais (lena bhfuil íomhánna digiteacha
bainteacha) i gceist le héadáil eile i rith 2008, mar atá, bailiúchán Mary Sheehan URBIS
MODO (city just now), ar grianghraif iad a bhí tógtha ag Donal Sheehan a rinneadh
taifeadadh ar lár Bhaile Átha Cliath i rith na hoíche, le linn na tréimhse 1998-2008.
Bhronn Acadamh Ríoga na hÉireann Duais Ghrianghrafadóireachta Curtin O’Donoghue
ar Donal Sheehan ina dhiaidh sin, i rith 2008.
Rud eile a fuarthas mar dheonachán ná albam tábhachtach ina bhfuil grianghraif le
Edward King Tenison, grianghrafadóir ceannródaíoch an 19ú haois a bhíodh ina chónaí
lena bhean chéile Louisa, ar ghrianghrafadóir amaitéarach cáiliúil í féin chomh maith, i
gCaisleán Chill Rónáin i gContae Ros Comáin. Bhí an t-albam bronnta ag Andrew
Wilson agus cuireann sé seo leis an ábhar eile de chuid Tenison atá i mbailiúchán na
Cartlainne Náisiúnta Grianghrafadóireachta.
Fuarthas albam grianghraf ón 19ú haois de Chaisleán Ghleann Airt, Co. Chill Mhantáin i
rith na bliana chomh maith, ina dtaispeántar taobh istigh agus taobh amuigh an
chaisleáin, gairdíní an chaisleáin agus an tuath máguaird, in éineacht le portráidí de
Thiarna agus de Bhantiarna Carysfort.
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Forbairt seirbhíse ar ardchaighdeán do léitheoirí agus do chuairteoirí
na Leabharlainne
Seirbhísí do Léitheoirí
Leanamar d’fheabhsú a dhéanamh ar ár seirbhísí poiblí i rith 2008 – réimse a aithníodh
mar thosaíocht mhór don Leabharlann, i bPlean Straitéiseach 2008-2010 agus sa phlean
oibriúcháin bainteach trí bliana.
De réir ár ngealltanais chun teacht ar an Leabharlann a fheabhsú do na húsáideoirí,
d’osclaíomar gach seirbhís don phobal ar an Máirt i ndiaidh na Cásca agus d’osclaíomar
an dá phríomhthaispeántas atá againn ar Shráid Chill Dara don phobal ar feadh trí lá, i
rith thréimhse saoire na Nollag/na hAthbhliana.
Forbairt thábhachtach a tharla i réimse na seirbhísí athghrafacha i rith 2008 ná tabhairt
isteach na fótachóipeála féinseirbhíse ón mbailiúchán clóite sa Phríomhsheomra
Léitheoireachta. Ullmhaíodh treoirlínte chomh maith ar cheisteanna amhail cóipcheart
agus ar chineálacha na n-ábhar is féidir a chóipeáil. Rinneadh feabhsú breise ar an
tseirbhís nuair a tugadh isteach grianghrafadóireacht féinseirbhíse léitheoirí, trínar féidir
le léitheoirí ceamaraí digiteacha a úsáid chun grianghraif a thógáil d’ábhar clóite agus
lámhscríbhinne araon. Tá sé mar thoradh air seo gur feabhsaíodh teacht na léitheoirí ar
chóipeanna tapa, ardchaighdeáin agus saora, chomh maith le laghdú suntasach a
dhéanamh ar láimhseáil ábhar na Leabharlainne. Ceannaíodh trealamh do sholáthar
fótachóipeála féinseirbhíse i Rannóg na Lámhscríbhinní i rith na bliana; beidh an
trealamh seo ag feidhmiú go hiomlán i rith 2009.
Thugamar taisceadáin féinseirbhíse isteach chun teacht éasca ar stóras sábháilte málaí,
cótaí agus míreanna eile a chur ar fáil do léitheoirí agus do chuairteoirí na Leabharlainne.
Tá feabhsú déanta againn chomh maith ar an gcomharthaíocht sheachtrach agus
inmheánach, chun gluaiseachtaí na léitheoirí trí limistéir éagsúla na Leabharlainne a
éascú; rinneadh feabhsú breise ar an tionscnamh seo nuair a suiteáladh scáileán eolais san
fhorhalla i rith 2008.
Digitiú agus forbairtí córas
Tá tús curtha leis an obair ar chur i bhfeidhm Córas Bainistíochta Leabharlainne nua, rud
a chuirfidh comhéadan leictreonach úrscothach ar fáil idir an Leabharlann agus na
húsáideoirí. Chomh maith le hardán a chur ar fáil le tacú le catalóga leictreonacha agus le
gabháltais dhigiteacha na Leabharlainne, feabhsóidh sé seirbhísí d’úsáideoirí trí
athsholáthar na gcóras iarratas atá bunaithe ar pháipéar agus trí fhéinchlárú léitheoirí.
Beidh léitheoirí cláraithe in ann féachaint ar an ngabháltas cuimsitheach atá ag an
Leabharlann d’acmhainní ar líne chomh maith, in éineacht le hábhar a ordú go cianda.
Bhí cuid mhaith den obair a rinne an Leabharlann i rith 2008 dírithe ar ullmhú do
thabhairt isteach an chórais i rith 2009. Faoi Nollaig 2008, bhí aistriú na dtaifead
catalóige agus tástáil na sonraí beagnach críochnaithe. Chomh maith leis sin, tiomsaíodh
eolas faoi riachtanais fheidhmiúla na gníomhaíochta Leabharlainne go léir; déanfar
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anailís ar na riachtanais seo agus socrófar iad, sula dtabharfar an córas isteach ar
deireadh. Nuair a bheidh sé críochnaithe, éascóidh an chatalóg chomhtháite nua teacht
níos éasca agus níos dírí ar bhailiúcháin na Leabharlainne.
Digitiú na bhfoinsí bibleagrafaíocha
Leanadh leis an obair i rith 2008 ar fhorbairt tionscadail mhóir chun an t-ábhar foinse a
úsáideadh i gcruthú na n-acmhainní bibleagrafaíocha is mó cáil de chuid na
Leabharlainne a dhigitiú, Manuscript Sources for the History of Irish Civilisation, agus
Sources for the History of Irish Civilisation: Articles in Irish Periodicals. Cuimsíonn na
sonraí digitithe iontrálacha breise chomh maith a bhaineann le lámhscríbhinní, rud a
chinntíonn go mbeidh sé mar thoradh ar an acmhainn nua go mbeidh gach ceann de
chatalóga móra lámhscríbhinní de chuid na Leabharlainne ar fáil ar líne.
Táimid ag súil le leagan píolótach den acmhainn a sheoladh i rith 2009. Nuair a bheidh an
tionscadal críochnaithe, beidh treoir mhór ar líne ar acmhainní bibleagrafaíocha na
hÉireann ar fáil go saor le bheith cuardaithe, ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne.
Digitiú grianghraf
Leanadh den obair ar an tionscadal i rith 2008 chun claonchlónna grianghrafadóireachta
na bplátaí gloine atá á gcoinneáil sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i
dTeampall an Bharra a dhigitiú. Measadh gur thosaíocht iad seo ar chúiseanna amhail
leochaileach fhisiceach na leaganacha bunaidh, an tábhachtach atá le feabhsú teachta,
chomh maith le héileamh mór úsáideoirí. Is tionscnamh mór caomhnaithe é an tionscadal,
chomh maith le bheith ina mhodh chun teacht an phobail ar na bailiúcháin a chlaochlú.
Cuirfear na híomhánna digitithe ar fáil ar bhonn céimnitheach i rith 2009.
An Leabharlann Eorpach
Is tairseach é suíomh gréasáin na Leabharlainne Eorpaí a chuireann ar chumas na
gcuairteoirí catalóga leabharlanna náisiúnta uile na hEorpa a chuardach agus is
tionscnamh é de chuid Chomhdháil Leabharlanna Náisiúnta na hEorpa (CLNE). Idir
Meán Fómhair 2006 agus Feabhra 2008, bhí an Leabharlann páirteach i dtionscadal na
Leabharlainne Eorpaí Digití agus mar thoradh air sin, tá catalóg iomlán na Leabharlainne
ar líne, lena n-áirítear íomhánna digiteacha óna bailiúcháin radharcacha, tá sí go hiomlán
inchuardaithe anois ó shuíomh na Leabharlainne Eorpaí ag www.theeuropeanlibrary.org
Bailiú Míreanna Digiteacha
Agus iad ag glacadh le tábhacht an Idirlín, choimisiúnaigh an Leabharlann cuardach
cuimsitheach ar shuíomhanna gréasáin Éireannacha i rith 2007 ón gCartlann Idirlín i San
Francisco. I rith 2008, rinneamar cuardach eile a choimisiúnú ar gach suíomh a raibh
baint acu le hÉirinn a bhí gafa ag an gCartlann Idirlín, idir na blianta 2000 go dtí 2006.
Coinneofar an t-ábhar seo do chuspóirí cartlainne ar an gcéad dul síos, ar feitheamh
críochnú measúnaithe cóipchirt agus ceisteanna príobháideachais i gcomhthéacs alt 65
den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, mar a bhí leasaithe ag alt 199 den Acht
Chóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000.
Suíomh Gréasáin
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Cuireadh dreach atá go hiomlán dátheangach ar shuíomh gréasáin nua na Leabharlainne
ag tús 2008, rud a bhí seolta i rith 2007. Tugadh iomlán 325,425 cuairt ar an suíomh
gréasáin i rith 2008.
Oifig an Phríomh-Arailt
Is iad feidhmeanna Oifig Phríomh-Arailt na hÉireann ná taighde a dhéanamh ar Armas,
chomh maith le harmas a dheonú agus a dheimhniú, in éineacht le hionchomhartha
armais eile.
Chuir an Príomh-Aralt síniú agus séala ar iomlán 17 ndeontas armais i rith 2008. I measc
na ndeontas pearsanta agus corparáideach seo, bhí paitinní armais d’Easpag nua-cheaptha
Fhearna, do Chomhairle Baile Thrá Mhór agus do Chumann Cógaiseoirí na hÉireann.
Thug thart ar 350 duine cuairt phearsanta ar an Oifig; ina measc seo bhí Lord Lyon nuacheaptha (Príomh-Aralt na hAlban), An tUas. David Sellar agus Ambasadóir na Beilge in
Éirinn, M Leopold Carrewyn.
Ar mhaithe le feabhsú láithreacht na hOifige ar líne agus chun an fháil atá ar áiseanna
aimsithe leictreonacha a fheabhsú, is féidir féachaint ar na deonacháin armais a rinneadh
le déanaí agus ar chodanna críochnaithe de thionscadal leanúnach an ‘chláir siar’ ar
shuíomh gréasáin na Leabharlainne.
Rinneadh nuashonrú agus athdhearadh ar fhoirmeacha iarratais na hOifige ar armas agus
cuireadh cóipeanna ar fáil d’iarratasóirí Armais. Leanadh den obair chomh maith ar
chruthú an bhróisiúir nua faoin gcaoi le hiarratas a chur isteach ar dheonú armais.
Ullmhaíodh eiseamláir Armais ar phár, le bronnadh ar Julia Craig-McFeely, a chuir
comhairle ar an Leabharlann faoi dhearadh agus faoi chur i bhfeidhm a cláir dhigitigh.
Bhí an tArmas bronnta ar a seanathair i 1956, ag Príomh-Aralt na linne sin, An tUas.
Gerard Slevin.
I Meitheamh, rinne An Príomh-Aralt, An tUas. Fergus Gillespie, ionadaíocht ar son na
hOifige ag Comhdháil Idirnáisiúnta na nEolaíochtaí Ginealais agus Araltais, a bhí ar siúl i
Quebec. Thug an Príomh-Aralt roinnt léachtaí i rith na bliana, a bhí eagraithe ag grúpaí
amhail Club Rothlach na hÉireann agus an Leabharlann Chaitliceach Lárnach.
Ionad SCI (ISSN) na hÉireann
Tá Ionad SCI na hÉireann freagrach as SCIanna a leithdháileadh (Sraithuimhreacha
Caighdeánacha Idirnáisiúnta) ar gach sraithfhoilseachán a fhoilsítear i bPoblacht na
hÉireann, as iarratais ar SCIanna a bhainistiú agus as na sonraí a tharchur chuig an
mbunachar sonraí idirnáisiúnta SCI. Tá an tIonad freagrach as breis is 5,000 taifead.
Sa bhliain 2008, sannadh 122 SCI nua agus rinneadh 1,585 teagmháil le foilsitheoirí nó le
foilsitheoirí féideartha sraithfhoilseachán. Is minic gur deis luachmhar í an teagmháil seo le
foilsitheoirí le cur i gcuimhne dóibh faoi ról tábhachtach na Leabharlainne mar leabharlann
Taisce Dlíthiúla.
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Taispeántas agus For-Rochtain
Leanadh de chlár gníomhaíochtaí na Leabharlainne don phobal i rith na bliana, lenar
áiríodh dhá thaispeántas mhóra in ionad Shráid Chill Dara agus thug na sluaite móra
daoine cuairt ar an taispeántas duais-bhuaiteach Yeats: the life and works of William
Butler Yeats. Thug an-chuid daoine cuairt ar an taispeántas Strangers to Citizens chomh
maith, rud atá dírithe ar imirce na nÉireannach go Mór-Roinn na hEorpa ó 1600-1800
agus ba é cion na Leabharlainne do chlár 400 bliain Lováin.
Sheolamar leagan ar líne de thaispeántas Yeats, ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne. Is
féidir le cuairteoirí ‘siúl’ go fíorúil trí spás an taispeántais, chomh maith leis an
taispeántas a chuardach le clár na n-ábhar.
Bhuaigh taispeántas Yeats roinnt duaiseanna i rith 2008, a raibh ‘Gradam an
Tionscnaimh Ghnó is Fearr don Tomhaltóir’ de chuid Ghradaim na Meán Digiteach
Éireannach ar cheann acu; bhí sé ar an ngearrliosta do ghradam ‘An Táirge nó an Cúrsa
Ríomhfhoghlama is Fearr’ de chuid Ghradaim na Meán Digiteach Éireannach agus
bronnadh an dara duais air i gcatagóir na Duaise Móire ag searmanas 2008. Tugadh
moladh don treoir conair taispeántais do pháistí darb ainm My Yeats sa chatagóir
‘Cumarsáid Radharcach: Litríocht/Foilseacháin Tionscnaimh’ ag Gradaim Institiúid
Dearthóirí na hÉireann 2008. Cuireadh an taispeántas Strangers to Citizens ar an
ngearrliosta sa chatagóir ‘Dearadh Tráchtála Inmheánach agus Taispeántais’ ag an ócáid
seo. Cuireadh leagan idirlín thaispeántas Yeats, rud a bhí seolta i mBealtaine 2008,
cuireadh é ar ghearrliosta Ghradaim Ríomhrialtais 2009 sa chatagóir ‘Oideachas na
hÉireann’.
Rinne clár Summer Wreath 2008 ceiliúradh ar oidhreacht William Butler Yeats arís, le
sraith ócáidí a bhain le breithlá an fhile i Meitheamh. Chuimsigh sé seo léamha am lóin
agus tuairimí ar fhilíocht agus ar dhrámaíocht Yeats ag aisteoirí, scríbhneoirí agus ag
déantóirí scannán cáiliúla, a raibh Patrick Bergin, Barry McGovern, Don Wycherley,
Brian Munn, Fiona Shaw, John Banville, Mary Kenny, Bruce Arnold agus Alan Gilsenan
ina measc. Bhí cúrsa tumtha aon lae ar Yeats i gceist leis an gclár chomh maith, a bhí
curtha ar fáil ag an léachtóir ollscoile, Gerard Dineen agus a raibh suim mhór léirithe ag
an bpobal ann. Buaicphointe eile a bhí ann ná díospóireacht phainéil ar an ábhar ‘Poet on
Poet’ agus bhí Ian Duhig, an Dr. Carrie Etter agus Matthew Sweeney ar na daoine a bhí
páirteach inti. Craoladh díospóireacht phainéil faoi fhilíocht Yeats go beo ar RTÉ Radio 1
ar 24 Meitheamh.
Ar na hócáidí eile a bhain le taispeántas Yeats, bhí léiriú Naoise Productions i bhFeabhra
de shraith taibhithe de Deirdre's Sorrows: Two Versions, ar drámaí iad a scríobh William
Butler Yeats agus Ulick O’Conor faoi seach. Chuir an Leabharlann sraith taispeána
scannán saor in aisce ar siúl de thrí scannán ag am lóin i láthair i mí an Mhárta. Bunaíodh
na scannáin ar dhrámaí bunaidh de chuid Yeats, mar atá, The Cat and the Moon, Calvary,
agus The Countess Cathleen. Bhí na scannáin déanta ag Amergin Productions, ar
comhlacht é de chuid an aisteora Patrick Bergin, atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe agus ar
na haisteoirí a bhí páirteach iontu, bhí Patrick Bergin chomh maith leis na haisteoirí
Éireannacha Denis Conway, Pat Kinnevane agus Caitríona Ní Mhurchú. Rud eile a bhain
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le taispeántas Yeats ná sraith taibhithe i Samhain, de chuid Lyric Players Bhaile Átha
Cliath, a raibh dhá cheann de na saothair dhrámaíochta is fearr de chuid Yeats i gceist
leo, mar atá, Oedipus Rex agus Oedipus at Colonus.
Chuimsigh an tsraith rathúil agallamh poiblí a chuirtear ar scríbhneoirí, darb ainm
Library Late, chuimsigh sí trí théama a bhaineann le buanna bhailiúchán na
Leabharlainne, i rith 2008. Díríodh séasúr earraigh Library Late ar nuachtáin agus ar
iriseoireacht, ar mhaithe le ceiliúradh a dhéanamh ar 20 bliain NEWSPLAN na hÉireann,
ar tionscadal é a bhfuil dhá aidhm leis, chun caomhnú na nuachtán a fheabhsú, chomh
maith le feabhsú an teachta atá ar an acmhainn luachmhar náisiúnta seo. Ar na himeachtaí
a bhí i gceist leis an tsraith, bhí agallamh a cuireadh ar an iriseoir agus scríbhneoir
Ioruach Asne Seierstad; díospóireacht phainéil ar an ábhar: ‘An Féidir le Nuachtáin
Teacht Slán?’ a raibh John Bowman, Gerard Colleran, James Cridland, Roy Greenslade,
Noirín Hegarty, Fintan O’Toole agus Gerard O’Regan ar na daoine a bhí páirteach,
chomh maith le díospóireacht phainéil: ‘Comhfhreagraithe Eachtracha – dream i mbaol?’
a raibh Myles Dungan, Lara Marlowe, Marion McKeone agus Richard Downes páirteach
inti. Díríodh sraith an tsamhraidh ar scríbhneoireacht taistil agus cuireadh agallaimh ar
Peter Somerville-Large, ar Dervla Murphy agus cuireadh díospóireacht phainéil ar siúl:
‘Stair agus Ealaíon na Scríbhneoireachta Taistil’, a raibh Myles Dungan, Paul Clements,
an Dr. Joachim Fischer agus Manchán Magan páirteach inti. Díríodh séasúr an
Fhómhair/Gheimhridh ar dhírbheathaisnéisí agus ar chuimhní cinn agus cuireadh
agallaimh ar Stella Tillyard, Tim Pat Coogan, Jonathan Powell agus ar Brian Keenan.
Is é Malartán Litríochta na hÉireann (MLÉ) an ghníomhaireacht náisiúnta do chur chun
cinn litríocht na hÉireann thar lear. Chuir an Leabharlann taispeántas ar siúl i mbliana de
theidil MLÉ i mbliana, mar chuid de chomhoibriú nua le MLÉ. Bhí agallaimh san
áireamh sa chomhoibriú seo, a cuireadh ar aistritheoirí faoi shaothair John McGavern,
Claire Keegan agus Ciarán Carson a bheith aistrithe go Spáinnis, Slóivéinis agus
Polainnis faoi seach.
Bíonn an comórtas bliantúil reacaireachta filíochta, POETRY ALOUD, a bhíonn ar
oscailt do gach dalta meánscoile ar oileán na hÉireann, bíonn sé eagraithe ag an
Leabharlann i gcomhar le Poetry Ireland. Léiríodh an-chuid suime sa chomórtas i rith
2008. Ba iad na daoine a bhí ar phainéal na mbreithiúna le haghaidh na mbabhtaí
ceannais a bhí ar siúl sa Leabharlann ná Stiúrthóir Poetry Ireland, Joseph Woods; an
scéalaí Liz Weir, agus an taighdeoir comhairleach agus scoláire, Dr Stacey Herbert. Ba é
Samuel McGovern ó Choláiste Aindrias, Baile Átha Cliath, an príomhbhuaiteoir agus
buaiteoir an Chatagóra Shinsirigh. Ar na buaiteoirí eile a bhí i gceist, bhí Liam O'Brien,
Meánscoil na Toirbhearta, Baile an Gharraí, Co Thiobraid Árann (Catagóir Sóisearach)
agus James Peters, Pobalscoil Eoin Baiste, An tOspidéal, Co. Luimnigh (An Catagóir
Idirmheánach).
D’éirigh linn líon éachtach cuairteoirí a thabhairt isteach sa Leabharlann don Oíche
Chultúrtha bhliantúil i mí Mheán Fómhair. Chuimsigh clár na hócáide turais trí
thaispeántas Yeats, chomh maith le taispeáint speisialta scannáin Dheartháireacha
Lumière in Éirinn (le caoinchead Association Frères Lumière) ó Chartlann Liam
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O’Leary. Bhí óráid tosaigh na taispeána tugtha ag an saineolaí ar stair scannán na
hÉireann, Bob Monks.
I mí na Nollag, cuireadh roinnt líníochtaí ar taispeáint ó bhailiúchán cuimsitheach na
Leabharlainne de shaothar leis an ealaíontóir agus an maisitheoir do pháistí, PJ Lynch. I
rith na míosa céanna, ag ócáid a bhí curtha i láthair ag Children’s Book Ireland, i
gcomhar le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Walker Books, bhí PJ Lynch curtha
faoi agallamh ag an Dr. Pat Donlon, ar iar-stiúrthóir é de chuid Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann agus duine údarásach ar leabhair Éireannacha do pháistí.
Bhí sé mar thoradh ar shraith comhoibrithe rathúil le heagraíochtaí eile gur eisíodh roinnt
foilseachán i rith na bliana. Ar na saothair a bhí i gceist, bhí eagrán nua d’úrscéal
Éireannach Jules Verne, The Extraordinary Adventures of Foundling Mick, rud a bhí
foilsithe ag an Leabharlann i gcomhar le hAcadamh Ríoga na hÉireann, chomh maith le
foilseachán nua bliantúil, The Dublin James Joyce Journal, rud a bhí seolta ag an
Leabharlann i gcomhar le hIonad James Joyce i UCD. Is é an chéad irisleabhar
Éireannach atá tiomanta go hiomlán do scríbhneoireacht Joyce agus tá ailt ann ar Joyce, a
dhíríonn go speisialta ar thaighde cartlainne, stairiúil agus téacsúil agus a bhaineann leas
as acmhainní luachmhara na Leabharlainne.
Foilsíodh leabhar comhghabhálach don taispeántas Strangers to Citizens i rith 2008. Bhí
an leabhar seo scríofa ag an Dr. Mary Ann Lyons agus an Dr. Thomas O’Connor agus
insíonn sé scéal na dteifeach Éireannach polaitiúil, eacnamaíoch agus reiligiúnach ar an
Mór-Roinn agus in áiteanna eile nach iad sna haoiseanna luatha agus taispeánann sé cén
chaoi ar comhtháthaíodh iad leis na pobail sna tíortha eile seo. Cuireadh tús le sraith sé
léacht mar pháirt den taispeántas i rith 2008 chomh maith. Cuireadh tús leis le léachtaí a
bhí tugtha ag an Dr. Dagmar Ó Riain-Raedel agus ag an Dr. Samuel Fannin. Leanfar den
tsraith le ceithre léacht bhreise eile i rith 2009.
Ar mhaithe le cur chun cinn bhailiúchán cuimsitheach na Leabharlainne de scóir cheoil
chlóite, d’eagraigh an pianódóir céimiúil, an Dr. Úna Hunt, dhá shraith cheoil i gcomhar
leis an Leabharlann. Cuireadh tús leis an tsraith le léiriú Chompántas na Ceoldrámaíochta
de dhá cheolchoirm darb ainm ‘Gems of Irish Opera’, ina raibh sleachta ó cheoldhrámaí
le cumadóirí Éireannacha, amhail William Vincent Wallace, Robert O'Dwyer, Charles
Villiers Stanford agus Michael William Balfe. Rinneamar comhoibriú chomh maith leis
an Dr. Hunt ar My Gentle Harp, ar shraith ceolchoirmeacha é chun ceiliúradh a
dhéanamh ar 200 bliain Shiansaí Éireannacha Thomas Moore.
Chuir an Leabharlann Seachtain bhliantúil Leabharlann na hÉireann i láthair i Márta. Bhí
an ócáid seolta ar 28 Feabhra ag an údar Joe O’Connor. Bíonn an ócáid seo á comhordú
go náisiúnta ag Cumann Leabharlann na hÉireann.
Mar chuid dá cheiliúradh 25 bliain in Aibreán, d’urraigh CTSÉ (Cumann Taighde
Shinsearaigh na hÉireann) sraith ceithre léacht ar stair teaghlaigh, i gcomhar leis an
Leabharlann – pléadh ábhair sna léachtaí go léir a bhain le taifid thearc-úsáide ón 19ú
haois.
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Chuir an Leabharlann sraith trí scannán ar taispeáint de chuid Alan Gilsenan faoi Joyce
agus Ulysses ar siúl, ar Lá Bloom i Meitheamh. I mí Iúil, chuireamar seoladh Scoil
Samhraidh Joyce i mBaile Átha Cliath i láthair, rud a bhíonn eagraithe ag an gColáiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath, i gcomhar leis an Leabharlann, Coláiste Bhostúin in Éirinn
agus Ionad James Joyce, Baile Átha Cliath. D’eagraíomar sraith ceardlann chomh maith
mar chuid de chlár na Scoile Samhraidh i mbliana, mar a bhí déanta againn le blianta
beaga anuas. Bhí na ceardlanna á stiúradh ag saineolaithe atá sainoilte i léamh ábhartha
agus stairiúil shaothair Joyce.
Bhí an Leabharlann thar a bheith sásta trí thaispeántas iasachta a chur i láthair i rith na
bliana. Ina measc seo bhí Museums Matter – Accessing Ireland's Heritage, ar taispeántas
ar camchuairt é de chuid Chumann Iarsmalanna na hÉireann a bhí seolta sa Leabharlann
ag an Uas. Martin Cullen TD, An tAire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta; James
Bourchier – a life dedicated to Bulgaria, ar taispeántas grianghrafadóireachta é faoin
iriseoir agus gníomhaíoch polaitiúil Éireannach James David Bourchier (1850–1920), a
bhí tugtha ar iasacht don Leabharlann ag Ambasáid na Bulgáire agus This Glittering
Library, ar taispeántas é chun ceiliúradh a dhéanamh ar 275 bliain Leabharlann Edward
Worth, i mBaile Átha Cliath.
Sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta (CNG), cuireadh tús le bliain na
dtaispeántas le taispeáint leanúnach In Search of Ireland, 1913, ar taispeántas é de na
chéad ghrianghraif dhaite a tógadh in Éirinn riamh, rud a bhí tugtha ar iasacht ag Musée
Albert Kahn i bPáras. Ina dhiaidh sin, bhí Beyond the Pale, ar taispeántas é de
ghrianghraif ó Bhailiúchán Lawrence 1865-1914 go príomha, rud a bhí dírithe ar
chathracha na hÉireann taobh amuigh den Pháil – go háirithe Port Láirge, Corcaigh,
Gaillimh, Cill Chainnigh, Luimneach, Doire agus Béal Feirste. Bhí sé ar siúl ó Fheabhra
go Meitheamh 2008 agus bhí go leor íomhánna ann a tógadh ón mbailiúchán plátaí
gloine, rud atá á dhigitiú ag an Leabharlann i láthair na huaire. I Meitheamh, chuir an
CNG taispeántas bliantúil Céimithe DIT i láthair. Tamall ina dhiaidh sin i rith na míosa
céanna, cuireadh Planes, Trains and Automobiles ar taispeáint, ar taispeántas é atá
bunaithe ar iompar agus ar thaisteal, mar atá taifeadta i mbailiúcháin
ghrianghrafadóireachta na Leabharlainne. Bhain taispeántas deiridh na bliana, A Bird’s
Eye View of Ireland, le grianghraif aeir a chuir léargas uathúil ar thírdhreach agus ar
fhorbairt na hÉireann sa 20ú haois ar fáil, chomh maith le taifead a chur ar fáil de roinnt
ócáidí móra timpeallachta, seandálaíochta, sóisialta agus tionsclaíocha i stair an náisiúin.
Leanadh de thaispeántais CNG a chur ar taispeáint in ionaid eile ar fud na hÉireann agus
thar lear i rith 2008, mar a rinneadh le blianta beaga anuas. Tá an tionscnamh seo
tábhachtach maidir le bailiúcháin na Leabharlainne a chur chun cinn, chomh maith le
naisc a fhorbairt le hionaid réigiúnacha agus le hinstitiúidí óstaigh thar lear. Ag tús 2008,
bhí an taispeántas Island Life ar siúl go fóill in Iarsmalann Shaol na Tuaithe i gCaisleán
an Bharraigh. Uaidh sin, tugadh é ar cuairt go hOllscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh,
agus go dtí an Fhéile i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo ina dhiaidh sin; bhí anráchairt air sna trí ionad sin go léir. Chun ceiliúradh a dhéanamh ar an gcomhoibriú idir
Cartlann Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlann agus Cartlanna Cheanada ar dhigitiú
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dhaonáirimh 1901 agus 1911, tugadh taispeántas mór-ráchairte an CNG darb ainm
Dubliners chuig Ontario, áit ar taispeánadh é san fhoirgneamh ag Leabharlann agus
Cartlanna Cheanada in Ottawa.

Caomhnú
Lean an Leabharlann dá gníomhaíochtaí caomhnaithe i rith 2008. Chríochnaigh an
Leabharlann Suirbhé Measúnaithe Caomhnaithe ar bhailiúchán na Leabharlainne i rith na
bliana, faoi stiúir na hOifige Náisiúnta Caomhnaithe (ONC) atá suite sa Ríocht Aontaithe.
D’oibrigh foireann na rannóige caomhnaithe le Seirbhísí Aisghabhála Doiciméad Harwell
agus le Continuum Ltd ar fhorbairt an Phlean Tarrthála don Leabharlann i gcás
anachaine. Féach ar an gcuid faoi Fhoirgnimh agus Bhonneagar agus ar Chuspóir
Straitéiseach 1.3 le haghaidh tuilleadh sonraí.
Leanadh de réimse tionscadail thábhachtacha maidir le cóireáil chaomhnaithe i rith na
bliana. Ina measc seo, bhí: - caomhnú 306 mír phrionta ó bhailiúchán 3000 Portráid
Éireannach;
Caomhnú 20 mír ó bhailiúchán a fuarthas le déanaí de nuachtáin uathúla de chuid
Luimnigh, ón tréimhse 1783 go dtí 1827; chuimsigh an chóireáil glanadh cuimsitheach
dromchla, cóireáil uisciúil agus athrú méide, chomh maith le deisiú cailliúintí iomlána
agus stróiceacha;
- glanadh dromchla, clúdú agus lipéadú déanta ar thart ar 450 imleabhar de léarscáileanna
clóite, sular cuireadh ar aghaidh iad go dtí suíomh stórais in áit eile;
- imchochlú iomlán ar 46 léarscáil lámhscríbhinne de chuid Philips agus athstóráil 30
ceann eile de na léarscáileanna seo;
- athstóráil cúig mhír ó pháipéir Inse Uí Chuinn, agus
- Tógáil feistí plastazote chun sábháilteacht na séalaí i bpáipéir Inse Uí Choinn a chinntiú
chomh maith le hathstóráil smionagar séalaí.
Tosaíodh obair chaomhnaithe ar 183 mír ó bhailiúchán grianghrafadóireachta
Hogan/Wilson. Ullmhaíodh albaim agus priontaí grianghrafadóireachta agus feistíodh iad
le haghaidh sraith taispeántas sa Chartlann Náisiúnta Grianghrafadóireachta i dTeampall
an Bharra. Ullmhaíodh míreanna éagsúla ó na Bailiúcháin Lámhscríbhinní, Chlóite agus
Radharcach le haghaidh iasacht taispeántais d’institiúidí in Éirinn agus thar lear, lena náirítear Acadamh Ríoga na hÉireann agus Iarsmalann Náisiúnta na hAstráile.
I rith na bliana, d’ullmhaigh agus shuiteáil an fhoireann Caomhnaithe seacht dtaispeántas
i bPríomh-Halla na Leabharlainne. Lean siad de mhonatóireacht agus de chothabháil na
dtaispeántas chomh maith i dtaispeántais Yeats agus Strangers to Citizens.
Sócmhainn thábhachtach caomhnaithe a bhí ann ná suiteáil meaisín gearrtha boscaí de
chuid Kasemake agus oiliúint curtha ar an bhfoireann maidir le hoibriú agus cothabháil
an mheaisín chéanna. Agus tús curtha leis i ndeireadh 2008, rinneadh 4,520 bosca
caomhnaithe leis an meaisín seo. Chomh maith leis sin, rinneadh 1,430 imleabhar
lámhscríbhinní agus leabhar de chuid Oifig an Leabharlannaí a thomhas le haghaidh
boscaí saincheaptha. In éineacht leis sin, cruthaíodh 306 bosca saincheaptha agus
cuireadh lipéid orthu do bhailiúchán imleabhair Larcom.
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Lean Delmas Conservation Bindery d’obair a dhéanamh don Rannóg Priontaí agus
Líníochtaí i rith na bliana. Críochnaíodh deisiúcháin deiridh agus feistiú Bhailiúchán
Stapleton i rith 2008. Anuas air sin, caomhnaíodh 122 portráid de Dhiúc Wellington agus
cuireadh i stóras iad.
Forbraíodh treoirlínte nua le haghaidh fótachóipeáil agus scanadh féinseirbhíse i seomraí
léitheoireachta na Leabharlainne agus suiteáladh dhá chliabhán leabhar, lena n-éascaítear
grianghrafadóireacht shábháilte leabhar agus imleabhar leochaileach, i stiúideo nua
digiteach na Leabharlainne.
Lean an Leabharlann de chlár Intéirneachta Caomhnaithe na Comhairle Oidhreachta/na
Leabharlainne a reáchtáil i rith 2008. Dhírigh intéirneach an Stiúideo Caomhnaithe le
haghaidh 2007-2008 ar shuiteáil dhá thaispeántas agus ar phacáil agus ar athlonnú
éigeandála bailiúchán déantúsán. Rinne an t-intéirneach cóireáil feabhais ar shaothar ar
chanbhás agus ar 25 prionta, líníocht agus léarscáil eile. Tar éis do mheasúnú a bheith
déanta ar an dochar a rinne ‘siondróm fínéagair’ ar bhailiúchán grianghrafadóireachta a
fuarthas le déanaí, chuir an t-intéirneach comhairle ar fáil faoi roghanna cóireála
oiriúnacha. Bhí suirbhéanna déanta ag intéirneach 2008-2009 ar na Léarscáileanna atá ag
an Leabharlann de chuid Choimisiún na bPortach agus ar thart ar 195 lámhscríbhinn
rollaithe faoi dheireadh 2008. Rinne an t-intéirneach cóireáil ar na lámhscríbhinní atá
stóráilte san Oifig Ghinealais agus sa Rannóg Lámhscríbhinní chomh maith le cóireáil a
dhéanamh ar thart ar 67 comhad de ghearrthóga nuachtán agus ar leabhar ceoil, trí
theicnící múnlaithe duilleog idir láimh dhíreach agus nuálaíoch a úsáid.
D’oibrigh an fhoireann caomhnaithe go dlúth le Rannóg Caomhnaithe Choláiste na
Tríonóide, Baile Átha Cliath, i Meán Fómhair ar chur i láthair ceardlainne le chéile darb
ainm ‘Scileanna Láimhseála Bailiúchán’, rud a bhí eagraithe do bhaill an Fhochoiste
Caomhnaithe de chuid Chuibhreannas na Leabharlann Náisiúnta agus Ollscoile (CLNO).
Tionscadal Caomhnaithe Léarscáileanna na Suirbhéireachta Ordanáis
Leanadh den obair ar chaomhnú an bhailiúcháin léarscáileanna atá ag an Leabharlann de
chuid Shuirbhéireacht Ordanáis na hÉireann (SOÉ). Cuimsíonn an tionscadal seo baint na
léarscáileanna ó cheangail fhochaighdeáin, glanadh agus deisiú na léarscáileanna agus iad
a chur i stóras arís i bhfillteáin ar chaighdeán cartlainne. Chomh maith leis sin, cuirtear
sonraí na léarscáileanna próiseáilte go léir isteach i mbunachar sonraí chun taifead cruinn
a chur ar fáil de na gabháltais léarscáileanna de chuid SOÉ atá ag an Leabharlann. Go dtí
seo, bhí tosaíochtaí an tionscadail dírithe ag clár digitithe na Suirbhéireachta Ordanáis, ós
rud é go bhfuil léarscáileanna ón Leabharlann á n-úsáid chun na bearnaí i ngabháltais na
Suirbhéireachta Ordanáis féin a líonadh. Is iad na léarscáileanna atá i gceist sa tionscadal
digitithe reatha ná: léarscáileanna ¼ orlaí, ½ orlaí, 1 orlach, 5 troithe agus 10 dtroithe.
Cuireadh 1,922 léarscáil ar fáil don tSuirbhéireacht Ordanáis le haghaidh digitiú i rith
2008.
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Forbairt na hEagraíochta
Foirgnimh agus Bonneagar
Lean an Bord agus foireann bainistíochta na Leabharlainne dá n-iarrachtaí chun tús luath
a chur leis an obair ar an áis stórais atá beartaithe, atá le bheith tógtha ar champas na
Leabharlainne, in aice le Sráid Chill Dara. Cé go bhfuarthas cead pleanála i mBealtaine
2007, ba bheag dul chun cinn a rinneadh i rith 2008.
Choimisiúnaigh an Leabharlann dhá thuarascáil i rith na bliana a bhain le ceist
phráinneach an stórais sa Leabharlann:
• Measúnú ar na priacail i leith an bhailiúcháin; agus
• Measúnú ar stádas caomhnaithe an ábhair atá stóráilte sna hionaid stórais atá sa
Leabharlann cheana féin.
Agus iad curtha san áireamh le chéile, deimhníonn na tuarascálacha seo nach leor
áiseanna stórais na Leabharlainne i láthair na huaire in aon chor, le haghaidh leabharlann
mhór ina bhfuil an oiread sin d’ábhar sár-thábhachtach doiciméadach a bhfuil tábhacht
náisiúnta ag baint leis, gan trácht ar an gcuid is mó de a bheith uathúil. (Féach ar
Chuspóir Straitéiseach 1.3 le haghaidh tuilleadh sonraí)
Ar na mion-oibreacha tógála a rinne Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) i rith na bliana,
bhí tionscadal chun na cáblaí comhaiseacha go léir in áitreabh na Leabharlainne a
athsholáthar le cáblaí nua-aimseartha, chun bonneagar TF na Leabharlainne a fheabhsú;
tionscadal chun ardaitheoirí a bhí as feidhm a athsholáthar i bpríomháitreabh na
Leabharlainne; chomh maith le suiteáil rampa coincréite ag bealach isteach an
phríomhfhoirgnimh chun an teacht ar an bhfoirgneamh a fheabhsú.
Rinneadh athchóiriú ar limistéar an fhorhalla chomh maith, le tacú le forbairt an spáis seo
mar limistéar eolais agus tagartha le haghaidh seirbhísí idirghníomhacha.

Rialú agus Bainistíocht Airgeadais
Luach Saothair an Stiúrthóra
De réir an ‘Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit’ tá an Leabharlann géilliúil
go hiomlán do bheartas an Rialtais maidir le pá na bpríomhfheidhmeanach agus na
bhfostaí comhlachtaí stáit agus le treoirlínte an rialtais um tháillí a íoc le comhaltaí Boird.
Tá pá an Phríomhfheidhmeannaigh/Stiúrthóir na Leabharlainne ag cloí leis an scála
tuarastail do Phríomhoifigeach ar Scála Ard. Ní íoctar luach saothair bhreise ar bith don
Stiúrthóir.
Eitic in Oifigí Poiblí
Comhlíonann an Leabharlann na hAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001.
Bhí 28 ball foirne ag obair sa Leabharlann i bpoist fostaíochta ainmnithe i rith 2008. Tá
gach ball de Bhord na Leabharlainne ina stiúrthóirí ainmnithe ar mhaithe le cuspóir na
nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001. Déanann fostaithe agus stiúrthóirí
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ainmnithe ráitis leasa go bliantúil i leith na bliana roimpi sin in Eanáir. Coinnítear clár
leasanna.
Saoráil Faisnéise (SF)
Leanann an Leabharlann de chomhlíonadh na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise, 1997
agus 2003. Fuair an Leabharlann deich n-iarratas ar Shaoráil Faisnéise i rith 2008, ar
ceadaíodh trí cinn acu go hiomlán, sé cinn go páirteach agus diúltaíodh ceann amháin.
Tháinig iarratas amháin ó iriseoir; tháinig an chuid eile ó fhoinsí eile/dhaoine
príobháideacha ar leith.
Iniúchóireacht agus Airgeadas
Lean Helm Ltd de sheirbhísí iniúchóireachta inmheánaí a chur ar fáil agus thuairiscigh
siad do choiste iniúchóireachta an Bhoird. Chuimsigh clár 2008 iniúchtaí ar:
• Íocaíochtaí na gcreidiúnaithe;
• Sócmhainní seasta;
• Forbairt éadálacha/an bhailiúcháin;
• Eastáit agus foirgnimh;
• Teicneolaíocht faisnéise;
• Acmhainní daonna; agus
• Sláinte agus sábháilteacht.
Sa tuarascáil bhliantúil a rinne siad agus í bunaithe ar a gclár iniúchtaí le haghaidh 2008,
thug Helm Ltd ráthaíocht mhór don Leabharlann maidir le rialú inmheánach, bainistíocht
priacal agus cúrsaí bainteacha.
Bainistíocht agus Forbairt Acmhainní Daonna
Tharla 13 fheachtas earcaíochta seachtraí i rith 2008 agus fostaíodh 30 ball foirne nua
don Leabharlann i bpoist bhuana agus shéasúracha araon. Tharla roinnt comórtais
inmheánacha ardaithe céime chomh maith.
Rinneadh athbhreithniú agus sruthlíniú ar an gCóras Forbartha um Bainistíocht
Feidhmíochta le haghaidh fhoireann na Leabharlainne (PMDS) i rith 2008 agus
soláthraíodh oiliúint athnuachana mar chuid de Phlean Oiliúna agus Forbartha na
Leabharlainne.
Cuireadh Plean Oiliúna agus Forbartha na Leabharlainne, 2008-2010, i bhfeidhm le tacú
le cuspóirí gnó na heagraíochta. Cuireadh oiliúint ar fáil i réimsí amhail oiliúint
mhaoirseachta agus do cheannairí foirne, bainistíocht tionscadal, éifeachtúlacht
phearsanta agus scileanna scríbhneoireachta praiticiúla. Cuireadh tacaíocht ar fáil chomh
maith d’fhoireann ag freastal ar chúrsaí oiliúna agus ar sheimineáir bhainteacha
shaineolais.
Nuair a rinneadh athbhreithniú ar chlár sláinte ceirde agus ar chlár cúnamh fostaithe na
Leabharlainne i rith na bliana, fuarthas amach go bhfuil an dá chlár ag soláthar sochair
mhóra don Leabharlann agus dá foireann.
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Rinneadh athbhreithniú ar chomhpháirtíocht áit oibre na Leabharlainne i ndeireadh 2008
agus cuirfear tuarascáil ar fáil a dhíreoidh ar réimsí is gá a fheabhsú agus a fhorbairt, i
rith 2009.
Chuireamar tionscnamh i bhfeidhm darbh ainm ‘Obair Dhearfach’ i gcomhar leis an
Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Chuimsigh sé seo measúnú priacal a dhéanamh ar
fud na heagraíochta i leith strus oibre agus suirbhé ar fhoireann na Leabharlainne le fáil
amach an mbíonn tionchar ag an gcineál strus seo orthu. Bhí torthaí i gceist a bhí andearfach agus léirigh siad nach mór an priacal é strus oibre maidir le móramh mór na
foirne i láthair na huaire.
D’fhostaíomar soláthraí seachtrach chun Córas Bainistíochta Ama agus Tinrimh a
sholáthar, córas a bhfuil sé i gceist é a chur i bhfeidhm i rith 2009.
Sheolamar dréacht-scéimeanna aoisliúntais chuig an Roinn Ealaíon, Spóirt agus
Turasóireachta le bheith ceadaithe de réir Alt 33 den Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta,
1997. Eisíodh ráitis sochar chuig an bhfoireann go léir i Márta, inar leagadh amach na
teidlíochtaí pinsin measta.
Iontaobhas Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Cuireann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann meicníocht ar fáil trínar féidir le daoine tacú
leis an Leabharlann trí dheonachán nó trí thiomnacht. Is comhlacht formheasta é an
tIontaobhas de réir chiall alt 848a den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Is féidir le
deonacháin atá éifeachtúil ó thaobh cánach a bheith déanta ag daoine aonair
príobháideacha agus ag comhlachtaí corparáideacha araon. B’ionann na deonacháin a
tugadh don Iontaobhas i rith 2008 agus €618.18.

Dul Chun Cinn i dTreo Aidhmeanna agus Chuspóirí Straitéiseacha na
Leabharlainne ó 2008-2010
Seo thíos na haidhmeanna agus na cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach go
mionsonraithe i bPlean Straitéiseach na Leabharlainne, 2008-2010:

Aidhm Straitéiseach 1 – Forbairt agus Cosaint na mBailiúchán
‘Bailiúcháin na Leabharlainne a neartú tuilleadh i leith na bhformáidí oiriúnacha go léir
agus ábhar faoina cúram a chosaint.’

Cuspóir Straitéiseach 1.1
Polasaí forbartha bailiúcháin a fhoirmliú agus gach formáid chuí á cuimsiú
Tionóladh meitheal polasaí ar fhorbairt an bhailiúcháin i rith 2007, chun anailís a
dhéanamh ar cheisteanna éagsúla agus chun ábhar a chur ar fáil le bheith curtha san
áireamh i ndréacht-dhoiciméad polasaí. Seoladh an chéad dréacht chuig Coiste
Comhairleach an Bhoird ar Pholasaí Éadálacha (CCBPÉ) ag tús 2008. Bhuail siad le
chéile chun an dréacht a phlé i bhFeabhra agus i Márta agus ullmhaíodh doiciméad
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comhairliúcháin agus cuireadh ar aghaidh chuig an mBord é in Aibreán. Dáileadh an
doiciméad seo go forleathan le haghaidh trácht agus cead faighte ón mBord chuige sin.
Rinne méid áirithe leasuithe air tar éis próiseas comhairliúcháin agus shocraigh an Bord
an leagan deiridh ag an gcruinniú i Samhain 2008.
Tá sé mar aidhm le doiciméad Pholasaí Forbartha an Bhailiúcháin ráiteas soiléir a chur ar
fáil ar chuspóirí bailithe na Leabharlainne, trí na rudaí seo a leanas a leagadh amach:
• an creat reachtúil agus comhthéacsúil atá mar thaca ag na cuspóirí bailithe seo;
• ráiteas ginearálta ar chritéir roghnaithe;
• léiriú intinne maidir leis an mbailiúchán acmhainní digiteacha, cuspóirí bailithe ar
leith i réimsí láidreachta traidisiúnta an bhailiúcháin mar a bheidh leagtha amach
de réir (i) réimsí coimeádaí agus (ii) bailiúchán téamach.
Bonn bunúsach atá leis an doiciméad ná go mbeidh tábhacht mhéadaithe ag baint le
comhoibriú (bíodh straitéis náisiúnta nó comhaontú idir institiúidí i gceist) chun gur féidir
cuspóirí foriomlán fhorbairt na mbailiúchán a bhaint amach go rathúil. Ar an bhfáth sin,
scaipeadh an doiciméad polasaí i measc na gcomhghleacaithe sa leabharlann, sna
cartlanna agus sa phobal eolais le haghaidh tráchtanna. Táimid thar a bheith buíoch de na
daoine go léir a chaith an t-am chun freagra a thabhairt air.
Tá sé i gceist chomh maith go mbeadh an doiciméad mar bhonn le forbairt treoirlínte
mionsonraithe nósanna imeachta d’fhoireann na n-éadálacha. Tosaíodh an obair ar na
treoirlínte seo i rith an tsamhraidh. Cuireadh an chéad dréacht de na Treoirlínte Éadálacha
faoi bhráid an Choiste Chomhairligh um Polasaí Éadálacha ag an gcruinniú dá chuid i
Samhain 2008.

Cuspóir Straitéiseach 1.2
Plean le haghaidh síneadh céimnitheach na soláthairtí taisce dlíthiúla san Acht um
Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997
Tá an Leabharlann ag obair le comhghleacaithe i gCuibhreannas na Leabharlann
Náisiúnta agus Ollscoil (CLNO) ar ullmhú tuarascála ar shíneadh na taisce dlíthiúla le
haghaidh foilseacháin dhigiteacha; déanfar é seo d’fhonn cur le cur chuige comhaontaithe
náisiúnta i leith shíneadh na taisce dlíthiúla. Bhí tús curtha leis an tionscadal ag Fochoiste
CLNO ar Chóipcheart agus ar Chúrsaí Rialaitheacha. Cuirfidh an tuarascáil forbhreathnú
ar fáil ar oibriú reatha na taisce dlíthiúla agus ar fhorbairtí san fhoilsitheoireacht
dhigiteach in Éirinn, chomh maith le forbhreathnú ar an gcur chuige i leith shíneadh na
taisce dlíthiúla i ndlínsí eile.
Críochnaíodh cuid mhaith den taighde cúlra ar an gcur chuige a bhí ann i ndlínsí eile, i
rith 2008 agus tá sé i gceist tuarascáil a chur faoi bhráid Leabharlannaithe CLNO i
bhFómhar 2009.

Cuspóir Straitéiseach 1.3
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Polasaí cuimsitheach caomhnaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, a mbeadh
plean anachaine mar chuid de, do gach cuid den bhailiúchán, ina gcuimsítear na
formáidí cuí go léir
Chríochnaigh an Leabharlann Suirbhé Measúnaithe Caomhnaithe (SMC) i rith na bliana,
ar bhailiúcháin na Leabharlainne, faoi threoir na hOifige Náisiúnta Caomhnaithe (ONC),
atá ina cuid de Leabharlann na Breataine. Is modh é an suirbhé chun pictiúr a fháil ag
nóiméad ama ar leith de staid chaomhnaithe bailiúchán leabharlainne, cartlainne nó
iarsmalainne. Cuireann an suirbhé torthaí atá iontaofa ó thaobh staidrimh de ar fáil, trí
shampla 400 mír a roghnú agus a mheasúnú. Chomh maith leis sin, cuireann sé staid an
bhailiúcháin san áireamh, chomh maith le ceisteanna amhail úsáid, luach agus cúinsí
timpeallachta agus cuireann sé eolas ar fáil is féidir a úsáid chun polasaithe agus
gníomhaíocht caomhnaithe a fhorbairt.
Ba é conclúid thorthaí an tsuirbhé ná go bhfuil staid caomhnaithe bhailiúchán
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann go dona i láthair na huaire, mar gheall ar
neamhleorgacht na n-ionad stórais agus an drochrialú timpeallachta go príomha. Rud
amháin a chuireann go mór leis an bhfadhb seo ná aois agus struchtúr neamhleor
fhoirgnimh na Leabharlainne – go háirithe foirgneamh na Príomhleabharlainne ar Shráid
Chill Dara. Nocht an suirbhé go bhfuil dochar mór déanta do 26.72% de bhailiúcháin na
Leabharlainne. Tá an céatadán seo i bhfad níos airde ná leibhéal meánach dochair 16% a
fuarthas i leabharlanna sa Ríocht Aontaithe. Seo a leanas na príomhmholtaí a rinneadh i
dtuarascáil an tsuirbhé:
• Straitéis níos fadtéarmaí a fhorbairt le díriú ar rialú neamhleor timpeallachta agus
ar mhonatóireacht neamhleor an bhailiúcháin
• Díriú ar limistéir dhrochstórais
• Plean scríofa anachaine a chur i bhfeidhm
• Polasaí dea-láimhseála a dhearadh agus a chur i bhfeidhm don bhailiúchán go léir,
chun scrúdú a dhéanamh ar chúram taobh istigh de na seomraí léitheoireachta, sa
stóras agus i rith iompair
• Clár pacáistithe do chéatadán (63.72%) den bhailiúchán nach bhfuil cosanta go
sásúil i faoi láthair (13.97%) nó a bhfuil cosaint thánaisteach nua de dhíth air
(49.75%).
• Obair caomhnaithe, a dhíríonn ar ábhar atá aitheanta a bheith ar ardluach agus
neamhsheasmhach
• Infheistíocht mhéadaithe san fhoireann. Foireann a sholáthar agus a shannadh
(bíodh foireann bhuan nó ceapacháin rialta shealadacha i gceist) do chúram agus
do chóireáil leanúnach choisctheach m.sh. glanadh, athphacáistiú agus deisiúcháin
bheaga
• Monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil úsáide agus ar dhea-chleachtais
caomhnaithe.
D’fhostaigh an Leabharlann comhairligh Continuum Ltd agus Sheirbhísí Aisghabhála
Doiciméad Harwell i rith 2008, chun plean leanúnachas gnó a fhorbairt. Is éard a bhí i
gceist leis an bpróiseas seo ná measúnú a dhéanamh ar na priacail i leith na mbailiúchán,
a eascraíonn ó fhadhbanna taobh istigh d’fhoirgnimh na Leabharlainne, straitéis

Leathanach 28 de 50
bainistíochta priacal agus straitéis tarrthála anachaine a cheapadh, chomh maith le plean
bainistíochta eachtraí agus plean tarrthála a dhearadh.
Cuireadh cóip de Thuarascáil Measúnaithe Priacal na bhFoirgneamh chomh maith le
torthaí an tSuirbhé Measúnaithe Caomhnaithe chuig an mBord agus cuireadh ar aghaidh
iad ansin go dtí an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta. Ar aon dul le torthaí an
tsuirbhé, léirigh Tuarascáil Measúnaithe Priacal na bhFoirgneamh gurb ionann na
drochdhálaí i bhfoirgnimh na Leabharlainne agus leibhéal ard priacail i leith na
mbailiúchán. Chuir an tuarascáil béim ar leith ar an bpriacal mór tine sa
phríomhfhoirgneamh ar Shráid Chill Dara, in éineacht le fachtóirí amhail an timpeallacht
the thirim, rud a chiallaíonn go bhfuil na bailiúcháin ag dul i léig níos tapúla ná mar ba
chóir agus fachtóirí amhail sceitheadh uisce minic ó na díonta agus ó na píobáin, go
háirithe i bhfoirgneamh na Príomhleabharlainne.
Bhí sé mar chonclúid sa Suirbhé Measúnaithe Caomhnaithe agus i dTuarascáil
Measúnaithe Priacail na bhFoirgneamh gurb é an bealach is fearr chun bailiúcháin na
Leabharlainne a chaomhnú ná chun áiseanna stórais na mbailiúchán a fheabhsú, go
háirithe nuair atá oidhreacht dhoiciméadach na hÉireann á coinneáil ar iontaobhas iontu
ag an Leabharlann, ar son mhuintir na hÉireann. Ní féidir é seo a dhéanamh ach trí stór
saintógtha a thógáil, a chomhlíonann riachtanais chaighdeán BS5454, arb é an caighdeán
atá aitheanta go hidirnáisiúnta le haghaidh foirgnimh leabharlainne agus chartlainne.
Mura ndéanfaí sin, ba ghá don Leabharlann modhanna eile caomhnaithe do na
bailiúcháin a fhiosrú; is maith an seans go mbeadh costas mór ar na modhanna seo agus
bheadh sé mar thoradh orthu go mbeadh laghdú ar theacht an phobail ar na bailiúcháin
chomh maith.

Aidhm Straitéiseach 2 – Soláthar Seirbhíse ar Ardchaighdeán
‘Seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil dá húsáideoirí agus dá húsáideoirí féideartha
agus béim ar leith ar inrochtaineacht agus ar infhaighteacht’

Cuspóir Straitéiseach 2.1
Athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar gach seirbhís phoiblí, i
gcomhairle le léitheoirí/custaiméirí, d’fhonn inrochtaineacht agus infhaighteacht a
éascú, chomh maith le seirbhís den scoth a chur ar fáil
Déantar athbhreithniú ar sheirbhísí poiblí ar bhonn leanúnach agus cuirtear gníomhartha i
gcrích mar gheall ar aiseolas na léitheoirí. Cuirtear cártaí tráchtaí do chustaiméirí ar fáil
go leanúnach ag na pointí seirbhíse poiblí go léir sa Leabharlann.
Ar na seirbhísí feabhsaithe a cuireadh i bhfeidhm do léitheoirí i rith 2008, bhí:
• Áiseanna cóipeála féinseirbhíse dírí maidir le leabhair
• Cead ag léitheoirí ábhar na Leabharlainne a chóipeáil lena gceamaraí digiteacha
féin
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•
•
•
•
•
•

Taisceadáin féinseirbhíse do léitheoirí/chuairteoirí
Críochnaíodh treoir thaighde (Léann na mBan) agus dréachtadh an dara treoir
thaighde (liteartha)
Síneadh na n-amanna oscailte
Comharthaíocht fheabhsaithe ar mhaithe le léitheoirí
Suiteáil scáileán eolais san fhorhalla
Suiteáil rampa nua chun an teacht ar an bpríomhfhoirgneamh a fheabhsú

Tá sonraí curtha ar fáil chomh maith de ghníomhartha a rinneadh ar bhonn aiseolas na
léitheoirí, ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne.

Cuspóir Straitéiseach 2.2
Leanúint d’fhorbairt agus de chur chun cinn sheirbhísí na hOifige Ginealais/Oifig
an Phríomh-Arailt
Leanann an Leabharlann d’fhorbairt agus de chur chun cinn sheirbhísí na hOifige
Ginealais/Oifig an Phríomh-Arailt.
Nuashonraíodh agus athdhearadh foirmeacha iarratais na hOifige ar Armas agus cuireadh
cóipeanna ar fáil d’iarratasóirí Armais. Leanadh den obair chomh maith ar chruthú
bróisiúir nua faoin gcaoi le hiarratas a chur isteach ar Dheonú Armais.

Cuspóir Straitéiseach 2.3
Athbhreithniú ar agus cur i bhfeidhm Chairt na Leabharlainne do Chustaiméirí
Forbraíodh Cairt athbhreithnithe do Chustaiméirí i rith 2008 i gcomhairle le Coiste
Comhairleach Léitheoirí an Bhoird chun aidhmeanna straitéiseacha reatha na
Leabharlainne a léiriú. Táimid tiomanta seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do
chustaiméirí.

Cuspóir Straitéiseach 2.4
Leanúint d’obair a dhéanamh chun ábhair a chatalógú ar bhealach tráthúil agus
chun monatóireacht a dhéanamh agus chun díriú ar riaráistí na n-ábhar nach
bhfuil catalógaithe, de réir na n-acmhainní atá ar fáil, chun infhaighteacht uasta na
mbailiúchán a chinntiú do léitheoirí
Lean an Leabharlann de dhíriú ar obair chatalógaithe na n-éadálacha atá ann faoi láthair, i
rith na bliana. Díríodh fócas tábhachtach breise gníomhaíochta ar thionscadal tiomanta a
bunaíodh le díriú ar riaráiste stairiúil d’obair chatalógaithe i rannóg na Leabhar Clóite sa
Leabharlann.
Rannóg na mBailiúchán Clóite agus Radharcach
 Leabhair Chlóite - Ábhar i láthair na huaire
Rinneadh iomlán 1,359 monagraf ó bhailiúchán na leabhar nua a chatalógú; ina measc
seo bhí éadálacha taisce dlíthiúla agus ábhar bainteach le hÉirinn a foilsíodh thar lear. Cé
gurb ionann an figiúr seo agus laghdú ar líon iomlán na bliana seo caite, léiríonn an t-
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aschur catalógaithe i réimse na leabhar nua, ath-leithdháileadh acmhainní foirne le
haghaidh chatalógú na n-éadálacha leabhair annamha agus ársa. Rinneadh catalógú ar
742 leabhar breise ó bhailiúchán na leabhar annamh, rud a chiallaigh go ndearnadh
próiseáil ar líon iomlán 2,101 éadáil leabhair i rith 2008. Ar an drochuair, bhí na
hacmhainní foirne chomh gann sin go leanann an riaráiste de bheith ag fás; tharla sé seo
agus an cás ann go bhfuarthas iomlán de bhreis is 3,500 éadáil leabhair nua (éadálacha
taisce dlíthiúla agus ceannach foilseachán nua a bhaineann le hÉirinn). Chomh maith leis
sin, rinneadh catalógú ar bhreis is 1,000 mír mar chuid de bhailiúchán Stephen Griffin, i
rith na bliana.
 Leabhair Chlóite agus Tréimhseacháin - Tionscadal catalógaithe riaráiste
I mí Lúnasa, earcaíodh foireann ceathrar leabharlannaithe ar chonraí téarma sheasta chun
tús a chur le próiseáil an riaráiste catalógaithe de thuairim is 16,000 mír. Faoi dheireadh
na bliana, bhí catalógú déanta ar bhreis is 3,000 mír. Ba é an t-ábhar a bhí mar thosaíocht
ar dtús mar chuid den tionscadal catalógaithe riaráiste ná paimfléid go príomha, a bhí
faighte faoi thaisce dhlíthiúil. Ach chuimsigh sé míreanna annamha chomh maith a
ceannaíodh i rith tréimhse de thuairim is 20 bliain.
 Priontaí agus Líníochtaí
Ar na háiseanna aimsithe a cruthaíodh i rith na bliana bhí liostaí bailiúchán le haghaidh
Chartlann Elizabeth Rivers; Bhailiúchán George Wilkinson de phleananna agus de
léaráidí ailtireachta; chomh maith le Bailiúchán Joy – Turais Farraige an Chaptaein Cook,
rud a chuimsíonn plátaí ó roinnt foilseachán éagsúil. Leanadh den tionscadal a bhaineann
le catalógú aonair ábhar Holloway i rith 2008 agus catalógú bunaidh déanta ar 490
léaráid. Rinneadh leasuithe breise ar 312 mír bhreise i mbailiúchán Holloway agus iad
déanta le cabhrú le húsáideoirí na Leabharlainne le teacht ar an ábhar.
Rinne intéirneach ar cuairt ón ENSSIB (École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques) i Lyon na Fraince, suirbhé agus liostú ar an
mbailiúchán cuimsitheach de phriontaí Francacha atá ag an Leabharlann. Den chéad uair,
cruthaíodh áis aimsithe chuimsitheach don bhailiúchán tábhachtach luachmhar seo agus
cruthaíodh córas stórais nua agus cuireadh i bhfeidhm é.
 Ábhar Gearrshaolach
Leanadh den obair ar chatalógú ábhar toghchánaíochta Éireannach ón tréimhse 1917 go
dtí 1933, ábhar ón gCéad Chogadh Domhanda a ceannaíodh le linn 2008; cártaí poist;
póstaeir thaistil, cártaí cuimhneacháin, mórbhileoga agus ábhar a bhaineann le stair na
mban.
Rannóg na Lámhscríbhinní
Críochnaíodh trí liosta bailiúcháin déag, mar seo a leanas: Páipéir Seán O’Mahony;
Páipéir Thomas MacDonagh; Páipéir Gormanston; Páipéir Choilm Tόibín; Páipéir D’arcy
of Hyde Park; páipéir Elizabeth Rivers; páipéir Eileen O’Casey; Páipéir Neil Jordan;
Páipéir Lloyd of Gloster; Páipéir Oireachtas na Gaeilge; Páipéir an Focus Theatre;
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Páipéir Kirwan of Tuam and Dalgin; agus Páipéir Roddy Doyle (Liostaí Bailiúcháin 130142). Bhí catalógú á dhéanamh ar roinnt bailiúchán eile ag deireadh na bliana.

Cuspóir Straitéiseach 2.5
Clár a thionscnamh chun an teacht ar chatalóga agus ar liostaí na Leabharlainne a
fheabhsú, trí chatalóg amháin ar líne a chruthú agus trí chatalóga agus áiseanna
aimsithe ar bith atá ar pháipéar go fóill a aistriú go formáidí ar líne
Cuireadh liosta cuimsitheach de chatalóga láimhe i dtoll a chéile. Is rudaí móra iad seo
agus beidh gá le measúnú a dhéanamh ar fud rannóg na Leabharlainne go léir le deimhniú
céard iad na roghanna atá ar fáil le díriú ar an mórchuspóir atá ann chun catalóg amháin
ar líne a chruthú. Tá dul chun cinn mór i réimse na lámhscríbhinní i gceist leis an
tionscadal reatha a bhaineann le ríomhairiú an ábhair foinse a úsáideadh i dtiomsú
Manuscript Sources for the History of Irish Civilisation agus catalóga breise
lámhscríbhinní.

Cuspóir Straitéiseach 2.6
Athdhearadh shuíomh gréasáin na Leabharlainne chun soláthar teachta a chinntiú
ar an réimse is leithne d’eolas, acmhainní ar líne agus de sheirbhísí
Cuireadh dreach nua ar shuíomh gréasáin nua na Leabharlainne, rud a seoladh i rith 2007,
ionas go mbeadh sé go hiomlán dátheangach, ag tús 2008. Tá liosta na lámhscríbhinní
Gaelacha, lámhscríbhinní ar mhicreascannáin agus catalóg achomair léarscáileanna ar fáil
anois ar www.nli.ie

Cuspóir Straitéiseach 2.7
Polasaí digiteach a ullmhú agus a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear pleananna le
haghaidh forbairt stóir dhigitigh) chomh maith le Polasaí TFC, ina gcuirtear
riachtanais na Leabharlainne, a custaiméirí, custaiméirí féideartha agus institiúidí
eile san áireamh, chomh maith le ról na bpróiseas neamhdhigiteach atá ann faoi
láthair
I rith an dara cuid de 2008, cuireadh tús le próiseas forbartha straitéis nua TFC don
Leabharlann. Fostaíodh comhlacht comhairleach mar chuid den phróiseas seo chun
measúnú a dhéanamh ar stádas na straitéise reatha. Chuir siad na baill foirne bhainteacha
faoi agallamh cuimsitheach agus rinne siad athbhreithniú ar na cleachtais reatha d’fhonn
a fháil amach céard é an bealach is fearr chun aidhm straitéiseach na heagraíochta chun
bonneagar oiriúnach leabharlainne digití a chruthú, a chur i gcrích. Cuirfear bailchríoch
ar an straitéis i rith 2009.
Fuaireamar córas nua bainistíochta leabharlainne i ndeireadh 2007. Ar na príomhghnéithe
a sholáthróidh an córas nua, tá:
•

clárú léitheoirí ar líne

•

Catalóg nuachóirithe Ar Líne Don Phobal (OPAC)
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•

córas iarratas leictreonach le haghaidh ábhair na leabharlainne

•

ordú cianrialaithe ábhair

Faoi Nollaig 2008, bhí aistriú na dtaifead catalóg agus tástáil na sonraí beagnach
críochnaithe. In éineacht leis sin, rinneamar eolas a thiomsú ar riachtanais fheidhmiúla
ghníomhaíocht uile na Leabharlainne. Déanfar anailís ar na riachtanais seo agus socrófar
iad sula mbeidh an córas tugtha isteach ar deireadh.

Aidhm Straitéiseach 3 - For-Rochtain, Comhoibriú agus Sineirge a
Bhaint Amach
‘Coinneáil le for-rochtain, iarracht chomhoibríoch agus sineirge’
Cuspóir Straitéiseach 3.1
Polasaí for-rochtana agus oideachais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, a
chothaíonn leathnú teachta i dtéarmaí sóisialta agus tíreolaíocha agus a chothaíonn
foghlaim ar feadh an tsaoil
Ba mhór an fhorbairt é dréachtadh polasaí foghlama agus for-rochtana i leith aidhmeanna
straitéiseach na Leabharlainne a bhaint amach. Ullmhaíodh an polasaí, rud a gcuirfear
bailchríoch air i rith 2009, le cúnamh Education for Change, an tseirbhís chomhairleachta
a roghnaíodh le cabhrú le forbairt polasaí oideachais agus for-rochtana.
Le go mbeadh bailiúcháin luachmhara na Leabharlainne ar fáil do lucht taighde agus don
phobal i gcoitinne, leanamar ar aghaidh ag forbairt ár seirbhísí oideachais, ár n-acmhainní
agus ár ngníomhaíochtaí le haghaidh réimse leathan úsáideoirí atá páirteach san
fhoghlaim, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil.
I nDeireadh Fómhair 2008, sheolamar acmhainn nua ar líne atá dírithe ar chabhrú le
daltaí staire sa mheánscoil chun taighde a dhéanamh le bailiúcháin na Leabharlainne, rud
a chuimsíonn réimse forleathan d’ábhar foinse bunaidh. Forbraíodh The Leaving
Certificate History Research Study Resource Guide i gcomhairle le Cumann Múinteoirí
Staire na hÉireann (CMSÉ).
Leanadh de shraith na gcúrsaí ocht seachtaine dar teideal WB Yeats at the National
Library, rud atá ar siúl i gcomhar le hOideachas Aosach UCD. In éineacht leis an gcúrsa,
chuir an Leabharlann turais théamacha ar siúl i leith an taispeántais darb ainm Yeats: the
life and works of William Butler Yeats, taispeántas a chuimsíonn ábhair a bhaineann go
speisialta leis an gcúrsa de chuid UCD.
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D’eagraigh an Leabharlann roinnt turas agus ceardlann do scoileanna agus do ghrúpaí
eile i rith na bliana, chomh maith le gníomhaíochtaí séasúracha agus meántéarmacha
éagsúla eile.
D’eagraigh an Leabharlann ceardlann chruthaitheach i mí Lúnasa, a díríodh ar
cheisteanna a bhain le taispeántas Strangers to Citizens a fhiosrú. Bhí an cheardlann, arbh
é an chéad ócáid dá cineál sa Leabharlann a bhí dírithe go speisialta ar pháistí 12 go 15
bliana d’aois, bhí sí forbartha ag foireann ina raibh baill foirne Oideachais agus ForRochtana na Leabharlainne, éascaitheoir ceardlainne, chomh maith le roinnt páistí san
aoisghrúpa a bhí mar sprioc.
Cuspóir Straitéiseach 3.2
Polasaí taispeántais a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
Cheadaigh an Bord dhá mholadh i Márta 2008, do chlár taispeántas 2009-2010.
Chuimsigh sé seo moladh le haghaidh taispeántas ‘taiscí’ a bheadh curtha ar taispeáint i
bpríomhspás taispeána na Leabharlainne in iar-fhoirgneamh an CNED, chomh maith le
moladh chun sraith rollach taispeántas sealadach a chur ar taispeáint in Uimhir 2-3 Sráid
Chill Dara. Cé gur críochnaíodh plean le haghaidh taispeántas ‘taiscí’ faoi dheireadh na
bliana, tá cur i bhfeidhm an phlean curtha siar anois, de bharr srianta buiséid.
Le roinnt blianta anuas, bhí na taispeántais mar phríomh-mhodh trínar chuir an
Leabharlann a bailiúcháin ar fáil don phobal i gcoitinne. Bhí éagsúlacht mhór taispeántas
ann in áitribh Shráid Chill Dara agus Teampall an Bharra i rith 2008. Chomh maith leis
sin, bhí roinnt taispeántais taistil ar taispeáint chomh maith, in ionaid éagsúla in Éirinn
agus thar lear.
Cuspóir Straitéiseach 3.3
Réimsí sineirge agus comhoibrithe le leabharlanna, cartlanna, institiúidí cultúrtha
agus gníomhaireachtaí eile a chothú agus a aithint, go réigiúnach, go náisiúnta agus
go hidirnáisiúnta.
Is gné leanúnach d’obair na Leabharlainne é comhoibriú le heagraíochtaí eile, le blianta
fada anuas. Leathanaigh an Leabharlann a naisc le cuid mhaith eagraíochtaí agus
gníomhaireachtaí cultúrtha, anseo in Éirinn agus thar lear i rith 2008. Mar fhorbairt nua,
chuir an Leabharlann dhá ócáid phoiblí rathúla i láthair in éineacht le Children’s Books
Ireland, a raibh agallamh a cuireadh ar an maisitheoir duais-bhuaiteach do pháistí, PJ
Lynch mar chuid de.
Tá liosta iomlán na gcomhpháirtíochtaí comhoibríocha luaite ag aguisín 4.
Cuspóir Straitéiseach 3.4
Plean margaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, a mbeadh margaíocht
áiseanna poiblí na Leabharlainne mar chuid de

Leathanach 34 de 50
Ullmhaíodh dréacht-straitéise caidrimh phoiblí, dréacht-straitéis mhargaíochta agus
dréachtphlean cumarsáide i rith na bliana, le cabhair a fuarthas ó chomhairligh.
Críochnófar polasaithe sna réimsí seo i rith 2009.
Cruthaíonn an Leabharlann foilseacháin rialta chlóite agus ar líne chun feasacht ar a
bailiúcháin, a taispeántais agus a seirbhísí a mhúscailt. Is nuachtlitir spreagúil lándaite é
NLI News, rud a fhoilsítear go ráithiúil i bhfoirm chlóite agus ar an Idirlíon. Cuimsíonn sé
forbairtí agus ócáidí nua na Leabharlainne agus bíonn ailt ann le baill éagsúla fhoireann
na Leabharlainne. Cuireann ríomhfheasachán míosúil na Leabharlainne tuilleadh eolais ar
fáil faoin Leabharlann agus cuireann sé naisc ar fáil chomh maith le hailt agus nuacht
bhainteach ar shuíomh gréasáin na Leabharlainne. Is bonn ríthábhachtach é suíomh
gréasáin na Leabharlainne ag www.nli.ie, chun an Leabharlann a chur chun cinn.

Aidhm Straitéiseach 4 – Feabhsú an Bhonneagair Fhisicigh
’Bonneagar fisiceach na Leabharlainne a fheabhsú d’fhonn bailiúcháin a chosaint,
soláthar seirbhíse a éascú agus timpeallacht oiriúnach oibre a sholáthar’
Cuspóir Straitéiseach 4.1
Tosú na hoibre ar an áis shaintógtha stórais atá beartaithe le bheith tógtha ar
shuíomh Shráid Chill Dara a chinntiú.
Cuspóir Straitéiseach 4.2
Máistirphlean a chruthú dá foirgnimh le freastal ar fhás agus ar athshuíomh a
seirbhíse agus a bailiúchán sa fiche bliain amach romhainn.
Mar a bhí luaite cheana sa tuarascáil seo, ba bheag dul chun cinn a rinneadh maidir leis
an áis shaintógtha stórais atá beartaithe. Mar sin, ní dhearna dul chun cinn maidir le
Cuspóir Straitéiseach 4.1 ná Cuspóir Straitéiseach 4.2. Beidh tionchar ag an staid
bhuiséadach reatha agus ag cumasc beartaithe na Cartlainne Náisiúnta agus Choimisiún
Lámhscríbhinní na hÉireann, ar an bhforbairt bheartaithe.
Cuspóir Straitéiseach 4.3
Timpeallacht oibre a sholáthar don fhoireann agus do chuairteoirí atá sábháilte
agus ar féidir teacht air go héasca.
Ullmhaíodh Ráiteas Sábháilteachta nua don Leabharlann i ndeireadh 2007 agus tosaíodh
ar chur i bhfeidhm na mbeart rialaithe tosaíochta a aithníodh i measúnú priacal, i rith
2008.
Leanadh d’oiliúint ar cheisteanna sláinte agus sábháilteachta i rith 2008; ar na gnéithe a
bhí i gceist, bhí oiliúint ar mhúchtóirí dóiteáin agus ar aisréadóirí, láimhseáil, bealaí
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amach i gcás dóiteáin agus garchabhair, chomh maith le ceisteanna a bhain leis an
tionscnamh darb ainm ‘Obair Dhearfach’.
Rinneadh athbhreithniú ar chlár sláinte cheirde agus ar chlár cúnamh fostaithe na
Leabharlainne, i rith 2008. Threisigh an t-athbhreithniú seo an tábhacht atá le
timpeallacht shábháilte oibre a chothabháil don fhoireann.
Cuireadh seirbhís scagtha sláinte ar fáil don fhoireann go léir i rith na bliana.
Tógadh rampa buan nua ag an bpríomhbhealach isteach go forhalla na Leabharlainne.
Leanann an Leabharlann d’fheasacht a mhúscailt ar a polasaí chun timpeallacht dhearfach
oibre a chruthú, chomh maith le dínit agus meas a spreagadh san áit oibre. Déantar seo trí
bhaill nua na foirne a chur ar an eolas faoin bpolasaí, trí bhéim a chur ar an bpolasaí ag
seisiúin eolais fhoireann na Leabharlainne agus trí thacaíocht phraiticiúil a sholáthar
chomh maith, trí ghrúpa na ndaoine teagmhála.

Aidhm Straitéiseach 5 - Forbairt na Foirne
‘An tacaíocht is fearr dá bhfuil ann a chur ar fáil don fhoireann ar mhaithe le feabhas a
bhaint amach’
Cuspóir Straitéiseach 5.1
Straitéis chuimsitheach acmhainní daonna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, a
mbeidh earcaíocht, soghluaisteacht, leanúnachas, bainistíocht feidhmíochta,
coinneáil, pleanáil comharbais, ardú céime agus comhionannas deiseanna mar chuid
di.
Críochnaíodh an obair ar fhorbairt Straitéis Acmhainní Daonna na Leabharlainne, nach
mór, i rith 2008, tar éis comhairliúcháin tríd an bpróiseas comhpháirtíochta. Táthar ag
súil leis go gcríochnófar an straitéis i rith 2009.
Cuspóir Straitéiseach 5.2
Anailís Riachtanais Oiliúna a dhéanamh d’fhonn plean oiliúna agus forbartha a
ullmhú agus a chur i bhfeidhm, le tacú leis an bhfoireann i gcur i gcrích a gcuid
oibre i láthair na huaire agus maidir le héilimh athraitheacha agus chun forbairt
phearsanta agus ghairme a chur chun cinn.
Eisíodh Polasaí Oiliúna agus Forbartha na Leabharlainne le haghaidh 2008-2010 agus
Scéim athbhreithnithe Aisíocaíochta Táillí don fhoireann go léir in Eanáir 2008.
Ceapadh roinnt soláthraithe oiliúna, i ndiaidh próiseas tairisceana. Soláthraíodh roinnt
cúrsaí oiliúna i rith 2008. Ina measc seo, bhí:
• Córas Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta (CBFF)
• Scileanna Scríofa Phraiticiúil
• Clár Éifeachtachta Pearsanta
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•
•
•
•

Bainistíocht Tionscal
Forbairt Maoirseoirí/Ceannairí Foirne
Oiliúint Comhpháirtíochta san Áit Oibre
Cúrsaí éagsúla oiliúna TF

Bhí an oiliúint go léir faoi réir measúnú, i gcomhar le hAonad AD na Leabharlainne.
Cuspóir Straitéiseach 5.3
Cultúr eagraíochtúil oscailte agus dearfa a chothú trí éascú cumarsáide,
cumhachtaithe, spreagadh rannpháirtíochta agus trí mheon cóimheasa a chothú.
Leanann an Leabharlann dá Coiste Comhpháirtíochta a oibriú agus a neartú, i rith na
bliana. Bhuail an coiste le chéile cúig huaire i ndiaidh a chéile agus dhírigh siad ar an
Straitéis AD, ar an gCóras Ama agus Freastail agus ar an tionscnamh um ‘Obair
Dhearfach’. Bunaíodh fochoiste comhpháirtíochta i rith na bliana, darb ainm An Grúpa
Cothromaíochta Oibre agus Saoil.
Rinneadh athbhreithniú ar chomhpháirtíocht i rith 2008 le cabhair ó chomhairligh
sheachtracha. B’éard a bhí i gceist ná go raibh baill an Choiste Comhpháirtíochta
páirteach i ngrúpa fócais agus i lá oiliúna. Cuirfear torthaí an athbhreithnithe ar fáil i rith
2009.
Leanann an Coiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) de bheith ag bualadh le chéile ar
bhonn rialta. Cuireadh seisiún lae iomláin lasmuigh den Leabharlann ar siúl i mBealtaine.
Rinne Stiúrthóir na Leabharlainne agus bainisteoirí sinsearacha taispeántais ag seisiún
eolais na foirne i Meitheamh, ina raibh cuntas cuimsitheach ar ghníomhaíochtaí agus ar
thionscadail ríthábhachtacha ar fud na heagraíochta.
Cuspóir Straitéiseach 5.4
Tús a chur le próiseas chun caighdeán aitheanta feabhais a bhaint amach i
mbainistíocht acmhainní daonna.
Is é cuspóir fadtéarmach na Leabharlainne ná chun an gradam Feabhais Trí Dhaoine a
bhaint amach, rud a bhíonn á bhronnadh ag FÁS agus arb é caighdeán náisiúnta na
hÉireann i leith bainistíocht acmhainní daonna. Chun gur féidir an cuspóir seo a bhaint
amach, dréachtadh Straitéis Acmhainní Daonna na Leabharlainne, de réir an mhúnla
Feabhais trí Dhaoine. Chomh maith leis sin, bhí cruinniú tosaigh ag baill fhoireann
bhainistíochta na Leabharlainne le FÁS chun dul chun cinn a dhéanamh i dtreo bhuachan
an ghradaim seo.

Aidhm Straitéiseach 6 – Forbairt na hEagraíochta
‘Struchtúir, córais agus polasaithe cuí eagraíochtúla a chur i bhfeidhm a thacóidh le
gníomhaíocht, soláthar agus caighdeán seirbhíse den scoth’
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Cuspóir Straitéiseach 6.1
Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúir eagraíochtúla agus bainistíochta agus ar
chleachtais oibre na Leabharlainne, chun éifeachtúlacht agus éifeachtacht a
uasmhéadú, bunaithe ar riachtanais seirbhíse agus straitéiseacha/ghnó.
Foilsíodh agus cuireadh tús le Plean Straitéiseach na Leabharlainne le haghaidh 20082010 i rith 2008, chomh maith leis an bplean oibriúcháin bainteach trí bliana. Forbraíodh
an dara ceann acu sin chun cur i gcrích na gcuspóirí a aithníodh sa phlean straitéiseach a
chinntiú, chomh maith le cinntiú go mbíonn an t-ailíniú cuí i gceist idir cuspóirí
straitéiseacha, gníomhaíochtaí oibriúcháin agus obair na mball foirne aonair.
Lean an Coiste Comhairleach Bainistíochta (CCB) de mhonatóireacht a dhéanamh ar
struchtúir inmheánacha agus ar an bhfoireann. I bhFeabhra, rinneadh roinnt den fhoireann
a athshannadh d’fhonn tacaíocht fheabhsaithe a chur ar fáil do dhul chun cinn na
dtionscadal digiteach agus TFC.
Lean an Leabharlann de chur i bhfeidhm a plean gníomhaíochta faoin gcomhaontú
comhpháirtíochta sóisialta, Towards 2016. Is é bunchuspóir an chomhaontaithe seo ná
chun éifeachtúlacht agus solúbthacht eagraíochtúil a uasmhéadú, a bhfuil cleachtais oibre
agus nósanna imeachta mar chuid de, le tacú le soláthar éifeachtach seirbhíse agus cur i
gcrích cuspóirí straitéiseacha.
D’éirigh le hidirbheartaíocht i rith 2008 maidir le bealaí nua oibre chomh maith le
sruthlíniú ragobair fhoireann na Leabharlainne, in éineacht le huainchláir atá níos oiriúnaí
do ghnó le haghaidh ghrád na bhFreastalaithe Eolaíochta agus Ealaíon, rud a chiallaigh
gur soláthraíodh coigilteas airgeadais, chomh maith le pátrún oibre níos struchtúrtha.
Cuspóir Straitéiseach 6.2
Córais bhainistíochta agus forbartha feidhmíochta (CBFF) a athbhreithniú agus a
chomhtháthú le pleanáil straitéiseach agus ghnó.
Nuashonraíodh na pleananna oibriúcháin chun nascálacha feabhsaithe a éascú idir
gníomhaíocht aonair (mar atá aitheanta tríd an bpróiseas CBFF) agus gníomhaíocht
leibhéal aonaid agus Plean Straitéiseach 2008-2010.
Cuireadh tús leis an timthriall nua CBFF i rith 2008. Soláthraíodh oiliúint agus
lámhleabhair thacaíochta bhreise don fhoireann d’fhonn comhtháthú agus eilimintí
aiseolas aníos CBFF a éascú, chomh maith le líon suntasach na foirne nua sa Leabharlann
a chur san áireamh. Cuimsíonn comhtháthú úsáid rátála CBFF nuair a dhéantar cinneadh
maidir le bronnadh breiseanna, sannadh go scálaí níos airde, cáilitheacht i leith ardú
céime nó díriú ar cheist na tearcfheidhmíochta.
Cuspóir Straitéiseach 6.3
Próisis airgeadais agus nósanna imeachta rialachais chorparáidigh na
Leabharlainne a athbhreithniú agus a nuashonrú, le cinntiú go bhfuil creat
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buiséadach agus rialaithe cuí i bhfeidhm a chomhlíonann na riachtanais
chomhlíonta go léir.
Leanadh de neartú próisis airgeadais agus nósanna imeachta rialachais na Leabharlainne i
rith 2008, rud a chinntigh comhlíonadh na rialachán bainteach de chuid na Roinne
Airgeadais. Rinneadh é seo i gcomhar leis an bhfeidhm Iniúchóireachta Inmheánaí, a lean
de thomhas agus de mheasúnú a dhéanamh ar éifeachtacht chóras rialaithe inmheánaigh
na Leabharlainne, chomh maith le cinnteachtaí a sholáthar ina leith. Bhuail Coiste
Iniúchóireachta an Bhoird le chéile go rialta i rith na bliana agus rinneadh siad
maoirseacht ar obair na n-iniúchóirí inmheánacha. Rinne an Coiste Iniúchóireachta
athbhreithniú ar dhul chun cinn fheidhmiúchán na moltaí a d’eascair as tuarascálacha
críochnaithe iniúchóireachta.
Chuir tuarascáil bhliantúil sholáthraí na hiniúchóireachta inmheánaí (HELM Ltd.) le
haghaidh 2008, cuid mhaith cinnteachta in iúl don Leabharlann maidir le comhlíonadh
chuspóirí na heagraíochta i leith rialú inmheánach, bainistíocht priacal agus cúrsaí
bainteacha.
Ar na nósanna imeachta airgeadais a forbraíodh go dtí seo tá:
• nósanna imeachta ceannaigh
• treoirlínte tairiscintí
• nósanna imeachta íocaíochtaí
• polasaí agus nósanna imeachta i leith sócmhainní seasta
Leanann an Leabharlann de nósanna imeachta reatha a oibriú le haghaidh éadáil agus le
haghaidh taistil agus cothú, de réir na dtreoirlínte atá leagtha síos ag an Roinn Ealaíon,
Spóirt agus Turasóireachta agus ag an Roinn Airgeadais.
Rinneadh obair shuntasach i rith 2008 ar fhorbairt bainistíochta priacal, ar ceist
ríthábhachtach rialaithe í don Leabharlann. Táthar ag díriú ar phróiseas leabaithe na
bainistíochta priacal mar chuid den Phleanáil Leanúnachas Gnó (PLG)/Tionscadal
Coiscthe Anachaine, lena dtéitear i ngleic le priacail i leith bhailiúcháin na Leabharlainne
agus ghníomhaíochtaí gnó na Leabharlainne (Féach ar Chuspóir Straitéiseach 1.3).
Chabhraigh Comhairligh Continuum Ltd agus Seirbhísí Aisghabhála Doiciméad Harwell
le cur i gcrích an tionscadail seo, i gcomhar le foireann tionscadail de chuid na
Leabharlainne ina raibh foireann ó réimsí na mbailiúchán, an chaomhnaithe agus na
tacaíochta riaracháin. Lean gnéithe comhairleachta an tionscadail Caighdeán Briotanach
25999 um Pleanáil Leanúnachas Gnó.
Cuspóir Straitéiseach 6.4
Deiseanna nua maoinithe a fhorbairt chomh maith le cruthú ioncaim a
ghníomhachtú.
Rinneadh roinnt obair tosaigh i réimse aitheanta na ndeiseanna nua maoinithe.
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An Bord agus Coistí an Bhoird
Tháinig forálacha an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997, i bhfeidhm ar 3
Bealtaine, 2005. Déanann siad foráil do bhunú Boird nua do Leabharlann Náisiúnta na
hÉireann.
Tá feidhmeanna Leabharlann Náisiúnta na hÉireann leagtha amach in Alt 12 den Acht
um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997. Déantar foráil in Alt 12(1) gurb iad:
“Príomhfheidhmeanna Bhord na Leabharlainne ná chun an t-ábhar
leabharlainne i mbailiúchán na Leabharlainne a chaomhnú, a athchóiriú, a
chothabháil agus a mhéadú, do leas an phobail agus chun taifead d’ábhar
leabharlainne (ábhar a bhaineann leis an nGaeilge san áireamh) a bhunú agus a
chothabháil maidir le hÉirinn agus le cur le soláthar teachta an phobail ar ábhar
a bhaineann le tíortha eile.”
Liostaíonn Alt 12(2) cuid de chumhachtaí an Bhoird, lena n-áirítear cumhachtaí maidir le
taighde ginealais, deonú agus deimhniú Armais, chomh maith le soláthar seirbhísí
leabharlainne agus eolais.
Is é príomhról an Bhoird ná chun cinneadh a dhéanamh ar chúrsaí straitéise, polasaí,
airgeadais agus nósanna imeachta, chun anailís agus athbhreithniú a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí éagsúla na Leabharlainne agus an Fheidhmeannais, chomh maith le
machnamh a dhéanamh ar mholtaí ó choistí.
Ar na réimsí a raibh an Bord ag díriú orthu go príomha i rith 2008, bhí riachtanais stórais
agus an priacal bainteach i leith na mbailiúchán, digitiú, seirbhísí agus uaireanta oscailte,
cur i bhfeidhm thosaíochtaí straitéiseacha na Leabharlainne, polasaí forbartha na
mbailiúchán, moltaí éadálacha agus rialachas.
Tá 12 bhall ar an mBord agus tá an tUas. J Gerard Danaher SC mar Chathaoirleach air.
Tá beirt bhall san áireamh air ó Chumann Ríoga Bhaile Átha Cliath, Ida Delamer agus an
tUas. Patrick F Clyne, a bhí ceaptha ag an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, faoi
fhorálacha alt 19(9) d’Acht 1997. Is é an tUas. Gerard Long (Leas-Choimeádaí) an ball
foirne ar an mBord a bhí ceaptha faoi alt 19(8) den Acht. Is gnách go mbíonn an
Stiúrthóir, an tUas. Aongus Ó hAonghusa, ag freastal ar chruinnithe an Bhoird, mar a
bhíonn baill eile an fheidhmeannais, de réir mar is gá.
Bhuail an Bord le chéile deich n-uaire i ndiaidh a chéile i rith 2008. Seo a leanas baill an
Bhoird agus a bhfreastal ar na cruinnithe:
J Gerard Danaher (Cathaoirleach)
Patrick F Clyne
Bob Collins
Ida Delamer
Breda Kelly

10
5
8
8
10
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Gerard Long
Susan McGrath
Máire Mac Conghail
Niall Mac Monagle
Brendan O Donoghue
Noreen Whelan
James O’Shea

9
9
10
8
10
9
0

Is ábhar bróin leis an mBord é bás James O’Shea i mBealtaine 2008.

Gníomhaíochtaí an Bhoird i rith 2008
Baineann dhá choiste reachtúla agus trí choiste neamhreachtúla leis an mBord. Leanann
na coistí seo dá ról tábhachtach i leith cúnamh agus comhairle a chur ar fáil don Bhord.

Coistí Reachtúla 2008
An Coiste Ginealais agus Araltais (a bunaíodh faoi Alt 13(4) d’Acht 1997)
Cuireann an coiste seo comhairle ar an mBord faoi chúrsaí a eascraíonn ó chumhachtaí
agus ó fheidhmeanna reachtúla an Bhoird i réimsí an ghinealais agus an araltais.
Cuimsíonn an Coiste:
Patrick F. Clyne (Cathaoirleach agus ball den Bhord)
Máire Mac Conghail (Ball den Bhord)
Niall Mac Monagle (Ball den Bhord)
Brendan O’Donoghue (Ball den Bhord)
Ciara Breathnach
Shane English
Paul Gorry
Dr Susan Hood
Aongus Ó hAonghusa – ex officio
Fergus Gillespie – ex officio
Bhuail an Coiste Ginealais agus Araltais le chéile dhá uair i rith 2008.
Coiste Comhairleach na Léitheoirí (a bunaíodh faoi Alt 23 d’Acht 1997)
Is é ról Coiste Comhairleach na Léitheoirí ná chun comhairle a chur ar an mBord ar
chúrsaí a bhaineann le soláthar seirbhís leabharlainne agus eolais do mhuintir an phobail.
Cuimsíonn an Coiste:
Noreen Whelan (Cathaoirleach agus ball den Bhord)
Rev Fr J Anthony Gaughan
Angie Kinnane
Seamus Leahy

Leathanach 41 de 50
Marie Reddan
Dr Marie Coleman (go dtí Deireadh Fómhair 2008)
Ar mhaithe lena shainchúram a chur chun cinn agus chun eolas a fháil ar fhorbairtí, ar
pholasaithe agus ar dhea-chleachtas i leabharlanna náisiúnta eile, thug baill den Choiste
cuairt ar an Deutsche National Bibliothek i Leipzig na Gearmáine i nDeireadh Fómhair
2008.
Bhuail Coiste Comhairleach na Léitheoirí le chéile cúig huaire i rith 2008.

Coistí Neamhreachtúla
Coiste Iniúchóireachta
Mar chuid den athbhreithniú córasach leanúnach ar an timpeallacht rialaithe agus ar
nósanna imeachta rialachais sa Leabharlann, tá sé mar ról ag an gCoiste Iniúchóireachta
maoirseacht a dhéanamh ar an bhfeidhm Iniúchóireachta Inmheánaí agus comhairle a
chur ar an mBord maidir le feidhmiú agus forbairt na feidhme sin.
Is iad baill an Choiste Iniúchóireachta ná:
Breda Kelly (Cathaoirleach agus ball den Bhord)
Bob Collins (Ball den Bhord)
Ida Delamer (Ball den Bhord)
John O’Callaghan
Bhuail an Coiste Iniúchóireachta le chéile ceithre huaire i rith 2008.
Coiste Comhairleach ar Pholasaí Éadálacha
Is é príomhról an Choiste ná chun comhairle a chur ar an mBord maidir lena
fheidhmeanna reachtúla chun ábhar leabharlainne de chineálacha difriúla a fháil chun
bailiúcháin na Leabharlainne a mhéadú, chomh maith le comhairle a chur ar agus le
cabhrú leis an mBord i bhforbairt a pholasaí i leith éadálacha.
Brendan O’Donoghue (Cathaoirleach agus ball den Bhord)
Niall Mac Monagle (Ball den Bhord)
Ita Daly
Frank Callanan SC
Conor Brady
Gerard Lyne (thar ceann an Stiúrthóra)
Colette O’Flaherty (thar ceann an Stiúrthóra)
Bhuail an Coiste Comhairleach ar Pholasaí Éadálacha le chéile faoi thrí i rith 2008.
Coiste chun scéim gradam don Stiúrthóir a bhaineann le feidhmíocht a oibriú.

Leathanach 42 de 50
Bunaíodh an Coiste seo trí rún de chuid an Bhoird, ag an gcruinniú i bhFeabhra 2008.

Aguisín 1: Buíochas lenár n-urraitheoirí agus lenár mbronntóirí
Urraitheoirí:
Anglo Irish Bank
Brambles
Children’s Books Ireland (CBI)
Malartán Litríochta na hÉireann (ILE)
Murphy Sheehy & Co
Patrick Bergin
Pianos Plus
RTÉ Lyric fm
Cumann Taighde Shinsirigh na hÉireann (CTSÉ)
The Merrion Hotel, Baile Átha Cliath
Ambasáid na hIorua
Bronntóirí
Acton, Carol
Amat Ah Publishing House
Art Services International
Ashford, Gaye
Ashgate Publishing Limited
Ballotta, Emanuela
Bath Old Books
Bhreathnach-Lynch, An Dr. Sighle
Blackstaff Press
Blue Canary Press (An tUas. James
Liddy)
Bomford, Richard
Brandon, Robert
Briody, Míchéal
Browne, Bernard
Ambasáid na Bulgáire
Bunn, K.D
Burden & Cholji
Calwell, An Dr. Mary Elizabeth
Campbell, An tOir. Dennis
Campion, Noel
Carpenter, An tOllamh Andrew
Cathach Books
Dánlann Cecil Higgins
An tIonad um Chearta Tithíochta agus
Dhíshealbhú (COHRE)
Centro Internazionale Studi di Estetica
Chesneau, Hélène
Leabharlann Chester Beatty

Clarke, Frances
Cleary, John C
Cleland, An tOllamh David
Cole, Kaye
Colgan, John
Connor, Colette
Costello, Peter
Crawford, An tOir. John
Cullen, An tOllamh L.M.
Cullinan, Aidan
Cumann Seanchais Ard Mhacha
Cunningham, Claire
Davey, Randon
Dean, John F.
De Blackland Press
de Búrca, An tAthair Oir. Brian
de Forest, Vincent
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
Devlin, Bernard P.
Donelan, Michael
Muintir Dooley
Doyle, Johanna M.
Doyle, Roddy
Driver, Russell C.
Duffy, Éamon
Edison, Fondazione
An tIonad um Míbhuntáiste Oideachais,
Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Edwards, Eileen
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Comhdháil na Scríbhneoirí Eorpacha
Muintir William Fitzsimmons
Faul, Honora
ffrench, Anthony
Field Day Press
Fitzpatrick, Mary
Fitzsimon, Christopher
Iontaobhas Loch Feabhail um Oideachas
Comhtháite (Colm Cavanagh)
Friel, Brian
Fromont, Daniel
Furlong, Justin
Gadd, GS
Gallagher, An Dr. Carmel, DIT
Gallagher, Miriam
Gamble, Jack agus Jean, Emerald Isle
Books
Muintir Garstin
Cumann Staire Ghleannta Aontroma
(Malachy McSparran)
Dánlann Golden Thread
Grace, Pierce
Gracey, Jim
Griffin, Mary
Griffin, Stephen
Grumbacher, Robert
Gunther, Thomas
H.E. Mag. Franc Mikša, LL.M.
(Ambasadóir, Ambasáid Phoblacht na
Slóivéine, Baile Átha Cliath)
Hanrahan, Brendan
Hawe, Patrick
Hayes, Maureen
Healy, Graham
Hemmingway, Ken
Hinds, Ross
Horgan, John
Horgan, An tOllamh John
Malartán Litríochta na hÉireann
Island Publications
Jones, Jesse
Kavanagh, Gerard
Kinsella, Ignatius
Kennedy, Don
Kenny, Conor
Kerrigan, Cathal

Kiely, Frances
Kimber, Elizabeth
Kinlan, D.
Lameka, Natalia
Larkin, Felix
Leabharlann na Litríochta Eachtraí,
Moscó
London Review of Books
Long, Gerard
Lundy, Dell
Macater Press –Morris Meyer
Macdougald, Suzanne (Dánlann
Solomon)
MacLochlainn, Gráinne
Maddock, An Dr. Philip
Maher, John
McCamley, Paul
McCann, Peggyann
McGuinness, Max
Muintir McIlwaine
Morris, Ernan
Mullen, Lionel
Murphy, An Maor Seán
Murray, An Móinsíneoir Réamonn
Cónaidhm Náisiúnta Aerach agus
Leispiach na hÉireann
Iarsmalann Náisiúnta na hÉireann
Nelson, Justin
Bord
Acmhainní
Foilseachán
Thuaisceart Éireann
Ó Doibhilín, Mícheál
Ó hAnnracháin, Eoghan
Ó Carragáin, Eoghan
O’Connor, Colette
O’Daly, Colette
O’Donnell, Bill
O’Donoghue, An Dr. David
O’Flaherty, Colette
O’Grady, George
O’Neill, Charlie
Obrien, Murrogh V
Oram, Hugh
Paine, Gary
Rankin, Kathleen
Ravel, Romain
Renwick, An tSr. Bernadine
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Ridgeway, Steve
Riedzewski, Ramona
Rose, David C.
Rosenblatt, Stuart (Iarsmalann Ghiúdach
na hÉireann)
Sheehan, Ronan
Stack, John
Strong, An Dr. MS
Stüve, Michael (Musica Ricercata)
The 6th Connaught Rangers
The Ark, Ionad Cultúrtha do Pháistí
The Folio Society
The Heap
The Public Service Friendly Society
Cumann Theanga na hUltaise
Valley Press
Vermillion Design
Wall, Michael

Ward, Thomas P
Warner, Rosemary
Weir, Brenda - Eleanor Ffrench
collection
Welsh, John F. Jr.
Wilder, James C.
Woeltje, Gabrielle M
An Eagraíocht Dhomhanda Trádála
Wylie, Paul R
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Aguisín 2: Cumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Is grúpa tacaíochta deonach é Cumann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a bhfuil sé
mar aidhm aige “cabhrú agus tacú leis an Leabharlann Náisiúnta i gcothabháil agus i
leathnú a seirbhísí, chomh maith le feabhsú agus cosaint a stádais mar Leabharlann
Náisiúnta na hÉireann”.
Eagraíonn sé clár bliantúil léachtaí ar ábhair a bhaineann le hÉirinn i réimsí ábhar amhail
stair, litríocht agus cúrsaí reatha; eagraíonn sé cuairt bhliantúil ar thithe stairiúla agus ar
ionaid eile agus cuireann sé deis ar fáil do dhaoine a bhfuil suim acu tacú leis an
Leabharlann ag céim ríthábhachtach dá forbairt.
Tá costas €25 ar an mballraíocht bhliantúil (laghdaithe go €10 i gcás na mac léinn agus
€15 i gcás na ndaoine atá 65 bliain d’aois agus níos sine). Tá costas €1,000 ar
bhallraíocht chorparáideach in aghaidh na bliana agus baintear a leithéid de bhallraíocht
amach san aon chás go dtugtar cuireadh do dhuine.
Tugadh na léachtaí seo a leanas os comhair an Chumainn i rith na bliana:
6 Feabhra 2008: Bhí tríú léacht bhliantúil John J O’Meara tugtha ag an Ollamh Éamon
Duffy ó Magdalene College, Cambridge. Ba é Latin and the Mass: Should we Mind, and
Does it Matter? an teideal a bhí air.
12 Márta 2008: Thug An tOllamh Tom Dunne, Coláiste na hOllscoile Corcaigh, léacht
dar teideal Irish and British History in the Paintings of Daniel Maclise.
7 Deireadh Fómhair 2008: Tugadh léacht i ndiaidh Cruinniú Cionn Bliana an Chumainn,
dar teideal The Rivals are Immortal: Gladstone and Disraeli, rud a bhí tugtha ag an
Ollamh Richard Aldous, ó Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.
11 Samhain 2008: Thug An Dr. Ciara Breathnach ó Ollscoil Luimnigh léacht dar teideal
‘There’ll be war there yet’: intestacy in 20th century Ireland.
9 Nollaig 2008: Thosaigh ócáid Nollaig an Chumainn ar 12 Nollaig le fáiltiú séasúrach
agus bhí caint ar siúl ina dhiaidh agus a bhí tugtha ag an bhfile, Maeve O’Sullivan, dar
teideal News that Stays News: the Response of Poets to Three Tragedies.
Seo a leanas Oifigigh an Chumainn le linn 2008:
Cathaoirleach: Rev Fr J Anthony Gaughan
Leas-Cathaoirleach: Felix M Larkin
Cisteoir: Dr Ian D’Alton
Rúnaí: Roger Courtney
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Aguisín 3: Staidreamh
Thug 136,509 duine cuairt ar an Leabharlann i rith 2008: is ionann seo agus méadú 33% i
gcomparáid le líon na gcuairteoirí i rith 2007, nuair a bhí 102,731 duine i gceist.
Cuairteoirí
An Príomhsheomra Léitheoireachta
Luan-Aoine 9.30am go 5.00pm
Luan-Céad 5.00pm go 10.00pm
An Satharn 9.30am go 1.00pm
Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní
An
Chartlann
Náisiúnta
Ghrianghrafadóireachta
An Seomra Stair Teaghlaigh
Taispeántas Yeats
Taispeántas Strangers to Citizens
An Iarsmalann Araltais
Ócáidí Eile
Líon iomlán na gcuairteanna
Cuairteanna ar an suíomh gréasáin
Éadálacha
Leabhair Taisce Dlíthiúla
Eagráin nuachtán taisce dlíthiúla
Leabhair Nua
Leabhair Ársaíochta
Tréimhseacháin (eagráin aonair)
Grianghraif
Bronntanais Priontaí agus Líníochtaí
Ceannacháin Priontaí agus Líníochtaí
Ábhar Gearrshaolach
Bronntanais lámhscríbhinní
Ceannacháin lámhscríbhinní
Próiseáil
Leabhair chatalógaithe
Tréimhseacháin chatalógaithe/taifid leasaithe
Sraithuimhreacha Caighdeánacha Idirnáisiúnta
(ISSN)
Bosca lámhscríbhinní scaoilte a bhí
catalógaithe
Imleabhair lámhscríbhinní a bhí catalógaithe
Taifid MARC 8 a cruthaíodh do mhíreanna
aonair lámhscríbhinní agus do bhailiúcháin
bheaga.

2007

2008

17,134 1
1,895
1,536
3,707 2

18,878
2,155
1,793
3,924

32,593
5,831
33,219
----- 3
657 4
6,159
102,731
119,997 5

33,387
4,121
49,951
17,390
4,910
136,509
325,425

2,130
18,648 (280 teideal)
1,948
829
10,996
2,000
4
348
459
34
284

2,056
19,343 (284 teideal)
3,370
1,127
10,514
51,000 6
17
56
55
41
58

1,738
161
145 sannta
302 curtha isteach/leasaithe
1,645 teagmháil le foilsitheoirí
585

2,101
235
122 sannta
272 curtha isteach/leasaithe
1,585 teagmháil le foilsitheoirí
588

438
423

25
129

1

Ní raibh an Príomhsheomra Léitheoireachta ar oscailt don phobal ar feadh roinnt seachtainí chun go bhféadfaí an
choirnis a dheisiú. Cuireadh cóiríocht eile ar fáil i seomraí atá cóngarach don fhorhalla.
2
Ní raibh Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní ar oscailt don phobal ar feadh roinnt seachtainí de bharr
athsholáthar cáblaí. Cuireadh cóiríocht eile ar fáil in Uimh. 4 Sráid Chill Dara.
3
Osclaíodh an taispeántas darb ainm Strangers to Citizens ar 12 Nollaig 2007.
4
Bhí an Iarsmalann Araltais dúnta ar feadh roinnt míonna ionas go bhféadfaí taispeántas nua a shuiteáil.
5
Seoladh suíomh gréasáin nua na Leabharlainne i mí Lúnasa 2007 agus comhaireadh na cuairteanna ón tréimhse sin i
leith.
6
Tá thart ar 50,000 grianghraf i gCartlann Rex Roberts.
7
Bailiúchán amháin ina bhfuil thart ar 900 líníocht atá lámhdaite agus comhaid bhainteacha.
8

Catalógú Taifead atá Inléite ag Meaisín - MARC
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Staidreamh an tSuímh Ghréasáin
Overall Website Statistics 2008
Visits
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Bhí méadú mór ar na cuairteanna i mBealtaine 2008 mar gheall ar oscailt an leagain ar
líne den taispeántas faoi Yeats.
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Aguisín 4: Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha i rith 2008
Acadamh Ríoga na hÉireann: Foilseachán de chuid Jules Verne
EAN – Gréasán Comhairle d’Eisimircigh: Taispeántas Strangers to Citizens
An tAonad um Thacaíocht Curaclaim: Taispeántas Strangers to Citizens
Tionscadal na nÉireannach ar an Mór-Roinn: Taispeántas Strangers to Citizens
Oideachas Aosach UCD: 29 Eanáir go dtí 18 Márta – Cúrsa oíche ocht seachtaine darb
ainm WB Yeats at the National Library; soláthar turas treoraithe do rannpháirtithe an
chúrsa.
Cumann Leabharlann na hÉireann: 28 Feabhra – Chuir an Leabharlann seoladh
Sheachtain Leabharlann na hÉireann i láthair, rud a bhí eagraithe ag Cumann
Leabharlann na hÉireann.
An Grúpa Ginealais agus Staidéir Áitiúil (GENLOC): 7 Márta – Chuir foghrúpa de
chuid Chumann Leabharlann na hÉireann seisiún lae ar nuachtáin ar siúl, agus é sa
Leabharlann, i gcomhar le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Leabharlanna
Chontae Bhaile Átha Cliath Theas. Chuir an fhoireann ó Rannóg Bailiúchán Clóite agus
Radharcach na Leabharlainne taispeántais i láthair ag an ócáid seo chomh maith.
Ambasáid na hIorua: 5 Márta – D’urraigh Ambasáid na hIorua ócáid Åsne Seierstad
mar chuid de shraith Library Late san Earrach.
Leabharlanna Cathair Bhaile Átha Cliath: Aibreán – tionscnamh bliantúil Dublin:
One City, One Book. Taispeántas d’ábhar ‘Gulliver’ atá sa leabharlann, chomh maith le
léacht ar 17 Aibreán dar teideal Swift and Gulliver’s Travels, a bhí tugtha ag an Ollamh
Andrew Carpenter.
Cumann Taighde Shinsirigh na hÉireann (CTSÉ): 29 agus 30 Aibreán – léachtaí
oíche faoi stair teaghlaigh chun ceiliúradh a dhéanamh ar 25 bliain CTSÉ. Bhí na
léachtaí, a bhí ar siúl sa Leabharlann, ar oscailt don phobal agus do bhaill CTSÉ araon.
Roddy Doyle: Aibreán – Taispeánadh ábhar lámhscríbhinne Roddy Doyle sa
Leabharlann agus bhí fáiltiú ann ar 29 Aibreán chun ceiliúradh a dhéanamh ar éadáil a
chuid páipéar.
St John of God: Bealtaine go hIúil – Journeys past, present and future, ar tionscadal naoi
seachtaine é lena mbaineann an grúpa Choices ó Sheirbhís Carmona Eoin Dé i nDún
Laoghaire agus Seirbhís Thailte na Lochanna i nDún Droma, Baile Átha Cliath.
Age & Opportunity, Féile Bhealtaine: Bealtaine – Cúig cheardlann scéalaíochta a bhí á
reáchtáil I gcomhar leis an scéalaí Susie Minto, chomh maith le taispeántas ábhair a
bhaineann le scéalaíocht, ó bhailiúcháin na Leabharlainne.
An Chónaidhm Náisiúnta Leispiach agus Aerach: 16 Meitheamh – Taispeánadh ábhar
sa Leabharlann de chuid Chartlann Aerach na hÉireann agus cuireadh fáiltiú ar siúl chun
éadáil Chartlann Aerach na hÉireann a cheiliúradh.
RTÉ Radio 1, Arts Show: 24 Meitheamh – craoladh beo na díospóireachta painéil ‘File
le File’ de chuid Summer’s Wreath, a raibh Vincent Woods, Ian Duhig, Dr Carrie Etter
agus Matthew Sweeney páirteach inti.
Leabhair Páistí na hÉireann, Random House agus Scottish Book Trust: 30
Meitheamh – Ócáid liteartha a dhírigh ar shaothar na n-údar ficsin do dhéagóirí, Kate
Thompson agus Keith Gray. Bhí an criticeoir de chuid an Irish Times, an scríbhneoir agus
an craoltóir Robert Dunbar mar chathaoirleach ar an ócáid.
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Scoil Samhraidh UCD agus James Joyce: Iúil – fáiltiú agus turais le haghaidh sheoladh
Scoil Samhraidh Joyce; Gradam Scoláireachta Joyce; ionad le haghaidh trí cheardlann de
chuid na Scoile Samhraidh, lenar áiríodh ceardlann an Dr. Stacey Herbert ina raibh ábhar
bunaidh ó bhailiúcháin na Leabharlainne i leith Joyce, 7-9 Iúil.
Patrick Bergin: 14-71 Iúil – taispeáint na triolóige de scannáin a rinne Patrick Bergin
faoi Yeats, ag am lóin.
Malartán Liteartha na hÉireann: Lúnasa – sraith agallamh curtha ar údair agus ar
aistritheoirí. 6 Lúnasa –Translating John McGahern (An tOllamh Declan Kiberd agus
Gerardo Gambolini); 13 Lúnasa – Walk the Blue Fields (Claire Keegan agus Maja
Novak); 27 Lúnasa – Shamrock Tea, A Polish Brew (Ciaran Carson, Deirdre Carson,
Maciej Swierkocki, Piotr Mielcarek).
Seirbhísí Pobail TARGET, Domhnach Míde, Baile Átha Cliath: 11-22 Lúnasa –
Socrúchán oibre i Rannóg Oideachais agus For-Rochtana na Leabharlainne.
An Chomhairle Oidhreachta: 24-31 Lúnasa – Turais taispeántais Sheachtain na
hOidhreachta; léacht dar teideal Some collectors and collections in the National Library
of Ireland a bhí tugtha ag Gerard Long.
Tionscadal na nÉireannach ar an Mór-Roinn: 10 Meán Fómhair – Sraith léachtaí
Strangers to Citizens. Léacht dar teideal Recyling the past: Irish saints and scholars in
medieval Europe, a bhí tugtha ag an Dr Dagmar Ó Riain-Raedel.
Tóraíocht Cathrach, Baile Átha Cliath: 13 Meán Fómhair – Bhí an Leabharlann
páirteach mar cheann de na ‘Pointí Tóraíochta’.
Cuibhreannas na Leabharlann Náisiúnta agus Ollscoile (CLNO): 15 Meán Fómhair –
Chuir an Leabharlann agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, seimineár scileanna
láimhseála ar siúl i gcomhar le Fochoiste Caomhnaithe CLNO.
Iontaobhas Cultúrtha Theampall an Bharra: 19 September – Oíche Chultúir,
Taispeántas Yeats ar oscailt go dtí 9pm; turais taispeántais chomh maith le taispeáint
Lumière Brothers Irish films in éineacht le léacht le Bob Monks; Thug an Leabharlann
seirbhís nua isteach lena gcuirtear turais stiúrtha ar fud a taispeántas ar fáil do dhaoine ar
lagéisteacht.
Ambasáid na Bulgáire: 22 Meán Fómhair go dtí 10 Deireadh Fómhair – taispeántas
doiciméadach dar teideal James Bourchier, a life dedicated to Bulgaria. Thug Ambasáid
na Bulgáire an taispeántas seo faoin iriseoir agus gníomhach polaitiúil Éireannach James
David Bourchier ar iasacht agus cuireadh ar taispeáint é i bhforhalla na Leabharlainne.
Féile Chomórtha Thomas Moore: 24 Meán Fómhair, 1 agus 8 Deireadh Fómhair –
ceolchoirmeacha sa Leabharlann.
An Chomhairle Oidhreachta: 13 Deireadh Fómhair – tosú Intéirneacht Caomhnaithe na
Comhairle Oidhreachta/Leabharlann Náisiúnta na hÉireann le haghaidh 2008/2009.
Féile Cheilteach Chill Chainnigh: 1 Deireadh Fómhair – Soláthar dhá cheardlann forrochtana do dhaltaí an Séú Rang i mbunscoil ilchreidmheach Chill Chainnigh.
Oideachas Aosach UCD: Deireadh Fómhair go dtí Nollaig – cur i láthair léachtaí agus
soláthar turas tríd an taispeántas WB Yeats at the National Library do dhaoine fásta a bhí
ag freastal ar chúrsa maidine ocht seachtaine faoi Yeats.
Cumann Múinteoirí Staire na hÉireann (CMSÉ): 12 Deireadh Fómhair – seastán
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (litríocht agus eolas) ag comhdháil bhliantúil CMSÉ.
Leabharlann Edward Worth: 13 Deireadh Fómhair go dtí 29 Samhain – cur i láthair
‘This Glittering Library’ – taispeántas sealadach de cheangal leabhar ó Leabharlann
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Edward Worth; 17 Deireadh Fómhair – léacht leis an Dr. William McCormack,
Leabharlannaí, Leabharlann Edward Worth.
Fondúireacht Ailtireachta na hÉireann: 18 Deireadh Fómhair – Páirtíocht in ócáid
bhliantúil ‘Teach Oscailte’. Turais ar fud fhoirgnimh na Leabharlainne agus turais trí
thaispeántas de shaothar Yeats.
Tionscadal na nÉireannach ar an Mór-Roinn: 29 Deireadh Fómhair – Sraith léachtaí
Strangers to Citizens: léacht leis an Dr. Samuel Fannin, dar teideal Irish merchants in
Spanish Commerce.
Poetry Ireland: Deireadh Fómhair agus Samhain – Comórtas POETRY ALOUD 2008 le
haghaidh daltaí meánscoile in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann. Babhtaí réigiúnacha
eagraithe agus comhordaithe ag an Leabharlann i nDeireadh Fómhair (ceithre cinn i
mBaile Átha Cliath san áireamh) agus babhtaí leathcheannais agus ceannais curtha i
láthair ar 28 Samhain.
Dublin Lyric Players: 20-31 Deireadh Fómhair – léamha lóin as Oedipus agus The Cat
and the Moon; 2-4 Samhain – léiriú ar an dá dhráma faoi Oedipus.
Opera Theatre Company: 10 agus 12 Samhain – taibhiú sleachta de cheoldhrámaíocht
Éireannach.
Children’s Books Ireland: 8 Nollaig – agallamh poiblí curtha ar an maisitheoir PJ
Lynch.
UCD James Joyce Research Centre: 3 Nollaig – seoladh Dublin James Joyce Journal i
gcomhar le Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

