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RÉAMHRÁ 
 
Tugann an tuarascáil seo sonraí i leith obair agus ghníomhaíochtaí na Cartlainne Náisiúnta in 2015.  
 
Rinne an Chartlann Náisiúnta taifid a shealbhú, a chaomhnú agus a chur ar fáil, agus seirbhísí a chur 
ar fáil don phobal i gcoitinne agus do ranna agus gníomhaireachtaí rialtais ar bhonn leanúnach. 
 
I measc na mbuaicphointí do 2015, bhí: 

 Plean straitéiseach trí bliana a dhréachtú agus a fhoilsiú. 

 Uasghrádú ar an líonra ICT d’fhonn cumas agus acmhainn a chur ar fáil go dtí 2020. 

 Réimse cáipéisí beartais a fhorbairt. 

 Ballraíocht a ghlacadh sa Chomhghuaillíocht ar son Caomhnú Digiteach. 

 Dhá thionscadal shuntasacha Welcome Trust a thabhairt chun críche.  

 Éascú ar os cionn 6,000 cuairteoir chuig ár mbailiúcháin agus seirbhísí ar líne gach lá. 

 Lean dhá thionscadal tiomanta ar aghaidh leis an bpróiseas i leith comhaid chúitimh 
airgeadais 1916 agus comhaid chúitimh an Chogaidh Chathartha a chur ar fáil d’iniúchadh 
poiblí. 

 Seoladh digiteach ar líne de chóipeanna thuarascálacha faireachais Phóilíní Chathair Átha 
Cliath, i dtaobh ghníomhaíochtaí náisiúnach na hÉireann, a bheidh le heisiúint de réir a 
chéile le linn na tréimhse ó Bhealtaine 2015 go hAibreán 2016, mar chuid de rannpháirtíocht 
na Cartlainne Náisiúnta i gcuimhneacháin 2016. 

 An fhorbairt ar bheartas meáin shóisialta agus ar chuntas gaolmhar Twitter. 
 

Ba bhliain idirthréimhseach a bhí in 2015, de réir mar a chuir an Chartlann Náisiúnta deireadh lena 
rannpháirtíocht i tionscadail a bhí maoinithe go seachtrach. Leanfaidh an Chartlann Náisiúnta le 
fiontair chomhoibríocha a fhorbairt ach, tabharfar tús áite dá rannpháirtíocht i dtionscadail ina 
mbeidh tairbhe dhíreach don oifig astu agus/nó i gcás ina mbeidh siad ailínithe lena Plean 
Straitéiseach. 
 
Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an Aire agus lena Roinn as an maoiniú breise a dheonú don 
Chartlann Náisiúnta in 2015, ina raibh ar mo chumas an maoiniú sin a shannadh i dtreo uasghrádú a 
dhéanamh ar ár líonra ICT agus ar ár n-acmhainn stórála sonraí. Tríd an leibhéal maoinithe seo a 
choinneáil in 2016, chomh maith leis an maoiniú tiomnaithe chun tionscadal bainistithe taifead na 
seirbhíse poiblí a thionscnamh, cuideofar leis an gCartlann Náisiúnta seirbhísí nua agus feabhsaithe a 
fhorbairt.  
 
Ar an drochuair, mar a tharla le roinnt blianta anuas agus mar thionchar díreach ar easnamh foirne, 
ní raibh ar chumas na Cartlainne Náisiúnta na ceanglais reachtúla ar fad i leith aistrithe agus 
údaruithe a chomhlíonadh, i dtaca le taifid a dhiúscairt in 2015. 
 
Is cúis mhór imní dom féin agus do m’fhoireann i gcónaí an cheist seo maidir leis an leibhéal 
soláthair foirne. Táthar ag súil go mbeidh toradh dearfach ar na bearta atá ar siúl faoi láthair i leith 
leibhéal an tsoláthair foirne a ardú in 2016, agus lá níos faide anonn, agus bonn níos láidre a chur 
faoin gCartlann Náisiúnta maidir leis na bhfoinse thábhachtach seo. 
 
Tabhair do d’aire go bhfuil athrú tagtha ar an leagan amach i gcomparáid leis na tuarascálacha a 
cuireadh i láthair roimhe seo, agus in ionad cur síos a dhéanamh ar obair agus ar ghníomhaíochtaí na 
n-aonad gnó éagsúil, déantar an réimse gníomhaíochta ar fad a chur i láthair de réir Phlean 
Straitéiseach na Cartlainne Náisiúnta. Déanfar an liosta sealbhaithe do 2015 a fhoilsiú mar 
thuarascáil fhorlíontach.  
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Na hUimhreacha in 2015 

 Freastalaíodh ar 12,365 chuairteoir. 

 20,464 mhír curtha ar fáil le haghaidh comhairliúcháin. 

 6,676 chóip cartlann déanta. 

 47,635 chur síos ar mhíreanna curtha leis an gcatalóg ar líne.  

 14 milliún amas ar www.nationalarchives.ie 

 459,109 gcuairteoir uathúil ar www.nationalarchives.ie 
 
Comhthéacs 
De réir na n-institiúidí cultúrtha náisiúnta eile, déanann an Chartlann Náisiúnta réimse seirbhísí a 
thairiscint don phobal, trí thaifid a chur ar fáil do thaighdeoirí, lucht acadúil agus do ghrúpaí 
úsáideoirí eile. 
 
Murab ionann le hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta eile áfach, déanann an Chartlann Náisiúnta réimse 
seirbhísí a chur ar fáil do ranna rialtais chomh maith. Baineann obair na príomhsheirbhíse le haistriú 
bliantúil na dtaifead atá faoi réir le cur faoi bhráid an phobail faoin riail 30 bliain. Is sampla 
trédhearcachta agus cuntasachta follasaí an t-aistriú bliantúil. Trí chartlanna a chur ar fáil don 
phobal, déantar daonlathas agus an ceangal atá ag an saoránach leis an Stát a neartú. 
 
D’fhonn tacú lena gníomhaíochtaí, tá an Chartlann Náisiúnta eagraithe i sé aonad gnó:  
 

 Seirbhísí Corparáide agus ICT. 

 Cur síos agus Sealbhú na dTaifead. 

 Stóráil agus Caomhnú na gCartlann. 

 Caomhnú. 

 Seirbhísí Léitheora. 

 Tionscadail Speisialta. 
 
Tá an Fhoireann Shinsearach Bainistíochta comhdhéanta den Stiúrthóir, Ceannasaí Riaracháin, 
Coimeádaithe Cúraim Bailiúcháin & Seirbhíse Custaiméara, Sealbhú Taifead & Forbairt Seirbhíse. 
(Féach Aguisín A don chairt eagraíochta). 
 

 
 
 

http://www.nationalarchives.ie/
http://www.nationalarchives.ie/
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DEA-RIALACHAS  
 
Rinneadh roinnt gníomhaíochtaí a chur chun cinn faoin mbrat dea-rialachais. 
 
An Plean Straitéiseach 
Rinne an Chartlann Náisiúnta plean straitéiseach trí bliana a fhorbairt agus a fhoilsiú d’fhonn treoir 
straitéiseach agus tosaíochtaí a ainmniú don Chartlann Náisiúnta amach anseo. Rinneadh an plean a 
dhréachtú le hionchur ón bhfoireann ar fad, a chuireann bonn faoi na gníomhaíochtaí ar fad. Tá an 
plean bliantúil gnó ar aon dul leis an bplean straitéiseach chun ailíniú agus comhsheasmhacht an 
chur chuige a chinntiú. 
 
An Fhorbairt ar Tháscairí Feidhmíochta 
Tá an Chartlann Náisiúnta páirteach i réimse leathan gníomhaíochtaí poiblí agus rialtais. In 2015, 
rinneadh athbhreithniú ar an réimse príomhtháscairí agus méadrachtaí feidhmíochta chun a chinntiú 
go raibh na príomh aschuir agus torthaí á ríomh agus á n-úsáid chun measúnú agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar chinntí gnó. Déanfar mionchoigeartú breise ar chuid díobh sin in 2016. 
 
Bainistiú Taifead 
D’fhéach an Chartlann Náisiúnta le tionscadal bainistithe taifead a fhorbairt chun a taifid féin a 
bhainistiú. Tar éis cainteanna a tharla níos luaithe áfach, leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i dtaobh cur chuige ar bhonn níos leithne i leith bainistiú taifead, socraíodh forbairt ar 
an tionscadail sin a chur siar go dtí 2016, agus é a áireamh i bplean ‘uile-rialtais’ a bhí ní 
b’fhorleithne. 
 
Soláthar Seirbhísí 
Rinneadh athbhreithniú ar roinnt conarthaí reatha chun soláthar amach anseo a chur ar an eolas. Tá 
idirchaidreamh ar siúl leis an Oifig um Sholáthar Rialtais i dtaobh an chur chuige is fearr maidir le líon 
seirbhísí seachtracha ar bhonn conartha a aimsiú. 
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Bainistíocht Riosca 
Rinne an Chartlann Náisiúnta a clár riosca a athbhreithniú agus a dheimhniú in 2015. Go mór mhór, 
rinneadh na rioscaí ionchasacha a leanas a nótáil: 
 

 Tionchar na gciorruithe ar mhaoiniú poiblí agus ar chumas na Cartlainne an leibhéal 
seirbhíse pleanáilte a bhfuil súil leis a thairiscint don phobal agus don rialtas. 

 Cailleadh acmhainní corparáide trí dhul ar scor/ ath-imlonnú agus moill/teip maidir le 
foireann ionaid a cheapadh. 

 Ceal spáis stórála oiriúnaigh sa Chartlann Náisiúnta, as a dtiocfaidh neamhábaltacht i leith 
taifid a aimsiú agus iad a chaomhnú go sábháilte dá bharr sin. 

 Ceal beartais bainistithe chuimsithigh i dtaobh taifid fhoirmiúla don earnáil Stáit. 

 Cailleadh taifid agus cartlanna leictreonacha de bharr mheath na meáin stórála nó nach 
bhfuil fáil orthu a thuilleadh de bharr iomarcaíocht na gcóras oibre. 

 Díothú no díobháil na gcartlann atá faoinár gcúram. 

 Cartlanna as áit tar éis do léitheoirí iad a thabhairt ar ais. 

 Díothú no díobháil do chartlanna agus do thaifid a bhíonn á n-aistriú chuig, as nó idir ár 
bhfoirgnimh. 

 Cartlanna á ngoid. 
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TOSAÍOCHT 1 – AN FHONDÚIREACHT A DHAINGNIÚ, BONN OIBRE NÍOS LÁIDRE DON CHARTLANN 

NÁISIÚNTA A FHORBAIRT/BHUNÚ 
 
REACHTAÍOCHT 
 
An Bille Taifead a Choinneáil 
Rinne an Chartlann Náisiúnta breithnithe a chur ar fáil i leith an Bhille Taifead a Choinneáil, atá á 
chur chun cinn ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Moladh go léireodh éifeacht achtachán an 
Bhille seo, imeacht ó ról agus ó fheidhmeanna reachtúla na Cartlainne Náisiúnta agus a Stiúrthóir, 
mar a leagadh síos san Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986. 
 
‘An riail 20 bliain’ 

I nDeireadh Fómhair 2015, rinne an Chomh-Aireacht Meabhrán le haghaidh Rialtais a fhaomhadh, a 

rinne an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a thionscnamh, i leith athrú ó riail 30 bliain go 

riail 20 bliain a chur i bhfeidhm maidir le taifid na Cartlainne Náisiúnta a aistriú agus iad a scaoileadh 

lena n-iniúchadh ag an bpobal. Beartaítear go ndéanfar é sin a chur i bhfeidhm ar bhonn céimnithe, 

ina dtosófar le haistrithe ó Roinn an Taoisigh, ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Dlí agus 

Cirt agus ó Oifig an Ard-Aighne. Tá gá le reachtaíocht phríomha chun éifeacht a thabhairt don athrú 

seo, trí leasú a dhéanamh ar an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986. Níltear ag súil lena chur i 

bhfeidhm roimh 2017, ar a luaithe.  

 
Mar chuid den fhorbairt a rinneadh ar phlean chun an t-aistriú céimneach seo a chur i gcrích, moladh 
sa Meabhrán go mba chóir suirbhé a dhéanamh ar roinn ghníomhach ar leith chun na costais i 
dtaobh stóráil ar shuíomh seachtrach a mheas agus an t-eolas sin a úsáid mar bhonn anailíse costais 
agus tairbhe i dtaca leis an riail 20 bliain a chur i bhfeidhm. Táthar ag súil go ndéanfar an suirbhé sin 
in 2016. 
 
An tAcht um Chartlann Náisiúnta a thabhairt cothrom le dáta 
Mar a léiríodh sna tuarascálacha bliantúla a foilsíodh cheana, tá an gá leis an Acht um Chartlann 
Náisiúnta a thabhairt cothrom le dáta anois thar téarma. Níorbh fhacthas ach forbairtí measartha in 
2015, i leith athbhreithniú an Achta um Chartlann Náisiúnta a chur chun cinn. 
 
  



7 
 

ACMHAINNÍ 
 
Airgeadais 
Tá na leithdháiltí airgeadais a cuireadh ar fáil don Chartlann Náisiúnta ó Vóta na Roinne Ealaíon, 
Oidhreachta agus Gaeltachta mar a leanas:  
 

Cur Síos Fo-Cheannteidil 2013 € 2014 € 2015€ 

A.1 (Costais riaracháin – pá foirne 
buana). 

2,110,000 2,160,000 2,093,000 

A.3 Reatha (Deontas i gcabhair – 
comhoiriúnach le hadmhálacha do 
chóipeanna cartlainne etc.) 

53,000 40,000 40,000 

A.4 Reatha 910,000 915,000 1,015,000 

A.4 Caipiteal 370,000 281,000 351,000 

IOMLÁN 3,443,000 3,396,000 3,499,000 

 
Baineadh úsáid as leithdháileadh caipitil chun tús a chur le rochtain inmheánach, slándáil agus le 
cosaint ar dhóiteáin a thabhairt cothrom le dáta agus le gnáthobair chothabhála a dhéanamh ar 
shuíomh Shráid an Easpaig. 
 
Eastáit agus Saoráidí 
Rinneadh na hoibreacha chun an phointeáil agus an bhric-obair a chobhsú ar aghaidh an fhoirgnimh 
ag acomhal Shráid an Easpaig agus Shráid Bhríde a thabhairt chun críche ag deireadh na bliana 2015.  
Cuireadh an drochbhail a bhí ar na fuinneoga ar fud fhoirgneamh Shráid an Easpaig in iúl don OPW 
chomh maith, a bhí mar chúis le cailleadh suntasach teasa agus le dusta agus taise laistigh den 
fhoirgneamh, a chuaigh i gcion ar choinníollacha oibre na foirne agus a chur leis an riosca maidir leis 
an mbail a bhí ar na bailiúchán. Táthar ag súil go nglacfaidh an OPW leis nach mór na fuinneoga a 
athrú agus oibreacha dá shórt a chur chin cinn in 2016. 
 
Na hoibreacha foirgnimh eile ina n-áirítear: 

 Athchóiriú a dhéanamh ar chúig bhoghta i dtaisclann na gCeithre Cúirteanna, ina n-áirítear 
seilfre a chur isteach ar Urlár 2, a dhéanfaidh oibreacha athchóirithe ar an gcuid seo den 
taisclann a thabhairt chun críche; 

 Oibreacha feabhais chun dul i ngleic leis an taise i dtaisclann na gCeithre Cúirteanna; agus 

 Soilse cosanta do na foirgnimh ar shuíomh Shráid an Easpaig a uasghrádú. 
 
Oibreacha inmheánacha 
Leis na hoibreacha inmheánacha áiríodh oifig thiomnaithe don chartlannaí ar dualgas, a cuireadh ar 
fáil sa Seomra Léitheoireachta poiblí agus ionad nua próiseála agus léirithe a lonnaíodh san oifig a 
bhíodh in úsáid roimhe sin mar shaoráid mhicreascannáin féinseirbhíse. Leis an spás nua seo, 
cinntítear go ndéanfar an torann timpeallach sa Seomra Léitheoireachta a laghdú agus an fhoireann 
a chumasú i leith athchóiríocht agus athchomhdú a dhéanamh ar an ábhar.  
 
Stóráil ar shuíomh seachtrach  
Tá ionad stórála breise ar shuíomh seachtrach tógtha ar cíos ag Oifig na nOibreacha Poiblí i saoráid 
stórála taifead tráchtála chun freastal ar an éileamh do chóiríocht chartlainne nach bhfuil ionad 
Shráid an Easpaig nó taisclann na gCeithre Cúirteanna in acmhainn a dhéanamh. Tá taisclann stórála 
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eile a forbraíodh in 2015, agus a úsáideann an Chartlann Náisiúnta lonnaithe sa tsaoráid stórála 
taifead tráchtála chomh maith. Oibríonn an Chartlann Náisiúnta go dlúth le lucht bainistíochta 
Bhainistiú Thaifid Ghleann Beithe, maidir le haistriú, stóráil agus aisghabháil taifead sa tsaoráid sin ar 
bhonn leanúnach. 
 
Forbairt Foirgnimh 
Bhí eagrú an tsoláthair foirne chun boghtaí stórála cartlainne agus seirbhísí cúntacha nua a phleanáil 
sa trádstóras ar an suíomh ar Shráid an Easpaig, ar cheann de na forbairtí móra a cuireadh i gcrích i 
2015. Déanfar acmhainn stórála a chur ar fáil d’os cionn 300,000 bosca cartlainne ar chaighdeán 
idirnáisiúnta i dtaca leis an timpeallacht agus le slándáil. Táthar ag súil go bhforbróidh an fhoireann 
deartha leagan amach úr don tsaoráid nua agus go ndéanfaidh an OPW foireann tógála deartha a 
aimsiú chun tosú ar an obair thógála in 2017. 
 
Ullmhú i leith na n-oibreacha forbartha pleanáilte in 2016, lenar áiríodh: 

 Stocáireamh agus sórtáil ar ábhair an trádstórais agus an tionscadal trádstórais á ullmhú. 

 Tairiscint a dhréachtú do chóiríocht trádstórais malairte d’ábhar reatha an trádstórais le linn na 

mboghtaí stórála cartlainne beartaithe a thógáil.  

 Taifid, troscáin agus foireann a athlonnú chun oibreacha athchóirithe ar aghaidh an fhoirgnimh a 

éascú. 

 Stáiseanóireacht agus stóráil ábhar eile seachas taifid a aistriú ón trádstóras go dtí an bloc 

Coirnéil ar chúl an trádstórais. 

 

Bainistíocht Suímh 

Leanadh ar aghaidh leis an obair i leith liostaithe seilf na sealúchas cartlainne a leasú agus a 

thabhairt cothrom le dáta. Tá liostú seilf ríthábhachtach i dtaca le suíomhanna na gcartlann ar fad 

sna taisclanna a choinneáil in ord, chun na tréimhsí ama a thógtar leis na cartlanna a chur ar fáil don 

phobal sa Seomra Léitheoireachta a mhonatóiriú agus a fheabhsú. Le blianta beaga anuas rinneadh 

tionscadail chun ionaid taisclainne na gCeithre Cúirteanna a athchóiriú, ina ndearnadh cartlanna a 

aistriú chuig boscaí saor ó aigéad, agus mar thoradh air sin tháinig athrú mór ar shonraí suímh nach 

mór a thabhairt cothrom le dáta.  Mar thoradh chatagóirí taifead a aistriú chuig stóráil tráchtála ar 

shuíomh seachtrach bhí gá le sonraí a thabhairt cothrom le dáta chun an rianú ar shonraí shuíomh 

na dtaifead a bhí idir áitribh a éascú.  

 
Soláthar Foirne 
Rinne an Chartlann Náisiúnta a plean soláthair foirne a chur faoi bhráid na roinne i bhFeabhra 2015, 
inar léiríodh riachtanas íosta soláthair foirne de 53 bhall foirne lánaimseartha. Bhí 45 ag obair sa 
Chartlann Náisiúnta i mí na Nollag 2015, rinneadh 7 mball foirne nua a dháileadh ar an gCartlann ach 
d’imigh 8 ón oifig chomh maith le linn na bliana. 
 
Bhí tionchar ag an easnamh soláthair foirne leanúnach, ag gráid an Oifigigh Seirbhíse agus an 
Chartlannaí go mór mhór, ar chumas na Cartlainne Náisiúnta a hoibleagáidí reachtúla a 
chomhlíonadh agus seirbhísí nua a fhorbairt.   
 
Rinneadh straitéis soláthair foirne a fhorbairt chun díriú ar shoghluaisteacht foirne, solúbthacht agus 
seachadadh seirbhíse ach, níorbh fhéidir an straitéis a chur i bhfeidhm ina iomláine d’uireasa an lín 
chriticiúil foirne a bhí ainmnithe, a dháileadh nó a chur ar fáil.  
 
In 2015, d’éirigh Philip Doyle as an obair, ball den fhoireann a thug seirbhís fhada agus a bhí 
freagrach as na ceisteanna ginearálta ar fad a tháinig ón bpobal, ar an nguthán agus trí ríomhphoist, 
a bhainistiú. D’aistrigh Breda Devereux go Cultúr Éireann. D’aistrigh Jennifer Dunne agus Declan 
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Kenny go hoifigí na Roinne i gCill Airne agus i Loch Garman faoi seach. D’aistrigh Denis Callanan agus 
Laure Feeney, tar éis dóibh ardú céime a fháil, chuig an Roinn Dlí agus Cirt agus An Garda Síochána 
faoi seach. D’éirigh Kristen Mulrennan agus Jackie Prendergast as a gcuid oibre leis an gCartlann 
Náisiúnta, agus fuair siad poist eile.  
 
Rinne 4 chartlannaí, a bhí ar fad fostaithe ar chonarthaí sealadacha (Hanne Sheerin, Noelle Mitchell, 
Fergus Brady agus Patricia Fallon) a gcuid fostaíochta leis an gCartlann Náisiúnta a thabhairt chun 
críche le linn na bliana.  
 
Trí Rónán Whelan mar Cheannasaí Riaracháin agus Ann Byrne mar HEO san Aonad ICT a cheapadh, 
bhí ar chumas na Cartlainne Náisiúnta a plean ICT a chur chun cinn agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar a próisis riaracháin. Rinneadh HEO ICT a chur in ionad phost Cheannasaí ICT ar an mbonn go 
dtiocfaidh ardú ar an ngá a bheidh le scileanna agus acmhainneacht speisialta in ICT a fhorbairt 
amach anseo. 
 
Bhí an Stiúrthóir ina rannpháirtí tábhachtach i bpróiseas earcaíochta na Seirbhíse um Cheapacháin 
Phoiblí, i dtaobh cartlannaithe lánaimseartha a bhí le ceapadh chuig an gCartlann Náisiúnta. Mar 
thoradh ar an bpróiseas sin, rinneadh painéal iarrthóirí oiriúnacha cáilithe a chruthú a d’fhéadfaí a 
cheapadh faoi réir faomhadh na roinne. Ceapadh Antoinette Doran agus Natalie Milne, 
Cartlannaithe, chuig an gCartlann Náisiúnta ón bpainéal sin in 2015, agus táthar ag súil go ndéanfar 
beirt eile a cheapadh in 2016.  
 
Ceapadh Sarah Bredin mar Oifigeach Cléireachais agus tar éis comórtas oscailte d’Oifigigh Seirbhíse 
ceapadh Agnieszka Szewc agus Kenneth Corbally chuig an gCartlann Náisiúnta.   
 
Mar thoradh ar an líon post nár líonadh agus a measadh mar phoist ríthábhachtach i bplean an 
tsoláthair foirne, ní raibh ar chumas na Cartlainne Náisiúnta cuid dá róil reachtúla a chur chun cinn 
mar ba chóir, ina n-áirítear liostú cartlainne, breithmheas taifead agus athbhreithniú agus aistriú na 
dtaifead chuig an gCartlann Náisiúnta. 
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Sláine na mbailiúchán atá faoinár gcúram a chinntiú 

Caomhnú 
 
Boscaí agus fillteáin chartlainne 
 
Leanadh leis an obair maidir leis na coinníollacha stórála a fheabhsú in 2015.  Mar chuid den obair 
sin, leanadh leis an gclár i leith athbhoscáil a dhéanamh ar an ábhar i dtaisclann na gCeithre 
Cúirteanna ina ndearnadh 5% den bhailiúchán a athlonnú i mboscaí cartlainne ní ba chuí. 
  
Leanadh leis an obair i Sráid an Easpaig i dtaobh taifead ó imfháluithe nach mbaineann le hábhar a 
athphacáil i mboscaí agus i bhfillteáin cartlainne. Go mór mhór, déanfar bailiúchán iomlán na 
bPléadáil Seansaireachta ón 16ú – 19ú haois a athphacáil in dhá bhosca agus fhillteán nua.  
 
Caomhnú 

Lean an tAonad Caomhnaithe le tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí tábhachtacha go leor ar 

fud na Cartlainne Náisiúnta, amhail oiliúint speisialta i scileanna caomhnaithe a chur ar fáil agus 

treoir agus comhairle a thabhairt dár bhfoireann agus do chomhlachtaí rialtais.  

 

Rinneadh tionscadal ar leith a thionscnamh i dtaobh fillteáin rialtais a stóráil ar chaighdeán 

cartlainne. Mar chuid den tionscadal sin, rinne an tAonad fillteáin chartlainne shaincheaptha a 

dhearadh le húsáid i bhfillteáin d’fhonn paimfléid i bhfillteáin rialtais a stóráil go slán sábháilte.  

 

Bhí an obair a rinneadh ar réimse tionscadal seachtrach agus inmheánach a bhain le himeachtaí Éirí 

Amach na Cásca, 1916, agus le Deich mBliana na gCuimhneachán, lárnach d’obair an aonaid in 2015. 

Leanadh ar aghaidh leis an obair ar ábhar ár gcroí-bhailiúchán chun éascú a dhéanamh ar thaighde i 

dtaobh foinsí 1916 ar líne. Leis na spriocdhátaí géara agus an t-ardú ar líon na n-éileamh ó 

thaighdeoirí i leith íomhánna digiteacha d’fhoilseacháin agus do chlár faisnéise teilifíse, cuireadh go 

mór leis an ualach oibre a chur an tAonad ar fáil le linn na bliana.   

 

Rinne caomhnóirí a bhí ar chonarthaí gearrthréimhseacha obair a bhí maoinithe go seachtrach faoi 

threoir agus faoi mhaoirseacht theicniúil ár gcaomhnóra aonair, bhuain. Fuarthas an maoiniú ón 

Wellcome Trust, an Oifig Luachála, an Chomhairle Oidhreachta, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

agus ó Choimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann. Bhí an tAonad freagrach as cásanna taispeántais cuí a 

chur ar fáil chun míreanna tábhachtacha ónár sealúchais a léiriú. Rinneadh clár a fhorbairt chun na 

cáipéisí a ullmhú agus a chur ar sceideal le haghaidh taispeántais. Rinne na taispeántais ceangal le 

leathanaigh Cháipéis na Míosa ar shuíomh gréasáin na Cartlainne Náisiúnta. Aimsíodh caomhnóir 

teicstíle chomh maith chun blúiríní na brataí a bhí ar foluain os cionn mhonarcha Bhrioscaí Jacob le 

linn Seachtain na Cásca, 1916, a chaomhnú. Tá an Chartlann Náisiúnta lonnaithe ar shuíomh na 

monarchan sin. 

 

Trí thacaíocht na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, leanadh ar aghaidh leis an gclár 

scoláireachta. Rinne na socrúcháin cúrsa bliana seo do chéimithe nua, fás a chumasú sa líon ábhair a 

caomhnaíodh ar bhonn bliantúil. Rinne an Chartlann Náisiúnta éascú ar shocrúchán i leith mic léinn ó 

Ollscoil Bern, na hEilvéise, ar feadh 8 seachtainí le linn an tsamhraidh.  

 

Leanadh le caidreamh a chothú i dtaca le gníomhaíochtaí caomhnaithe trí ailt a foilsíodh i bprionta 

agus ar líne, cuir i láthair ag comhdhálacha agus ceardlanna chomh maith le héascú a dhéanamh ar 

thurais ina dtugtar míniú ar obair an Aonaid do chuairteoirí agus d’fhoireann. 
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TOSAÍOCHT 2 – INFHEICTHEACHT AGUS FÁIL AR ÁR SEIRBHÍSÍ A FHEABHSÚ 
 
Chomh maith leis an bhfáil atá ar na cartlanna atá faoinár gcúram a sholáthar ar bhonn leanúnach 
agus sealbhú na gcartlann ó Chomhlachtaí Sceidealaithe agus ó Chomhlachtaí eile a chinntiú, 
ghlacamar leis na cúraimí a leanas: 
 
Athbhreithniú ar an Aistriú Bliantúil 
Thug an fhoireann shinsearach bainistíochta faomhadh i leith athrú ar an gcur chuige i dtaobh 
ullmhúchán ar an bpróiseas aistrithe bhliantúil maidir leis na taifid atá faoi réir le scaoileadh faoi 
bhráid an phobail an 1 Eanáir 2016. Chun a chinntiú go ndéanfaí an t-aistriú agus go raibh dóthain 
foirne ar fáil chun an obair a bhain le nach mór 2,500 comhad a ullmhú i gcóir réamhbhreathnú leis 
na meáin agus leis an bpobal i gcoitinne, rinneadh an Seomra Léitheoireachta poiblí a dhúnadh ar 
feadh seachtaine i ndeireadh mhí na Samhna, agus cuireadh an fhoireann ar fad a bhí ar fáil i mbun 
oibre ar chomhaid a sealbhaíodh le gairid agus ar thascanna gaolmhara eile. Rinneadh na míreanna a 
roghnaíodh ón aistriú a rinneadh i 1985 a dhigitiú agus a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Cartlainne 
Náisiúnta d’fhonn feasacht a ardú i dtaobh na dtaifead a bhí le scaoileadh faoi bhráid an phobail. 
 
An Straitéis Meáin Shóisialta 
Tháinig an Chartlann Náisiúnta agus a hinstitiúidí gaolmhara le chéile chun beartas meáin shóisialta a 
fhorbairt agus cuntas twitter a oscailt (@NARIreland). Baineadh úsáid as Twitter mar shás seachadta 
phoiblí do thuarascálacha Phóilíní Chathair Átha Cliath ar ghníomhaíochtaí náisiúnaigh na hÉireann 
(féach thíos). Tá ardú seasmhach tagtha ar líon leantóirí an chuntais agus faoi dheireadh mhí na 
Nollag, bhí 1,000 leantóir ag an gcuntas.  
 
Taithí an chuairteora  
Caitheadh roinnt caipitil ar mhaithe le taithí an chuairteora ag Sráid an Easpaig a fheabhsú. Rinneadh 
roinnt scáileán taispeántais mór LCD a chur isteach chun eolas ginearálta agus taispeántais 
sleamhnán ar líne a léiriú, agus rinneadh dhá chás taispeántais a chur isteach ar an mbealach isteach 
chuig an Seomra Léitheoireachta. Rinneadh cás taispeántais breise a chur isteach ag an ionad 
Fáiltithe ar an mbunurlár ag Sráid an Easpaig, agus tá rialtáin timpeallachta inmheánacha ag na 3 
chás chun na hábhair a chaomhnú chomh maith is féidir.  
 
Athbhreithniú ar an gcur chuige i dtaobh an lae oscailte 
Rinneadh athbhreithniú ar an gcur chuige foriomlán i dtaobh lá oscailte na Cartlainne Náisiúnta agus 
tionscnamh poiblí eile in 2015. De réir cosúlachta bhí an-tóir ag an bpobal ar na seirbhísí nua a 
forbraíodh amhail an léacht ghinealais. Bhí an Chartlann Náisiúnta páirteach in Oíche Chultúir, an 
tSeachtain Oidhreachta, seachtain feasachta na Cartlainne Náisiúnta chomh maith lena lá oscailte 
féin a reáchtáil. In 2015 chomh maith, ghlac an Chartlann Náisiúnta páirt i bhféile Lá Fhéile Pádraig 
den chéad uair. Thug tuairim is 3,000 cuairteoir ina iomláine cuairt ar an bhfoirgneamh ar Shráid an 
Easpaig. 
 
An tSeirbhís Comhairle Ginealais 

Ó 2003 i leith, tá Seirbhís Comhairle Ginealais curtha ar fáil ag an gCartlann Náisiúnta, ina 

bhféadfaidh an pobal dul i gcomhairle le ginealeolaí gairmiúil i dtaobh foinsí a úsáid a bhaineann le 

stair a dteaghlaigh a aimsiú. Tá an tseirbhís seo saor in aisce. In 2015, bhain 1,751 duine úsáid as an 

tseirbhís. 

 

Le linn na bliana reáchtáladh sé léacht phoiblí saor in aisce i gcomhar le Ginealeolaithe Creidiúnaithe 

na hÉireann, ar cuid dá chomhaltaí iad a chuireann an tSeirbhís Comhairle Ginealais ar fáil go 

laethúil. Faoin teideal - Summer Evening Lecture Series: Your Ancestors and the Nation's Archives, 

labhair na cainteoirí a leanas ar na hábhair a leanas: 
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 Steven Smyrl: “Wills & Their Whereabouts” (Taifid thiomnacha).   

 Paul Gorry: “Indeed, They Are My Ancestors” (Taifid Chlárlann na nGníomhas).  

 Margaret Jordan: “DNA Today” (DNA). 

 Aiden Feerick: “Of Much Genealogical Value” (Taifid na hOifige Luachála). 

 Rosaleen Underwood: “Anglicans Aren’t All Anglo!” (Taifid Eaglais na hÉireann). 

 Nicola Morris: “Maps, Rentals & Terriers” (Taifid eastáit na hÉireann). 

 

D’fhreastail tuairim is 350 duine ón bpobal ar na léachtaí ina raibh 76 duine i láthair ag ceann de na 

léachtaí, an líon is mó daoine a d’fhreastail ar aon cheann de na léachtaí a reáchtáladh. 

 
Mar bhealach chun feasacht a ardú i leith a cuid sealúchas, rinneadh ionadaíocht ar an gCartlann 
Náisiúnta ag na himeachtaí seo a leanas: 
 

 Seimineár Atlais Bhailte Stairiúla na hÉireann, Acadamh Ríoga na hÉireann, Bealtaine; 

 An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta a reáchtáladh i Ráth an Uisce, An Sráidbhaile, Co. 
Laoise, sa Mheán Fómhair; 

 Back to Our Past a reáchtáladh sa RDS i nDeireadh Fómhair; agus 

 An Cumann Staire Dlí i mí na Samhna. 
 
 
FÁIL AR CHARTLANNA 
 
Táirgí agus Aisghairmeacha 

 Cuireadh 20,464 cháipéis ar fáil in 2015 (laghdú ón 23,715 a cuireadh ar fáil in 2014); 

 Cuireadh 3,408 micreascannán ar fáil (laghdú ón 4,668 a cuireadh ar fáil in 2014); 

 Rinneadh 597 n-aisghairm chuig na Ranna agus Oifigí Stáit (ardú ón 295 chomhad a ordaíodh 

in 2014); agus  

 Rinneadh 503 chomhad a iarradh ón ionad stórála tráchtála atá lonnaithe ar shuíomh 

seachtrach (laghdú ón 566 a ordaíodh in 2014). 

 
Leanadh ar aghaidh leis an titim ar líon na gcuairteoirí a thug cuairt ar fhoirgneamh Shráid an Easpaig 
in 2015. 
 
D’ainneoin sin, de bharr leibhéal an tsoláthair foirne bhí d’iallach ar an gCartlann Náisiúnta den 
chéad uair riamh, an Seomra Léitheoireachta a dhúnadh ar feadh seachtaine roimh réamhbhreathnú 
na meán chun a chinntiú go bhféadfaí an líon dóthain foirne a shannadh do ghlanadh, athphacáil 
agus catalógú a dhéanamh ar na comhaid a bhain le 1985 agus a aistríodh le déanaí.  
 
Tugadh chun críche an obair leis na Córais ICT ar na córais táirgthe a fheabhsú agus a thabhairt 

cothrom le dáta. Rinneadh dul chun cinn suntasach i dtaca le sonraí suímh a áireamh sa chóras, a bhí 

áisiúil d’fhoireann an tSeomra Léitheoireachta agus iarratais duillín á n-ionchur acu. 

 

Micreascannán 

De bharr laghdú ar úsáid micreascannán leis an bpobal, rinneadh cinneadh i leith an tsaoráid 

féinseirbhíse sa Seomra Léitheoireachta a laghdú. Rinneadh nach mór na cásanna micreascannáin 

agus a n-ábhar ar fad a lonnú sa taisclann ar Shráid an Easpaig, agus níor fágadh ach ceithre chás leis 

na bailiúcháin micreascannán is mó a úsáidtear, atá ar fáil ar bhonn  féinseirbhíse. Déantar iarratas 

ar mhicreascannáin ar an mbealach céanna le cáipéisí cruachóipe cartlainne agus déantar iad a chur 

ar fáil sa Seomra Léitheoireachta taobh istigh de 30 nóiméad. 
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Ar líne 
Leanadh leis an bhfás ar úsáid na bhfoinsí cartlainne ar líne, ar mó go mór é ná líon na ndaoine a 
thriallann ar an Seomra Léitheoireachta. Tríd an bhfáil atá ar leaganacha digiteacha de shraith 
iomlán taifead, tacaítear le taighde stairiúil, ghinealais agus eile agus déantar iniúchadh agus fiosrú a 
éascú. Rinne os cionn 6,000 duine cuairt a thabhairt ar ár suíomhanna gréasáin gach lá agus déanann 
an Chartlann Náisiúnta a hábhar ar líne a fhorbairt agus a leathnú ar bhonn leanúnach. 
 
Mar chuid den chomóradh ar Dheich mBliana na gCuimhneachán, cuireadh acmhainn dhigiteach nua 
ar fáil ar líne ar bhonn seachtainiúil. Le hionchur ó Bhrainse Coireachta Oifig an Phríomh-Rúnaí: 
Comhaid Phóilíní Átha Cliath (DMP) maidir le Gluaiseacht Antoisceach, inar áiríodh tuarascálacha 
faireachais ar ghníomhaíochtaí náisiúnaigh na hÉireann, le linn na seachtainí ón 29 Bealtaine 1915 go 
dtí Aibreán 1916.  
 

Liostú Cartlainne 

 

Áiseanna cuardaigh 

Ar cheann de phríomhfheidhmeanna na Cartlainne Náisiúnta, déantar áiseanna cuardaigh a chruthú 
chun éascú a dhéanamh ar an bhfoireann agus ar úsáideoirí cartlanna a chuardach agus a aimsiú. Tá 
na háiseanna cuardaigh ar fáil i bhfoirm chruachóipe inár Seomra Léitheoireachta agus i bhfoirm 
dhigiteach ar ár suíomh gréasáin ag http://www.nationalarchives.ie/search-the-archives.  
 
Chomh maith leis an obair leanúnach i dtaobh áiseanna cuardaigh a chruthú chun sceidil taifid na 
Ranna agus na gCúirteanna a aistrítear go bliantúil a chur in oiriúint, leanadh ar aghaidh le tiontú 
siarghabhálach na n-áiseanna cuardaigh oidhreachta cruachóipe go formáid dhigiteach le linn 2015, 
mar a bhí amhlaidh leis an obair bhreise a rinneadh ar an socrúchán sin, inar áiríodh liostú agus 
boscáil na dtaifead neamhliostaithe a bhí i dtaisce sa Chartlann Náisiúnta cheana féin. 
 

Pléadálacha Seansaireachta 

Leanadh ar aghaidh leis an obair in 2015, i dtaobh na dtaifead sa bhailiúchán pléadála seansaireachta 

a chatalógú.  

 

An Coimisiún Teamparáltas Eaglasta 

Tá taifid an Choimisiúin Teamparáltas Eaglasta i seilbh na Cartlainne Náisiúnta. Is bailiúchán an-mhór 

é seo, ina n-áirítear 75 phailléad de thaifid nach bhfuil fós catalógaithe. De bharr ceal foirne níorbh 

fhéidir aon obair a dhéanamh ar an mbailiúchán seo in 2015.  Dhéileáil Ceannasaí an ASP leis an 

gcomhfhreagras ón bpobal maidir le hiarratais fála. 

 

Tionscadal Tiomnachta Crowley 
Tar éis beirt chartlannaí a fhostú in 2013, leanadh ar aghaidh leis an obair ar thaifid Oifig an 
Phríomh-Rúnaí do 1826-28 a chatalógú. Rinneadh cohórt taifead luachmhara a bhain le Compántas 
na gCaitliceach in 1828 a chatalógú chomh maith, an tréimhse roimh Fhuascailt na gCaitliceach.  
 

An Choróin agus Síocháin 

Tá taifid Oifigí na Corónach agus Síochána i seilbh na Cartlainne Náisiúnta, réamhtheachtaí na 

gcúirteanna cuarda. Mar chuid den obair a glacadh ar láimh sna Ceithre Cúirteanna i dtaobh na 

gcartlann ar fad a aistriú ó bheartáin go boscaí cartlainne, tá na léarscáileanna, pleananna agus na 

míreanna móra ar fad ó na taifid sin á gcaomhnú agus á gcatalógú faoi láthair. Le linn 2015, rinneadh 

an obair ar chontaetha Chorcaí agus Bhaile Átha Cliath a thabhairt chun críche.  

 

http://www.nationalarchives.ie/search-the-archives
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SEALBHÚ CARTLANN 
Faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, tá an Chartlann Náisiúnta faoi shainordú dlí taifid 
chartlainne a fháil ó na Ranna Stáit agus ó na Cúirteanna. Cumhachtaítear an oifig chomh maith, i 
dtaobh taifid agus cáipéisí eile a fháil sa chás go mbreithnítear gur fiú iad a chaomhnú, sa chás go 
ndéanann siad sealúchais reatha na dtaifead Rannach a chomhlánú nó sa chás go bhfuil siad i mbaol 
díothú. 
 

Aistriú taifead leis na Ranna Stáit 

Déantar na taifid a sealbhaíodh ó na Ranna Rialtais le linn 2015, a achoimriú in aguisín ar leithligh, 

ina gcuimsítear tuairim is 27,176 chomhad rannacha aonair. Tá aon aistriú taifead amháin de chuid 

Choimisiún Talún na hÉireann (c.19,223 chomhad), a fuarthas ón Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, 

nár cuireadh ar fáil don phobal de bharr ceal spáis stórála sa Chartlann Náisiúnta. 

 

Aistriú taifead leis na cúirteanna 

Déantar na taifid a sealbhaíodh ó oifig na gcúirteanna agus ó na clárlanna probháide a achoimriú in 

aguisín ar leithligh. Tuairim is 3,726 chomhad atá i gceist.  

 

Fuarthas trí cinn d’aistrithe taifid na cúirte cuarda chomh maith ó oifigí Chúirt Chuarda Chorcaí agus 

Lú in 2015, ina gcuimsítear 9,291 chomhad. Níor cuireadh aon cheann de na taifid sin ar fáil don 

phobal le haghaidh comhairliúcháin áfach, de bharr ceal dóthain foirne chun na taifid a phróiseáil 

agus áiseanna aimsithe a ullmhú.  

 

Tar éis cruinniú i Meán Fómhair, 2015, le hionadaithe ón tSeirbhís Chúirteanna, rinneadh cinneadh 

go gcuirfeadh na cúirteanna deireadh le taifid a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta ar bhonn 

sealadach, go dtí go dtabharfaí cinneadh chun críche i leith taifead le saincheisteanna Cosanta Sonraí 

a scaoileadh faoi bhráid an phobail agus go dtí go raibh an deis ag an tSeirbhís Chúirteanna dul i 

gcomhairle le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. 

 

Aistriú taifead le comhlachtaí sceidealaithe 

Mar atá luaite i dtuarascálacha Stiúrthóra a foilsíodh roimhe seo, níl ar chumas na Cartlainne 

Náisiúnta líon mór taifead atá le haistriú ó fhormhór mór na 61 chomhlacht atá liostaithe i Sceideal 

an Achta um Chartlann Náisiúnta a shealbhú, go dtí go ndéanfar cóiríocht bhreise agus soláthar 

foirne cuí a chur ar fáil.  

 

In 2015, sealbhaíodh taifid ó Oifig an Phríomh-Rúnaí chuig an Uachtarán; ó Oifig an Ard-Aighne agus 

ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Fuarthas aistriú beag ó Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit de na 

comhaid a bhaineann le cás Henry (‘Harry’) Gleeson. Fuarthas 2,249 gcomhad aonair ina iomláine ó 

chomhlachtaí sceidealaithe. Tugtar achoimre orthu sin in aguisín ar leithligh.   

 

Maidir le haistriú bliantúil taifid chomhaid na gcuideachtaí díscaoilte ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí 

(432 chomhad), chomh maith leis an tuairim is 12,100 comhad a aistríodh in 2014, ní bheidh fáil ag 

an bpobal orthu sin, de bharr easpa foirne agus spáis stórála sa Chartlann Náisiúnta.  

 

Taifid a sealbhaíodh ó fhoinsí príobháideacha 

Fuair an Chartlann Náisiúnta roinnt sealbhaithe ó fhoinsí príobháideacha in 2015. Déanann na 

bailiúcháin sin ár sealúchais reatha a chomhlánú nó tá tábhacht náisiúnta ag baint leo. Déantar 

achoimriú ar roinnt de na sealbhaithe sin sa tuarascáil fhorlíontach.   
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Údarú na dtaifead a mholtar a dhíothú 
Rinneadh dhá údarú i leith taifead a dhíothú a eisiúint in 2015. Bhain na húdaruithe le taifid na 
Roinne Coimirce Sóisialaí agus leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha i dtaca le hAmbasáid na hÉireann 
chun na Seapáine.   
 
Tá go leor iarratas amuigh ó ranna ag lorg faofa i leith taifid a dhíothú nach fiú a chaomhnú go buan 
mar chartlanna. De bharr ceal foirne agus acmhainní áfach, níorbh fhéidir tuarascálacha 
breithmheasa a ullmhú chun na taifid sin a mheas. 
 

Nótaí treoracha nua i leith Saoráil Faisnéise agus PQ 
Chun cur chuige níos réamhghníomhaí a fhorbairt d’iarratais i leith bhreithmheas agus díothú na 
dtaifead nárbh fhiú a chaomhnú go fadtréimhseach, rinne an RADD múnla nóta treorach a fhorbairt, 
ina n-áirítear feidhmeanna comónta á bhforbairt mar threoir ghinearálta ar chineálacha comhaid ar 
leith. Rinneadh an chéad dá nóta treorach a thabhairt chun críche i Nollaig na bliana 2015, inar 
áiríodh ceisteanna parlaiminte agus comhaid cáis saorála faisnéise. Tá treoirlínte á n-ullmhú faoi 
láthair i dtaobh taifid airgeadais rannacha a bhainistiú. Táthar ag súil go leanfar ar aghaidh leis an 
obair a fhorbairt le linn 2016. 
 

An tSeirbhís Aisghairme 
Baineadh úsáid fhorleathan as an tseirbhís aisghairme in 2015. Rinneadh athbhreithniú ar na 
dúshláin leanúnacha áfach, maidir leis an tseirbhís a bhainistiú i ndeireadh na bliana 2015, agus 
déanfar cur chuige píolótach nua i leith na seirbhíse aisghairme a phleanáil in 2016. 
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TOSAÍOCHT 3 – AISTRIÚ GO DIGITEACH 
 
An Líonra ICT 
Rinneadh líonra ICT na Cartlainne Náisiúnta a uasghrádú go mór in 2015. Inar áiríodh an líonra 
limistéar stórála a athsholáthar, freastalaithe agus lasca breise agus córas cúltaca athshlánaithe ó 
thubaiste. Rinne an bonneagar nua fás agus acmhainn a chur ar fáil chun seirbhísí digiteacha nua a 
fhorbairt as seo go ceann 3-5 bliana.  
 
Rinneadh an trealamh a leanas a tháirgeadh, a chumrú agus a chur isteach: 

 3 Fhreastalaí Power Edge de dhéanamh Dell (2 fhreastalaí vSphere agus 1 fhreastalaí 

cúltaca). 

 Líonra Limistéar Strórála Power Vault de dhéanamh Dell. 

 Stóras Líonra-Cheangailte Synology (Stóras NAS).  

 Balla dóiteáin Fortinet Fortigate. 

 Ródaire de dhéanamh Cisco. 

 Lasca Líonra Chliste de dhéanamh Cisco (2 phríomhlasc agus 5 lasc úsáideora). 

 2 ghléas ilfheidhmeacha de dhéanamh Canon (printéirí/scanóirí/fótachóipirí).  

 Rinneadh uasghrádú ar an nasc líonra Ethernet ó 100 mbp go 300 mbp (le hacmhainn 

Gigibit), agus beidh sé in úsáid tar éis na hoibreacha ar an Seomra Cumarsáide a thabhairt 

chun críche. 

 APC Smart-UPS (Soláthar Dobhriste Cumhachta). 

 Aonaid Dáilte Cumhachta APC (PDU)x 2. 

 Raca Freastalaí 42U Netshelter de dhéanamh Dell. 

 
Scanóirí RFT 
Rinne an Chartlann Náisiúnta roinnt tairiscintí a eisiúint do scanóirí A0 agus A2 sa cheathrú ráithe de 
2015. Rinneadh é sin chun trealamh a cheannach ar mhaithe le cumas agus acmhainn na Cartlainne 
Náisiúnta i dtaobh íomháú digiteach biúró-bhunaithe a fhorbairt agus cur le huasghrádú an Líonra 
ICT. 
 
Athbhreithniú ar shuíomh gréasáin na Cartlainne Náisiúnta 
Rinneadh athbhreithniú ar an suíomh gréasáin reatha agus ainmníodh bealach forbartha chun a 

inúsáidteacht agus a fheidhmiú a fheabhsú in 2016 agus ina dhiaidh sin. Rinneadh an t-alt ar 

Cheisteanna Coitianta a athbhreithniú agus a leathnú. 

 
An próiseas athbhreithnithe 
Rinneadh athbhreithniú ar phróiseas na bpríomhfheidhmeanna cartlainne in 2015. Mar thoradh, 
cuireadh sonraí cáilíochtúla ar fáil i leith seirbhísí a fhorbairt amach anseo agus cuíchóiriú i dtaobh 
feidhmeanna amhail bainistiú fiosrúcháin, íomháú digiteach agus seirbhís aisghairme. Déanfar iad a 
chur chun cinn níos faide in 2016.  
 
An tAonad Íomháithe Dhigitigh 

Le linn 2015, caitheadh roinnt mhór ama ar an taighde a rinneadh ar threalamh nua agus ar nósanna 

imeachta maidir le sreabhadh oibre, mar thoradh bunaíodh an tAonad Íomháithe Dhigitigh, a thug 

an fhoireann íomháithe le chéile in aon roinn amháin. Rinneadh athbhreithniú agus stocáireamh ar 

na híomhánna a cruthaíodh agus a bhí i seilbh na Cartlainne Náisiúnta. Léiríonn an stocáireamh go 

bhfuil níos mó ná 700,000 íomhá i gceist. De thoradh na hoibre sin, cuireadh córais i bhfeidhm chun 
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an cineál agus an líon íomhánna a thaifeadadh chun na sealúchais dhigiteacha a bhainistiú ní 

b’fhearr. 

 

Na híomhánna cartlainne leis an Aonad Íomháithe Dhigitigh in 2015: 

 Iarratais Náisiúnta Scoile ED/1. 

 Oifig an Phríomh-Rúnaí, Brainse Choireachta: Póilíní Chathair Átha Cliath (DMP), Gluaiseacht 

na nAntoisceach, an 29 Bealtaine 1915 – an 20 Aibreán 1916. 

 Miontuairiscí Comh-Aireachta agus comhaid rannacha roghnaithe do 1985. 

 Míreanna roghnaithe le léiriú sa roinn ‘cáipéis na míosa’ ar an suíomh gréasáin. 

 Ábhar roghnaithe leis an bhfile Yeats, do chomóradh 150 bliain ar bhreith an fhile. 

 Íomháú na gclár vótálaithe do Chartlann Bhaile Átha Cliath curtha i gcrích. 

 Comhaid rannacha roghnaithe don tionscadal CAIN.  

 Íomhánna na léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis do Ghaillimh, Corcaigh agus Dún na 

nGall d’Atlas Bhailte Stairiúla na hÉireann. 

 Íomhánna fhoirgneamh na Cartlainne Náisiúnta ar Shráid an Easpaig do bhróisiúr Fáilte 

Éireann. 

 Pleananna na hAmharclainne Ríoga, Baile Átha Cliath, leis an OPW. 

 Íomhánna roghnaithe a bhaineann le Deich mBliana na gCuimhneachán, d’Atlas Réabhlóide 

na hÉireann.  

 
Leis an ardú ar dhigitiú, tháinig laghdú ar obair an aonaid micreascannáin le linn 2014. Cé nach 
ndearnadh aon tionscadal nua a thionscnamh, leanadh ar aghaidh leis an obair ar na tionscadail a bhí 
i bhfeidhm cheana, go mór mhór micreascannánú caomhnaithe Ainmleabhair na Suirbhéireachta 
Ordanáis.  
 
Rinneadh na léitheoirí micreascannáin sa Seomra Léitheoireachta a uasghrádú. Ceannaíodh trí 
ghléas de dhéanamh Scanpro, a cuireadh isteach in ionad na léitheoirí micreascannáin ní ba shine. 
 
Coiste Chaillteanas Réadmhaoin na hÉireann, 1916 

Rinne an Chartlann Náisiúnta an íomháú digiteach ar 6,567 gcomhad Choiste Chaillteanas 

Réadmhaoin na hÉireann a sheachfhoinsiú, a bhaineann le próiseáil na n-éileamh cúitimh i leith 

caillteanais nó damáiste do réadmhaoin le linn Éirí Amach na Cásca, 1916. Rinne Mastermind Ireland 

Limited an obair íomháithe dhigitigh, ar cuireadh tús leis le linn ráithe dheireadh 2014, agus a tugadh 

chun críche in earrach na bliana 2015. 

 

Leabhair Suirbhéireachta agus Dháilte 

Rinne rialtas na Breataine na Leabhair Suirbhéireachta agus Dháilte a chur i dtoll a chéile ag deireadh 

an tseachtú haois déag, chun taifead iontaofa na n-úinéirí talún in Éirinn a bhunú chun críche 

dliteanas a bhunú i leith cíos cúiteach. Tá sraitheanna de na Leabhair Suirbhéireachta agus Dháilte i 

seilbh na Cartlainne Náisiúnta, ina gcuimsítear faisnéis a bailíodh le linn suirbhéanna a rinneadh ní ba 

luaithe (Suirbhéanna Stafford, Civil agus Down), agus a thugann ainmneacha na n-úinéirí a rinne a 

gcuid talún a fhorghéilleadh faoi Réiteach Chromail 1641, agus méid agus caighdeán na talún a bhí 

ina seilbh. Tugtar ainmneacha na ndaoine a ndearnadh an talamh sin a bhronnadh orthu chomh 

maith faoi na hAchtanna éagsúla idir 1662 agus 1703.  In 2015, tionscnaíodh tionscadal 

comhfhiontair i gcomhar le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann chun na leabhair sin a dhigitiú. In 

nDeireadh Fómhair 2015, cuireadh tús leis an obair na 20 leabhar a ullmhú i gcóir íomháithe, ina 

ndearnadh gach imleabhar a uimhriú (11,228 leathanach ina iomláine) agus a chaomhnú. Cuirfear 

tús leis an obair íomháithe go luath in 2016. 
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Taifid leictreonacha 
Ní raibh an Chartlann Náisiúnta in acmhainn aon chumas a fhorbairt i dtaca le taifid leictreonacha a 
bhainistiú. Ag tráth ina bhfuil fíorghá le treoirlínte i dtaobh bhreithmheas, sealbhú agus chaomhnú 
na dtaifead leictreonach amhail ríomhphost, comhaid phróiseála focal agus bunachair sonraí. Glactar 
leis go bhfuil leathadh na dtaifead leictreonach agus na taifid a chruthaítear i gcórais ghnó 
leictreonacha ina gcúis mhór imní mura ndéanfar bearta agus nósanna imeachta a fhorbairt chun 
ábhar den sórt sin a bhainistiú. Níor cuireadh tús fós le caomhnú agus le haistriú taifead leictreonach 
chuig an gCartlann Náisiúnta.  
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TOSAÍOCHT 4: ÁR bhFOIREANN A FHORBAIRT 
 
 
I dtaca lenár dtiomantas dár bhfoireann a chur chun cinn rinne an Chartlann Náisiúnta roinnt 
tionscnamh a fhorbairt. Rinneadh iniúchadh ar scileanna na foirne ar dtús agus cuireadh plean i dtoll 
a chéile ina dhiaidh sin, chun na réimsí a ainmniú ina raibh gá le breisoiliúint nó le forbairt a 
dhéanamh ar an bhfoireann. Cuireadh é sin i gcrích i gcomhar le hAonad Oiliúna DAHG. Reáchtáladh 
roinnt cruinnithe le ARA (i) chun scileanna agus cúrsaí a ainmniú a d’fhéadfaí a reáchtáil sa Chartlann 
Náisiúnta le linn 2016. 
 
Ghlac an Chartlann Náisiúnta páirt sa Chomhghuaillíocht ar son Caomhnú Digiteach, i dteannta 
institiúidí eile a raibh de shainchúram orthu taifid a chaomhnú i bhfoirm leictreonach. 
 
Rinne an Chartlann Náisiúnta réimse cáipéisí cartlainne gairmiúla a dhréachtú agus a scaipeadh le 
haghaidh tuairimí agus breithnithe a bhailiú ina leith, lenar áiríodh beartas bailiúcháin agus 
sealbhaithe, an beartas iasachtaí agus an beartas íomháithe.  
 
Beartais 
Ar feadh na bliana 2015, rinne an Chartlann Náisiúnta réimse cáipéisí beartais a fhorbairt agus a 
fhoilsiú, lenar áiríodh: 
 

 Creat Cartlainne 

 Ráiteas maidir le seirbhísí 

 Beartas meáin shóisialta 

 Athbhreithniú ar threoirlínte taisce 

 Athbhreithnithe ar phlean éigeandála na Cartlainne Náisiúnta 

 Plean athshlánaithe ó thubaiste ICT 

 Beartas iasachtaí 

 Treoirlínte cóipchirt 

 Beartas sealbhaithe 
 
Athbhreithniú ar láimhseáil fiosrúcháin 
Rinne an Chartlann Náisiúnta athbhreithniú ar a cur chuige i leith láimhseáil fiosrúcháin, agus de réir 
próiseas gnó a fheabhsú, ainmníodh an gá a bhí le córas bainistithe fiosrúcháin a bhunú. Áireofar an 
fhorbairt ar chóras dá shórt i bplean gnó 2016. Rinne an Chartlann Náisiúnta ráiteas seirbhísí a 
fhoilsiú chomh maith chun a chinntiú go raibh an pobal i gcoitinne eolach ar na seirbhísí ar leith a bhí 
ar fáil. Forbraíodh beartas cóipchirt na Cartlainne Náisiúnta chomh maith mar fhreagra ar an 
leathadh cóipeála agus ar úsáid gléasanna digiteacha sa Seomra Léitheoireachta poiblí. 
 
Imeachtaí oiliúna agus comhdhálacha 
D’fhreastail an fhoireann ar réimse leathan clár agus comhdhálacha oiliúna. Go háirithe an seisear 
foirne a rinne cuir i láthair ag comhdháil an Chumainn Cartlann agus Taifead a reáchtáladh i mBaile 
Átha Cliath, i mi Lúnasa, 2015. Ba iadsan:  
 

 Amadine Camp agus Sofia Costa: An dúshlán a bhaineann le bailiúchán mór léarscáile a 
chaomhnú. 

 Kirsten Mulrennan: Saincheisteanna i dtaobh taifid leighis stairiúla a chartlannú in Éirinn. 

 Zoe Reid: Réitigh chruthaitheacha íseal-idirghabhála ar thionscadail mhórscála Wellcome atá 
maoinithe ag an gciste iontaobhais. 

 Hazel Menton: Athchóiriú ar thaisclann na gCeithre Cúirteanna de chuid na Cartlainne 
Náisiúnta. 
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 Tom Quinlan: An méid is féidir leat a dhéanamh, an méid a dhéanfaidh tú agus an méid ar 
chóir duit a dhéanamh; an cartlannaí ag saothrú i dtimpeallacht cumhachtaí reachtúla, 
oibleagáidí dlíthiúla agus riachtanas morálta. 

 
Oiliúint a raibh an fhoireann páirteach ann, lenar áiríodh: 
 

 Bainistiú Suímh Gréasáin; 

 Straitéis Mhargaíochta agus Dhigiteach ar líne; 

 Gaeilge Ghairmiúil; 

 Garchabhair agus oiliúint ar an gcathaoir aslonnaithe; 

 Reachtaíocht Saorála Faisnéise; 

 Cúrsa Ardoifigigh Feidhmiúcháin; 

 Seimineár Cóipchirt, Cumann Cóipchirt na hÉireann; 

 Caomhnú praiticiúil agus daoine: faisnéis ar mheiteashonraí;  

 Ceardlann ar Chaomhnú Digiteach Praiticiúil;  

 Leasuithe ar Chonarthaí na nOibreacha Poiblí, Coiste Conarthaí Rialtais do sheisiún eolais ar 

chúrsaí Tógála;  

 Bord Karibari a thógáil;  

 Grianghraif Dhigiteacha a Chaomhnú;  

 Rialacha Soláthair na hEarnála Poiblí a thuiscint; 

 Bainistiú Lotnaide Comhtháite;  

 Bainistiú Tionscadail Idirmheánaigh; agus 

 Siompóisiam ar Veilleam a Ainmniú agus a Chaomhnú.  
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TOSAÍOCHT 5: COMHOIBRIÚ A FHORBAIRT 
 
I gcomhréir lena tosaíocht i leith comhoibriú a fhorbairt, Lean an Chartlann Náisiúnta ar aghaidh i 
gcomhpháirtíocht agus i gcomhoibriú maidir le líon tionscnamh náisiúnta agus idirnáisiúnta agus le 
gníomhaíochtaí rannpháirtíochta agus for-rochtana, agus ghlac an Chartlann páirt i réimse éagsúil 
gníomhaíochtaí pleanála 2016. 
 
Plean Bainistiú Taifead na Seirbhíse Poiblí 
Sna Tuarascálacha Bliantúla a foilsíodh roimhe seo, leagadh béim sheasta ar an tábhacht a bhain le 
dea-chleachtas do bhainistiú taifead a fhorbairt, ar fud na seirbhíse poiblí agus sibhialta. Faigheann 
an Chartlann Náisiúnta iarratais go leor ar chomhairle nó ar threoir a thabhairt i dtaca le taifid a 
bhainistiú nó i dtaobh dréacht-taifid na mbeartas agus nósanna imeachta bainistithe a athbhreithniú 
agus a cheadú, agus ní mór dom a lua an géarghá seanbhunaithe atá le réitigh sa réimse seo a chur 
ar fáil.  
 
Chun na críche sin, go luath in 2015, tionscnaíodh sraith cruinnithe idir an Chartlann Náisiúnta agus 
Oifig Phríomhoifigeach Faisnéise an Rialtais, mar chomhbhall na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe (DPER). Reáchtáladh na cruinnithe chun plean a fhorbairt i leith taifid na seirbhíse poiblí 
a bhainistiú. Ba fhreagairt dhíreach a bhí sna bearta sin ar an bhfolús leanúnach is léir atá sa 
bheartas a bhaineann le taifid a chruthú agus a bhainistiú. 
 
Rinne an Chartlann Náisiúnta plean trí bliana a mholadh a bhí bunaithe ar chreat bainistithe taifead a 
fhorbairt do thaifid leictreonacha agus pháipéir araon. Rinne an DPER maoiniú tosaigh d’aon bhliain 
amháin a chur ar fáil, ina bhfuiltear ag súil le bainisteoirí taifead a earcú i gcéad ráithe 2016.  
 
Comhairle i dtaobh Taifid a Bhainistiú 

In 2015, iarradh ar an gCartlann Náisiúnta comhairle agus treoir a chur ar fáil do ranna agus do 

chomhlachtaí éagsúla maidir lena mbeartais chun taifid a bhainistiú agus lena dtreoirlínte coinneála 

agus diúscartha. Áiríodh orthu sin Oifig na nOibreacha Poiblí, na Ranna Airgeadais agus Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe, Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach, Uiscebhealaí Éireann 

agus an tSeirbhís Promhaidh. 

 
APEX/APEF 
 
In 2015, tar éis athbhreithniú forleathan a dhéanamh ar ár rannpháirtíocht in APEX agus in APEF, an 

fhondúireacht a bunaíodh ina dhiaidh, rinneadh cinneadh tarraingt siar ón tionscadal sin. Tá mar 

aidhm le APEF, cónaidhm áiseanna cuardaigh cartlainne a fhorbairt ar fud na hEorpa, agus de bhrí 

nach bhfuil ról foirmiúil ag an gCartlann Náisiúnta i leith áiseanna cuardaigh a chomhbhailiú ag 

leibhéal náisiúnta, rinneadh cinneadh ag an am gur beag an mhéid a chuirfeadh an Chartlann 

Náisiúnta le luach an tionscadail. Maidir le rannpháirtíocht san APEF amach anseo, déanfar 

athbhreithniú ina leith lá níos faide anonn. 

 
Cláraithe Vótálaithe Bhaile Átha Cliath  
I Márta na bliana 2015, rinne an Stiúrthóir rollaí digitithe vótálaithe Chartlann agus Leabharlann 
Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a sheoladh, inar áiríodh bailiúchán suntasach ábhar a bhí i 
seilbh na Cartlainne Náisiúnta. 
 
 
  

http://www.archivesportaleuropefoundation.eu/
http://www.archivesportaleuropefoundation.eu/
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Gníomhaíochtaí Deich mBliana na gCuimhneachán 

Bhí baint ag Ceannasaí na dTionscadal Speisialta le cuid mhaith coistí stiúrtha iomchuí, ina n-áirítear 

Coiste Stiúrtha Mhúsaem Ard-Oifig an Phoist, Coiste Stiúrtha an Mhúsaem Tionóntáin, Coiste 

Stiúrtha Thionscadal Phinsean na Seirbhíse Míleata, Grúpa Comhairle Séadchomhartha Náisiúnta 

Shráid an Mhúraigh agus Coiste Stiúrtha Spreagtha Éireann. 

 
Mar thoradh ar chomhoibriú idir an Chartlann Náisiúnta, an Músaem Náisiúnta agus Léiriúcháin 

ANU, léiríodh PALS: The Irish at Gallipoli, os cionn 600 babhta idir Feabhra agus Aibreán 2015, agus 

arís i mí Lúnasa 2015, de bharr éileamh poiblí. Bhí an saothar bunaithe ar cheathrar saighdiúirí 

Éireannacha a chuaigh isteach in Arm na Breataine go luath in 1915, a fuair a gcuid traenála sa 

Bheairic Ríoga (Dún Uí Choileáin anois) agus a shroich Gallipoli i mí Lúnasa 1915, áit a bhfaca siad 

slad, sléacht agus ár nárbh fhacthas a leithéid roimhe sin. Baineadh úsáid as foinsí cartlainne chun 

cuntas a choinneáil ar scéal an cheathrar fear (lena n-áirítear taifid dhaonáireamh na Cartlainne 

Náisiúnta agus Uachtanna na Saighdiúirí). Bhí an fhreagairt chriticiúil a fuarthas ón bpobal ina leith 

thar a bheith dearfach. 

 

Faoi chlár 2016 na hÉireann, chuir an Chartlann Náisiúnta tús lena gcuid oibre ar uirlis ghinealais ar 

líne, Taighde Teaghlaigh 2016, atá dírithe go príomha ar dhaltaí idirbhliana ach, atá áisiúil don 

phobal i gcoitinne agus chun cuidiú le húsáideoirí an raidhse ábhar ginealaigh atá anois ar fáil ar líne 

a thuiscint agus a láimhseáil, is ón gCartlann Náisiúnta a thagann a fhormhór mór den ábhar sin. 

Déanfar an suíomh gréasáin a sheoladh in 2016. 

 
Comhoibriú le Scoil na gCartlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath 

Rinne an Chartlann Náisiúnta roinnt bailiúchán le liostú a chur ar fáil do mhic léinn Scoil na 

gCartlann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Déanann obair thuairisciúil na mac léinn na 

caighdeáin náisiúnta agus idirnáisiúnta a bhíonn in úsáid ag an gCartlann Náisiúnta a chomhlíonadh. 

Áiríodh leis na bailiúcháin: Halla Leighis Devlin, Tiobraid Árann; Tipperary Star, nuachtán agus Ciste 

Náisiúnta (Fóirithint) Tubaiste Chósta an Iarthair.  

  

An Coimisiún Imscrúdaithe (Árais Mháthar agus Linbh agus Cúrsaí Bainteacha ar Leith) 

Rinneadh Imscrúdú i leith Árais Mháthar agus Linbh agus sampla ionadaíoch d’Árais Chontae a 

bhunú trí Ordú Rialtais i bhFeabhra 2015. Bhí an Chartlann Náisiúnta i dteagmháil leis an gCoimisiún 

agus lena thaighdeoirí i gcaitheamh na bliana 2015, ag cur taifead ar fáil a bhí i seilbh na hoifige agus 

ag déanamh bainistiú ar thionscadal (le maoiniú ón gCoimisiún) chun tuairim is 50 bosca de thaifid 

na Roinne Rialtais Áitiúil agus Sláinte Poiblí tráth, a chatalógú. Cuireadh tús leis an tionscadal 

catalógaithe sin i mí Iúil, 2015, agus táthar ag súil go ndéanfar é a thabhairt chun críche sa 

Mhárta/Aibreán 2016.  

  

Taisclann Dhigiteach na hÉireann 
Bhí an Stiúrthóir ina chomhalta den Ghrúpa Stiúrtha Oibriúcháin do thionscadal Spreagadh Éireann 
2, tionscadal de chuid Taisclann Dhigiteach na hÉireann, a bhí maoinithe ag PRTLI 6. Bhí Catriona 
Crowe, Ceannasaí Tionscadal Speisialta ag an gCartlann Náisiúnta, ina hionadaí ar an bhfoireann 
tionscadail. 
 
I Meitheamh na bliana 2015, thug an Ceannasaí Tionscadal Speisialta óráid thábhachtach uaithi ag 
comhdháil tionscnaimh DPSASH. Bhí an Stiúrthóir ina chainteoir painéil ag seisiún a reáchtáladh i 
dtaobh na forbartha a dhéanfar ar thaifid leictreonacha amach anseo. 
 
  

http://www.ireland.ie/programme
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Tionscadail Iontaobhais Wellcome 
 

Tionscadal Chartlann Ospidéil Bhaile Átha Cliath 

Cé nach bhfuil taifid na n-ospidéal agus na n-institiúidí cúraim leighis eile faoi réir fhorálacha an 

Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986, táimid i seilbh na gcartlann d’aon cheann déag d’ospidéil 

chathair Átha Cliath. D’uireasa forála reachtúla chun na taifid sin a chaomhnú, rinne an Chartlann 

Náisiúnta iarratas ar dheontas ón Iontaobhas Wellcome in 2014, i dtaobh maoiniú a fháil d’obair 

riachtanach chaomhnaithe agus chatalógaithe, d’éirigh leis an iarratas. 

  

Rinne foireann tionscadail an obair idir mhí na Bealtaine 2014 agus mí an Mheithimh 2015, lenar 

áiríodh cartlannaí agus cúntóir caomhnaithe. Áiríodh leagan amach cartlainne na mbailiúchán, 

áiseanna cuardaigh a chruthú a bhí i gcomhréir le dea-chleachtas idirnáisiúnta, glanadh caomhnaithe 

agus sealbhú na dtaifead agus grádú caomhnaithe tosaigh na dtaifead a ullmhú chun míreanna a 

ainmniú le haghaidh obair dheisithe chaomhnaithe roghnaithe. Chomh maith leis sin, rinneadh obair 

chaomhnaithe a thabhairt chun críche ina dhiaidh sin ar sheacht gcinn de na haon bhailiúchán déag. 

Táimid buíoch don Iontaobhas Wellcome as a gcuid tacaíochta. 

 

Trí chatalóga a chruthú is fusa go mór fáil ar choimisiúin fiosrúcháin agus imscrúduithe cúitimh 

dhlíthiúil atá ar siúl faoi láthair in Éirinn a éascú, amhail na fiosrúcháin a bhaineann le hárais mháthar 

agus linbh agus le nósanna imeachta ar leith a gcloítear leo in ospidéil mháithreachais. Rinne an 

Chartlann Náisiúnta dréachtphlean beartais a ullmhú. D’uireasa reachtaíocht phríomha ina ndéantar 

caomhnú agus fáil ar thaifid dá shórt a rialú, ní mór comhaontuithe aonair a chur ar bhonn foirmiúil 

le húdaráis éagsúla na n-ospidéal atá i gceist, sular féidir an beartas a chur i bhfeidhm agus na 

bailiúcháin a chur ar fáil do lucht féachana níos leithne. 

 
An Suirbhé Náisiúnta ar Thaifid na nOspidéal 

Is tionscadal é an Suirbhé Náisiúnta ar Thaifid na nOspidéal a ghlacann an Chartlann Náisiúnta ar 

láimh le maoiniú ón Iontaobhas Wellcome. Is é aidhm bhunúsach an tsuirbhé na cineálacha taifead a 

bhfuil fáil orthu fós agus a bhaineann le hospidéil agus le hinstitiúidí chúram leighis na hÉireann a 

dheimhniú, raon dátaí sraitheanna éagsúla na dtaifead a bhfuil fáil orthu agus an caighdeán 

foriomlán a mbaineann leo. 1970 an dáta deiridh do na taifid atá faoi chaibidil. Tugadh an obair 

suirbhé chun críche an 18 Nollaig, 2015. Cheadaigh an tIontaobhas Wellcome síneadh ama gan 

costas breise, a chur leis an tionscadal go dtí an 18 Márta, 2016, chun sonraí an tsuirbhé a bhailiú le 

chéile i dtuarascáil chuimsitheach, le liostaithe na dtaifead atá le fáil i ngach ospidéal agus i ngach 

institiúid cúraim leighis ar bhonn contae de réir contae agus le faisnéis stairiúil maidir le gach 

institiúid. Déanfar príomhthorthaí na tuarascála sin a fhoilsiú le linn 2016.   

 
An Chomhghuaillíocht ar son Caomhnú Digiteach 
I Meitheamh na bliana 2015, ghlac an Chartlann Náisiúnta le ballraíocht sa Chomhghuaillíocht ar son 
Caomhnú Digiteach (DPC). Is brateagraíocht idirnáisiúnta í an DPC atá tiomnaithe do scileanna agus 
thacaíocht a chur chun cinn sa réimse caomhnaithe dhigitigh. I dteannta Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann, Oifig Thaifid Phoiblí Thuaisceart Éireann agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, 
cuideoidh an Chartlann Náisiúnta le tairseach chriticiúil chomhlachtaí leasmhara a chruthú in Éirinn, 
maidir leis an réimse tábhachtach sin.  
 
 
  

http://www.wellcome.ac.uk/
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Maoiniú tionscadail ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta 
 
Taifid Choiste Chaillteanais Réadmhaoine 1916 (Éire), (PLIC): 
Tar éis an maoiniú a fháil ón Roinn in 2015, rinneadh an digitiú ar 6,567 gcomhad cáis aonair Choiste 
Chaillteanais Réadmhaoine na hÉireann (Éire), a thabhairt chun críche in Eanáir na bliana 2015. Thar 
thréimhse 6 mhí, rinneadh na híomhánna a sheiceáil, na meiteashonraí a chruthú agus a chur in 
eagar agus cuireadh tús leis an obair ar shuíomh gréasáin a dhearadh agus a ullmhú chun an 
bailiúchán a léiriú mar chuid de chlár chomóradh 1916 an Rialtais. Táthar ag súil go ndéanfar an 
suíomh gréasáin a sheoladh mar chuid d’imeachtaí chlár chomóradh na Cásca 1916. 
  
Comhaid Chúitimh Airgeadais 
Ó 2013 i leith, bíonn an Chartlann Náisiúnta ag liostú agus ag déanamh obair chaomhnaithe ar 
shraith comhad a phróiseáil, a bhaineann le héilimh ar chúiteamh a rinne daoine agus eagraíochtaí i 
leith caillteanais nó díobhála do réadmhaoine mar thoradh ar ghníomh míleata a tharla le linn na 
tréimhse 1921-1923, mar chuid dá clár tionscadail Deich mBliana na gCuimhneachán. 
 
L e linn 2015, rinne cúntóirí caomhnaithe agus tionscadail 5,636 chomhad a ghlanadh do 11 chontae 
as an tsraith chomhaid Chúitimh Airgeadais (iar-shos cogaidh), (FIN/COMP/2), rinneadh iad a 
athlonnú i mboscaí cartlainne agus iad a liostú. Cuireadh áiseanna cuardaigh do 4 chontae ar fáil ina 
dhiaidh sin, chun cuardach a dhéanamh ar www.nationalarchives.ie. Déanfar na háiseanna cuardaigh 
do na contaetha eile a chur ar fáil ar an suíomh gréasáin in 2016. Táthar ag súil go ndéanfar digitiú ar 
chomhaid na 26 chontae eile le cúnamh maoinithe ón Roinn. Dhéanfadh an obair an taighde sonrach 
i leith caillteanais, scriosta nó díobhála do réadmhaoine ar fud na tíre de thoradh an Chogaidh 
Chathartha a éascú. Réimse taighde nach ndearnadh fiosrú cuí ina leith go dtí seo. 
 
Rinne an Roinn tionscadal píolótach a mhaoiniú chomh maith chun féachaint ar an mbealach ab 
fhearr le haghaidh léarscáil agus bailiúchán leabhar meastóireachta lámhscríbhinne na hOifige 
Luachála a mheas agus a chur i láthair, ar ardán comhtháite ar líne. 
 
Cáipéisí ar Bheartas Eachtrach na hÉireann 

Is tionscadal comhpháirtíochta é seo idir an Chartlann Náisiúnta, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus 

Trádála (DFA) agus Acadamh Ríoga na hÉireann. Déanann an tionscadal sraith cáipéisí a bhaineann le 

beartas eachtrach na hÉireann a fhoilsiú gach dara bliain (rinneadh Imleabhar IX, do 1948-51 a 

fhoilsiú i mí na Samhna 2014), agus déantar na himleabhair a chur ar fáil ar líne ag www.difp.ie tar 

éis roinnt ama. Tá na himleabhair a chumhdaíonn an tréimhse 1919-1941 ar fáil anois ar líne, saor in 

aisce. Le linn 2015, leanadh ar aghaidh leis an obair ar Imleabhar X, a dhéileálann le 1951-54. 

 

In 2015, rinneadh comóradh ar aontachas 60 bliain na hÉireann leis na Náisiúin Aontaithe, agus chuir 

an fhoireann tionscadail taispeántas agus leabhrán tionlacain ar fáil chun comóradh a dhéanamh ar 

an ócáid. Léiríodh UN 60 ag Ceanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac, agus ag 

Ceanncheathrú DFA, ag Teach Uíbh Eachach, Baile Átha Cliath.  

 

Suirbhéireacht Ordanáis 

Lean an Chartlann Náisiúnta ar aghaidh ag comhoibriú le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann, chun 

cúnamh agus comhairle a chur ar fáil i dtaobh a sealúchas a stóráil agus a dhigitiú. Bhuail an 

Chartlann Náisiúnta agus ionadaithe Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann le chéile in Eanáir na bliana 

2015, chun a riachtanais stórála agus ullmhú a dtaifead roimh aistriú a phlé agus cé mar a dhéanfaí 

an obair sin a chur i gcrích.  

 

  

http://www.nationalarchives.ie/
http://www.difp.ie/
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Conclúid 

In 2015, lean an Chartlann Náisiúnta ar aghaidh le réimse seirbhísí reachtúla agus seirbhísí eile a 
thairiscint do ranna rialtais, ghníomhaireachtaí, lucht acadúil, thaighdeoirí agus don phobal i 
gcoitinne.  
 
Cuireadh cartlanna ar fáil le haghaidh atáirgthe agus staidéar príobháideach tugadh cúnamh 
d’institiúidí eile lena dtairiscintí a fhoilsiú agus a chur ar aghaidh ar bhonn leanúnach.  
 
Cé go ndearnadh dul chun cinn maidir le tosaíochtaí straitéiseacha a ainmniú, tríd an mhoill a bhí leis 
an dul chun cinn ar an tionscadal tógála agus an titim leanúnach ar an líon foirne, bhí tionchar 
díreach aige sin ar ár n-iarrachtaí leibhéal íosta seirbhíse a sholáthar do ranna rialtais agus don 
phobal. 
 
Táthar ag súil in 2016, trí chórais agus phróisis ainmnithe a fhorbairt, gur féidir éifeachtúlachtaí níos 
treise a fhíorú agus dul chun cinn breise a dhéanamh i dtaca le seirbhísí nua a fhorbairt. 
 
 
John McDonough 
Stiúrthóir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



26 
 

 
AGUISÍN I – CAIRT EAGRAÍOCHTA 
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AGUISÍN II – UIMHREACHA IN 2015 
 

Líon na gCustaiméirí  IOMLÁN 

Léitheoirí 9,918 

Cuairteoirí - grúpaí, 9.15 - 5.00 159 

Cuairteoirí - grúpaí, 5.00 - 7.00 76 

Cuairteanna – Laethanta Oscailte etc. 2,212 

Na Ticéid Léitheora a eisíodh 3,454 

An tSeirbhís Ghinealais 1,751 

Cartlannaí ar Dualgas – glaonna gutháin 1,553 

Fiosrúcháin Taighde a freagraíodh 2,915 

  

Táirgí  

Míreanna a iarradh 20,464 

Micreascannáin a iarradh 3,408 

Aisghairmeacha 597 

Aisghabhálacha Tráchtála 503 

  

Próiseáil  

Cuir síos ar leibhéal na míreanna a cruthaíodh 47,635 

Na haonaid chartlainne a caomhnaíodh 22,730 

  

Cóipeanna  

An líon cóipeanna deimhnithe 659 

An líon cóipeanna neamhdheimhnithe - 
foriomlán 

621 

An líon cóipeanna tiomnacha 546 

An líon cóipeanna deimhnithe a ordaíodh 951 

An líon leathanach le haghaidh deimhnithe 3,056 

An líon cóipeanna leathanach ar an toirt 3,620 

An líon ordaithe cóipe 453 

An líon leathach a cóipeáladh 5,999 

  

Ar líne  

Amais iomlána (Máthairshuíomh) 14,635,406 

Cuairteoirí Iomlána (Máthairshuíomh) 459,109 

Leantóirí Twitter 1,150 
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AGUISÍN III – COMHAIRLE AGUS OILIÚINT 
 
Lean an Chartlann Náisiúnta ar aghaidh le taifid, comhairle bainistíochta agus oiliúint a chur ar fáil do 

ranna Rialtais agus don tSeirbhís Chúirteanna le linn 2015, i dtaobh saincheisteanna a bhain lena 

gcomhlíonadh leis an Acht um Chartlann Náisiúnta. Rinneadh oiliúint fhoireann na Seirbhíse 

Cúirteanna agus an fhoireann Rannach a chomhcheangal le cuairteanna a tugadh ar Oifigí na Cúirte 

Cuarda, ag brath ar acmhainní foirne. 

 
Cuireadh comhairle agus cúnamh ar fáil do dhaoine agus do réimse leathan comhlachtaí, lenar 
áiríodh: 
 

 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. 

 An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. 

 An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

 An Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. 

 An Roinn Airgeadais. 

 An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. 

 An Roinn Sláinte. 

 An Roinn Post, Fiontair agus Nuálaíochta.  

 An Roinn Dlí agus Cirt. 

 An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

 An Roinn Coimirce Sóisialaí. 

 Roinn an Taoisigh. 

 An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. 

 An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí. 

 An tSeirbhís Chúirteanna. 

 Coimisiún Fiosrúcháin i leith Mí-úsáid Leanaí. 

 Coimisiún Imscrúdaithe i leith Árais Mháthar agus Linbh agus Cúrsaí ar leith a bhaineann le 
hábhar. 

 An Oifig um Chlárú Cuideachtaí. 

 Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.  

 Grúpa Idir-Rannach ar an gCoimisiún Imscrúdaithe i leith Árais Mháthar agus Linbh. 

 An Chartlann Mhíleata. 

 Oifig an Ard-Aighne. 

 Oifig an Stiúrthóra Forfheidhmithe Corparáide. 

 Oifig an Chigire Príosúin.  

 Oifig na nOibreacha Poiblí. 

 Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim. 

 Oifig an Ard-Rúnaí chuig an Uachtarán. 

 Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. 

 An Bord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe. 

 Ospidéal Naomh Breandán, Gráinseach Ghormáin. 

 Ospidéal Naomh Bríd, Béal Átha na Sluaighe. 

 Ospidéal Dhamhnait, Muineachán.  

 TUSLA – Gníomhaireacht Linbh agus Teaghlaigh. 

 Ollscoil Uladh – Cartlann Choimhlinte ar an idirlíon (Tionscadal CAIN). 

 An Oifig Luachála. 


