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Fís Institiúid den chéad scoth a chuireann chun 
cinn an tuiscint agus an dea-mheas is leithne 
ar shainchultúr na hÉireann, ar stair a dúlra 
agus ar a n-áit sa domhan níos leithne
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IS É ÁR GCUSPÓIR: 

Samplaí d’oidhreacht iniompartha ábharach 
na Éireann agus stair a dúlra a bhailiú, a 
chaomhnú, a chur chun cinn agus a chur ar 
taispeáint

Na bailiúcháin a léirmhíniú agus a chur 
chun cinn agus rochtain a bheith ag lucht 
féachana orthu in Éirinn agus thar lear

A bheith mar an guth údarásach ar na 
gnéithe ábhartha d’oidhreacht, de chultúr 
agus de stair dhúlra na hÉireann

An príomhról a choinneáil ó thaobh 
oideachais, taighde agus scoláireachta  
a bhaineann leis na bailiúcháin agus lena 
gcomhthéacsanna
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IS IAD NA LUACHANNA SEO A LEANAS 
ATÁ MAR BHUNÚS LENÁR STRAITÉIS, 
LUACHANNA A BHFUIL SÉ MAR AIDHM 
AGAINN CLOÍ LEO AGUS IAD A 
CHLEACHTADH AGUS MUID I MBUN ÁR 
GCUID OIBRE AGUS AG CUR I BHFEIDHM 
NA STRAITÉISE SEO:   
 

• Barántúlacht: saineolas cruinn cothrom  
 a chur ar fáil i gcomhthéacs  

• Ag obair i gComhpháirtíocht: leis an  
 bhfoireann, le páirtithe leasmhara agus  
 le hinstitiúidí ábhartha in Éirinn agus  
 thar lear  

• Sármhaitheas: ag obair chun    
 sármhaitheas a bhaint amach inár gcuid  
 gníomhaíochtaí agus próiseasanna go  
 léir   

• Ag infheistiú i ndaoine: ag infheistiú  
 san fhoireann le go ndéanfar an   
 fhorbairt is mó agus is féidir ar a   
 gcumas agus le seachadadh na seirbhísí  
 is fearr a chinntiú  
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Cuireann an Ráiteas Straitéise seo in iúl ar 

bhealach leathan fís agus treo ar aghaidh 

d’Ard-Mhúsaem na hÉireann agus é ag 

dul chun cinn mar fhoras uathrialaitheach 

leathstáit arna bhunú de bhun fhorálacha 

an Achta um Fhorais Chultúir Náisiúnta, 

1997. Leagann sé amach fís, misean agus 

luachanna an Mhúsaem agus leagann sé 

béim ar roinnt eocharghnéithe den chaoi a 

dtabharfaidh sé aghaidh ar na dúshláin agus 

na deiseanna atá amach roimhe sna blianta 

atá ag teacht. 

Rinneadh athruithe bunúsacha ar Ard-

Mhúsaem na hÉireann i 2005 de bhun 

fhorálacha an Achta um Fhorais Chultúir 

Náisiúnta, 1997. Thionscain an tAcht seo 

na hathruithe dlíthiúla agus struchtúrtha 

is tábhachtaí ar rialachas an Mhúsaeim ó 

achtú an Dublin Science and Art Museum 

Act, 1877 i leith, thart ar leathchéad bliain 

roimh bhunú an Stáit. Sainmhínítear 

príomhfheidhmeanna Bhord an Mhúsaeim  

in Alt 11 d’Acht 1997.
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Tionscnaíonn agus sainmhíníonn an Ráiteas Straitéise seo 

gnéithe tábhachtacha straitéise a mbeidh an Músaem ag brath 

orthu sa todhchaí chun dúshláin agus na deiseanna a bhainstí 

agus é ag tabhairt aghaidhe ar a chuid spriocanna agus 

cuspóirí. Cuirfear i bhfeidhm an straitéis faoi anáil na 

phrionsabal agus na gcaighdeán a noireann d’fhoras cultúrtha 

atá ar aon chéim leis na cinn is fearr ar domhan. Is go 

diongbháilte a thabharfar aghaidh ar na dúshláin agus na 

deiseanna spreagúla atá amach romhainn agus ar bhealach a 

bheidh ag teacht leis na hardchaighdeáin a mbeifí ag súil leo 

ó fhoras cultúrtha náisiúnta. Tá an Músaem tiomanta dá chuid 

cuspóirí agus spriocanna a bhaint amach mar fhreagra ar na 

héilimh a thiocfaidh aníos mar thoradh ar an ráta bíogúil 

athraithe a tharla in Éirinn le blianta beaga anuas. 

Airíonn an Músaem go domhain go mbeidh riachtanais 

mhaoiniúcháin agus acmhainní ann go leanúnach chun a chuid 

spriocanna uaillmhianacha a bhaint amach sna blianta atá 

amach roinn agus ta sé tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar na 

saincheisteanna tábhachtacha seo ar bhealach dearfach. Tá a 

fhios ag an Músaem gur i dtimpeallacht iomaíoch a bhronntar 

maoiniú agus tá an ghné seo á hathbhreithniú go gníomhach 

faoi láthair. Áirítear air sin, i measc nithe eile, tionacht an 

Mhúsaeim sna foirgnimh ina bhfuil sé lonnaithe a mheas. Tá 

a fhios ag Bord an Mhúsaem go géar go bhfuil gá le beartú 

tosaíochta agus le táscairí feidhmíochta sa chomhthéacs seo.  

Tá roinnt crannteidil d’oibreacha ann ar tosaíochtaí ar leith don 

Ard-Mhúsaem iad. Áirítear orthu sin, cé nach iad seo iad uile, 

iad seo a leanas: Forbairt Chéim II Dún Uí Choileáin, Stóras 

Lárnach ag Dún Uí Choileáin, na riachtanais shuntasacha oibre 

Stair an Dúlra ar Shráid Mhuirfean, atá céad caoga bliain d’aois 

anois; i agus, ar ndóigh, na hoibreacha agus na hoiriúnuithe 

athchóiriúcháin ag an bratlong ar Shráid Chill Dara.      
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Tá obair thábhachtach á déanamh, cuid di an-fhorbartha faoin 

am seo, ó thaobh beartas agus nósanna imeachta maidir le 

sealbhú, díshealbhú, diúscairt agus fardal de. Aithnítear an 

tábhacht a bhaineann le hobair den chineál sin. 

Is cáipéis réalaíoch agus uaillmhianach é an Ráiteas Straitéise 

atá bunaithe ar chur chuige críochnúil a bhfuil léargas soiléir 

taobh thiar de mar fhreagra ar dhualgais agus ar riachtanais 

fhorais chultúrtha atá ar aon chéim leis na cinn is fearr ar 

domhan. 

Braithfidh an rath a bhainfear amach, ar ndóigh, ar thiomantas 

leanúnach na bpáirtithe leasmhara ar fad, lena n-áirítear, go 

háirithe, foireann an Mhúsaeim, an Roinn Ealaíon, Spóirt agus 

Turasóireachta agus Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tá an Bord muiníneach go bhfuil an Músaem ar tí céimeanna 

suntasacha a thógáil i dtreo leibhéal sármhaitheasa a 

bhaint amach a oireann d’Ard-Mhúsaem na hÉireann mar 

phríomhfhoras cultúrtha na hÉireann. 

Ar aghaidh leis an obair.

An Dr John O’ Mahony A.S.

Cathaoirleach

Bord Ard-Mhúsaem na hÉireann

Iúil 2008
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Tá Ard-Mhúseam na hÉireann tagtha go 

mór chun cinn ar ruthag an-dhearfach ar 

fad. Le blianta beaga anuas chonaiceamar 

an institiúid ag dul chun cinn ó dhá go 

ceithre láithreán le fáilte roimh na tarraingtí 

láithreáin Bheairic Uí Choileáin, Átha Cliath 

agus Theach Pháirc Turlaigh, Cathair na 

Mart, curtha lenár gclann. Chonaiceamar 

freisin bunú saotharlann cirte caomhnaithe 

agus ranna margaíochta agus miondíola.  

Tá bord reachtúil i réim ó 2005 i leith agus 

maoirsíonn sé an t-athrú ó ról státseirbhíse 

go dtí seo go gnóthú stádas státurraithe 

faoin Acht um Institiúidí Cultúrtha Náisiúnta 

1997.

I dtéarmaí táigiúla don gcéad cúig bliana 

eile – go litriúil – caithfimid an dara tréimhse 

dár láithreán Bheairic Uí Choileáin a thógáil 

agus a fheistiú agus ár bhfoirgneamh Stair 

an Dúlra a athdheisiú agus a athchóiriú le 

idirghabháil cuí nua-aimseartha le breisiú 

caol feadh na taoibhe thiar do chóiriú 

seirbhísí agus dánlann faoi thalamh do 

thaispeántas an bhailiúcháin geolaíochta 

náisiúnta. Caithfimid freisin athdheisiú agus 

athchumraíocht ár n-áise bratloinge Sráid 

Chill Dara a phleanáil.
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Caithfidh an Músaem a aghaidh a dhíriú ar a chuid riachtanais 

bhainistíochta i shlí urrúnta agus tá tacú ár gcomhoibrithe 

ranna agus an Oifig na nOibreacha Poiblí go bunúsach.  

Molann an Músaem go bhfaighfí foirgneamh suntasach amháin 

mar Ionad lárnaithe Acmhainne Bailiúchán, leis an gcuspóir ár 

gceisteanna cóiríochta bailiúchán go léir a réiteach don 

todhchaí mheántéarmach thart go fadtéarmach. Sholáthródh 

an áis seo cóiríocht idéalach dos na bailiúcháin go léir atá 

lonnaithe faoi láthair i ndrochdhálaí, nó i stórais a n-úsáidfaí 

níos fearr mar dhánlanna, agus a dtógfadh cruth Ionad 

Acmhainne Bailiúchán air le oifigí feighlithe comhlachaithe, 

leabharlann, cartlann agus áiseanna taighde agus rochtana ar 

cháilíocht ard thar cuimse. Sholáthródh an áis seo freisin an 

spás riachtanach do scinceáil lánas fhoirgneamh Stair an Dúlra 

chun na hoibreacha caomhnaithe agus idirghabhála a lamháil 

sa chuid sin den Ard-Mhúsaem atá ag seirbheáil is faide. 

Caithfimid riachtanais stórála na n-araíona go léir de 

bhailiúcháin stair an dúlra a lárnú, i gcoinníollacha 

úrscothacha, go háirithe iad siúd atá lonnaithe faoi láthair i 

stórais Tor an Bhacaigh. Tá gá againn freisin le spás san áis nua 

chun go bhféadfaimis ár leagan amach molta do thaispeántais 

nua Stair an Dúlra a phleanáil agus a shainiú. Tá ár 

mbailiúcháin seandálaíochta agus ealaíne agus tionsclaíocha 

chomh práinneach ó thaobh cóiríochta de inár n-Ionad 

lárnaithe Acmhainne Bailiúchán molta. Cuirfidh gnóthú an 

Ionaid seo cóiríocht an ábhair seandálaíochta san áireamh atá 

stóráilte faoi láthair i líméar fhoirgneamh Sráid Chill Dara agus 

i mbloic thoir agus thuaidh Cearnóg Uí Chléirigh, Beairic Uí 

Choileáin (lamhálfaidh saorú iad seo spásanna taispeántais 

breise) agus na mbailiúchán sa Daingean, Co. Uíbh Fhailí. An 

rud is suntasaí ná go lamhálfaidh an tIonad nua an Múseam a 

chuid oibleagáidí dlíthúla a chur i gcrích maidir le fionnachtana 

seandálaíochta agus i gcomhoibriú leis an Roinn Chomhshaoil, 

Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil chun cartlann agus déantáin ó 

thochailt a thógaint isteach a tháinig isteach ina gcarnáin thar 

an deich mbliana nó mar sin atá imithe agus is cosúil go leanfar 

ar aghaidh mar sin ar feadh an chéad tríocha nó daichead 

bliain atá le teacht.

Réamhrá an Stiúrthóra
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D’fhág ceadú deireanach na foirne riachtanaí le déanaí go 

bhféadfaí an tArd-Mhúsaem fardal ar a chroíbhailiúchán 

thar an chéad cúig bhliain eile a thógáil agus scinceálfaidh, 

doiciméadfaidh agus aththaispeánfaidh sé lárnas Mhúsaem 

Stair an Dúlra. Sa tréimhse chéanna léireofar na Ranna 

Oideachais, Áiseanna agus Cláraithe inár struchtúr 

bainistíochta. Éascóidh ár laithreán gréasáin nua an rochtain is 

leathnaí agus is fairsingí dár ngabháltais agus dár seirbhísí.

Ar an taobh níos bunúsaí acadúil, feighlithe agus bailiúcháin, 

coinneálfaimid le foilsiú sraith tuarascálacha tochailte Átha 

Cliath an Mhúsaem agus leanfaimid ar aghaidh freisin le 

monagraif ar sheoda náisiúnta móra a sheachadadh mar an 

Chailís Ardach, Dealg na Teamhrach, Cros Chonga, Taisce Daire 

na Fland agus Cros Loch an Tulaigh, atá go léir gan a bheith 

foilsithe. Tiocfaidh foilseacháin agus doiciméadachtaí cuí le 

cuidiú Dé as an tuile eolais a tháinig as ár rochtain ar choirp 

éagsúlachta portaigh na hIarannaoise agus ar Shaltair Fheadán 

Mhór na Críostaíochta tosaí. Táim ag tnúth le hidirghabháil níos 

géire idir ár roinn oideachais nua agus saineolaithe curaclaim 

agus cigireacht na Ranna Oideachais, le feidhm níos mó ár 

gcláir fhor-rochtana agus le níos mó comhoibrithe le hinstitiúidí 

ardleibhéil sa bhaile agus i gcéin.

Tá sé go ríthábhachtach go mbunaímid na hacmhainní is gá 

chun ceartas a dhéanamh dos na taispeántais ar stair na 

hÉireann (agus an Ascar agus cóiste an Tiarna Seansailéara san 

áireamh) agus don eitneagrafaíocht (agus bailiúchán cáiliúil na 

Mara Deise ó thaisceáladh an Chaptaein Cooke san áireamh) sa 

dara tréimhse ag Beairic Uí Choileáin. Leanfaimid ar aghaidh 

le taispeántais bheaga a rothlú agus taispeántais chuí a chur ar 

bun leis an Chomhdháil Cheilteach agus an Chomhdháil Chorp 

Chríost ag tabhairt cuairt ar Áth Cliath araon (a d’fhreagraidh 

an Músaem dála an scéil di chomh dearfach sin le taispeántas 

agus le halbam léannta d’Ealaín Chríostúil in Éirinn Ársa  ar 

an ócáid a cuireadh í ar bun i mBaile Átha Cliath i 1932).  

Caithfimid freisin ár ndícheall a dhéanamh gach a chur i gcrích 
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a d’iarrfaidh an Rialtas orainn dá chomóradh Éirí Amach 1916 

agus úsáid dhóchúil an GPO (Ard-Oifig an Phoist).

Bainfear úsáid as eochairthreoracha ratha agus cuirfidh 

próiseas athbhreithnithe in iúl dúinn na meáin gur gá do 

bhaint amach eagraíochta níos fearr ag soláthair na seirbhíse 

is fearr. Caithfimid a chinntiú go críochnófar tionscnaimh 

chaipitil in am, go hiomlán agus de réir na bhfigiúirí, agus go 

bhfuil leibhéil réasúnta go leor sástachta i measc ár bpáirtithe 

leasmhar inmheánacha, an phobail agus ár gcomhoibrithe 

ranna agus rialtais araon. Déanfaimid ár ndícheall i ngach 

shlí gur féidir chun meanma na foirne a choimeád go hard.  

Beidh orainn cos a choinneáil le treochtaí mhúsaem lasmuigh 

agus le patrúin úsáide mhúsaem agus ioncaim, de shíor ag 

cinntiú go bhfuil ár n-úsáideoirí agus ár gcustaiméirí sásta lena 

bhféachaimid le soláthair. Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh 

ag tabhairt faoi na hathbhreithnithe agus an mheastóireacht 

is déine de gach gné dár bhfeidhmiú chomh maith leo siúd a 

dhéanann coiste iniúchta inmheánach an Bhoird agus an Ard-

Reachtaire Cuntas agus Ciste araon.

Níos mó ná riamh beidh Ard-Mhúsaem na hÉireann i gcroílár 

saol chultúrtha na tíre don gcéad cúig bliana eile agus níos 

faide ar aghaidh. Sí ár straitéis ná seachaid ar an ról sin go 

hiomlán ar leas na mbailiúchán, a gcaomhnaithe, a léirithe 

agus a ndálais tré na huasacmhainní a fháil chun seachaid ar 

an oibleagáid náisiúnta a chuireann tábhacht na mbailiúchán 

seo ar chúram na glúine seo d’fheighlithe agus de 

chomhoibrithe tacaíochta.

Rath Dé ar an obair.

Dr Patrick F. Wallace

Stiúrthóir

Ard-Mhúsaem na hÉireann

Iúil 2008
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AITHNÍONN AN MÚSAEM GO BHFUIL 
ATHRUITHE AR BUN IN ÉIRINN, I SAOL NA 
MÚSAEM AGUS I RÉIMSÍ EILE A MBEIDH 
TIONCHAR ACU AR ÁR GCUID OIBRE. TÁ 
AN MÉID SEO A LEANAS CURTHA SAN 
ÁIREAMH INÁR STRAITÉIS:          
 

• Maoiniú: Is i dtimpeallacht iomaíoch a iarrann an  

 Músaem maoiniú rialtais agus eile a fháil, faoi réir  

 na mbeartas a bheidh i réim, dála eacnamaíochta agus  

 deacrachtaí ó thaobh dóthain acmhainní a bhaint amach  

 le haghaidh foirne, mórthionscadal cuí agus sainréimsí  

 taighde. Is é toradh na n-impleachtaí seo go mbeidh ar  

 an Músaem raonta níos éagsúla foinsí maoiniúcháin a  

 mheas.       

• A mBeidh an Lucht Féachana ag Súil leis: Cuireann  

 an Músaem deis uathúil ar fáil le dul i dteagmháil  

 le hábhair bharántúla. Tá mealladh luchtanna féachana  

 go hiomaíoch. Tá deiseanna agus a mbíonn daoine  

 ag súil leis ó ghníomhaíochtaí am fóillíochta ag méadú  

 go leanúnach ó thaobh caighdeáin seirbhísí, eolas a  

 bheith ar fáil agus rochtain a bheith ag daoine air,  

 amanna rochtana agus seirbhísí coimhdeacha. Caithfidh  

 an Músaem a chinntiú mar sin go ndéantar a   

 bhailiúcháin a léirmhíniú go maith, a chur chun cinn  

 agus a chur ar taispeáint agus go dtairgeann sé raon  

 seirbhísí agus gníomhaíochta ar an luach agus ar an  

 gcaighdeán is airde.   

  

• Teicneolaíocht: Cabhróidh na forbairtí leanúnacha ar 

 chúrsaí teicneolaíochta leis an Músaem rochtain níos  

 fearr ar na bailiúcháin a chur ar fáil agus dul i ngleic le 
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 raon níos leithne luchtanna féachana. Beidh impleachtaí  

 aige sin ó thaobh bainistíocht agus cur i láthair na  

 mbailiúchán agus seirbhísí eile Músaeim.        

• Éagsúlacht: Tugann sochaí níos ilchineálaí in aghaidh an  

 lae deis don Mhúsaem garaíocht a dhéanamh do   

 riachtanais agus d’ionchais grúpaí éagsúla agus na 

 bailiúcháin a dhéanamh ábhartha agus freagrúil don  

 éagsúlacht sin. Beidh impleachtaí aige sin i   

 ngníomhaíochtaí uile an Mhúsaeim.     

• Scileanna agus Saineolas: Beidh go leor dúshlán roimh 

 an Músaem sna blianta atá ag teacht maidir le   

 scileanna na foirne agus a mbainistiú. Aithníonn an  

 Músaem an gá le hardleibhéil saineolais sa bhainistíocht,  

 i réimsí sainábhair, agus i seachadadh seirbhísí. Éileoidh  

 sé seo freagraí cruthaitheacha agus comhoibritheacha  

 agus beidh ar an bhfoireann a gcuid scileanna agus  

 rólanna a oiriúnú agus a fhorbairt le tabhairt faoi   

 athruithe ar chleachtais agus ar ghníomhaíochtaí an  

 Mhúsaeim. 

• Rialú agus Comhlíonadh: Tá an rialú ar fhoirgnimh agus  

 ar sheirbhísí ag éirí níos déine an t-am ar fad agus, chun  

 iad a chomhlíonadh, teastóidh móroibreacha fisiceacha  

 ar chuid d’fhoirgnimh an Mhúsaeim. Beidh impleachtaí  

 díreacha ag reachtaíocht chumasúcháin ar nós an Achta  

 um Fhorais Chultúir Náisiúnta agus Acht na   

 Séadchomharthaí Náisiúnta ar ról agus ar acmhainní an  

 Mhúsaeim.   
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TÁ SÉ MAR AIDHM AG AN MÚSAEM 
NA HATHRUITHE SEO A LEANAS A 
DHÉANAMH AR A BHAILIÚCHÁIN, AR A 
BHAINISTIÚ, AR A CHUMARSÁID AGUS AR 
A FHOIRGNIMH LE LINN NA STRAITÉISE 
SEO LE CABHRÚ LENA FHÍS A BHAINT 
AMACH:      
 

1. Na bailiúcháin a bhainistiú, a fhorbairt agus rochtain  

 orthu a fheabhsú

 Déanfaidh an Músaem cinnte go ndéanfar na bailiúcháin  

 a bhainistiú go maith, a chaomhnú le haghaidh na nglún  

 atá fós le teacht, agus a fhorbairt ar bhealach pleanáilte.  

2. Pobal an Mhúsaeim a leathnú agus cur lena n-eispéireas  

 agus lena n-úinéireacht ar an Músaem 

 Tá an Músaem tiomanta don raon daoine aonair agus  

 grúpaí a fhaigheann rochtain ar a chuid bhailiúcháin, a  

 chuid eolais agus a oilteacht a leathnú. Táimid tiomanta  

 freisin do chinnte a dhéanamh go dtéann an Músaem  

 i gcion ar lucht a úsáidte, go dtugann sé inspioráid  

 dóibh agus go ndéanann sé a saol a shaibhriú. Is í ár  

 n-aidhm leanúint orainn ag forbairt pobail a thugann  

 tacaíocht dúinn, atá géarchúiseach agus éilitheach, agus  

 atá in ann cur le hathbhreithniú agus le forbairt   

 leanúnach an Mhúsaeim.    

3. Tionacht ar fhoirgnimh an Mhúsaeim a fháil agus iad a  

 fheabhsú 

 Leanfaidh an Músaem air ag plé lena chomhpháirtithe,  

 Oifig na nOibreacha Poiblí agus an Roinn Ealaíon,  

 Spóirt agus Turasóireachta, chun tionacht ar na   

 foirgnimh ina bhfuil sé lonnaithe a fháil. Féachfaidh  
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 sé le feabhsúcháin fhisiceacha ar fhoirgnimh an   

 Mhúsaeim a chur i bhfeidhm go luath ionas go   

 mbeidh siad sábháilte, tarraingteach agus fáilteach  

 do chách. Oibreoimid le hOifig na nOibreacha Poiblí  

 chun foirgnimh a chur ar fáil a chomhlíonfaidh gach  

 rialachán ábhartha, ag tairiscint na timpeallachta is fearr  

 dá bhfuil ar fáil le haghaidh lonnú, chúram agus   

 thaispeáint bailiúchán. 

4. An Músaem a neartú mar lárionad taighde agus 

 foghlama agus mar thacadóir ar son ról níos leithne a  

 bheith ag oidhreacht, ag cultúr agus ag stair an dúlra

 Cuirfidh an Músaem lena ról mar lárionad aitheanta  

 taighde agus foghlama, agus mar ghuth ionraic   

 údarásach ar sheandálaíocht, stair, oidhreacht, stair  

 dhúlra, chaomhnú oibiachtaí agus shaol comhaimseartha 

 na hÉireann. Beidh sé ina thacadóir ar son luach chultúr  

 na n-ábhar agus ar son na músaem i réimsí an   

 oideachais, na turasóireachta agus an gheilleagair, go  

 náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.    

5. Cumas inmheánach an Mhúsaeim a neartú 

 Tá an Músaem tiomanta do fheabhsú leanúnach a  

 chuid próiseaseanna ghnó lena chinntiú go dtacaíonn  

 na córais agus struchtúir inmheánacha go léir le   

 sármhaitheas ina ghníomhaíochtaí, agus go gcuireann  

 siad an sármhaitheas sin chun cinn. Caithfidh go   

 mbeidh mar sprioc sa todhchaí láithreach gníomhú 

 stádais seirbhíse poiblí comhthomhaiseach le   

 domhanleithead freagrachta agus dualgaisí phost 

 Stiúrthóra an Ard-mhúseam de réir an chuspóir   

 straitéisigh seo.
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1. Na bailiúcháin  
a bhainistiú,   
a fhorbairt agus 
rochtain orthu a 
fheabhsú

• Beartais agus nósanna imeachta   
 i dtaca le bailiúcháin a fheabhsú, ag   
 teacht le caighdeáin idirnáisiúnta.  

• Bailiúcháin a bhainistiú ar bhealach   
 straitéiseach   

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Beartas foirmiúil bailiúchán a 
 chríochnú agus a chur i bhfeidhm 
 (lena n-áirítear sealbhú agus 
 diúscairt) agus lámhleabhair agus 
 nósanna imeachta a ghabhann leis

• Nósanna imeachta caomhnúcháin   
 coisctheacha a fhorbairt

• Iniúchtaí rialta ar oibiachtaí a fhorbairt 

• Beartas um obair allamuigh a fhorbairt

• Clár um Chaighdeáin Mhúsaem le
 haghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann -  
 Saol na Tuaithe a chríochnú 

• Plean cáipéisíochta a cheapadh agus  
 fardal leictreonach ar gach bailiúchán  
 a chríochnú 

• Príomhbhearnaí straitéiseacha sna   
 bailiúcháin a shainaithint agus plean  
 le haghaidh a thabhairt orthu a chur i  
 bhfeidhm, ag úsáid comhairliúcháin   
 agus taighde.   

• Tús a chur le clár chun íomháú
 digiteach a dhéanamh ar na bailiúcháin 

• Cartlannaí a cheapadh agus an   
 tuarascáil ar chartlanna an Mhúsaeim  
 a thabhairt cothrom le dáta agus a   
 chur i bhfeidhm

• Príomhbheartais agus 
 príomhnósanna imeachta 
 bailiúchán i bhfeidhm 

• Iniúchtaí bliantúla caomhantais

• Líon na n-iniúchtaí oibiachtaí a  
 rinneadh
• Líon na gcigireachtaí allamuigh a  
 rinneadh
• Creidiúnú bainte amach 

• Céatadán na mbailiúchán le taifead  
 fardail

• Aghaidh tugtha ar na   
 príomhbhearnaí sna bailiúcháin

• Líon na n-oibiachtaí digitithe

• Cartlannaí ceaptha
• Straitéis agus Beartas glactha ag  
 an mBord
• Moltaí thuarascáil na gcartlann  
 curtha i bhfeidhm 

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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1. Na bailiúcháin 
a bhainistiú, a 
fhorbairt agus 
rochtain orthu a 
fheabhsú

• Rochtain níos fearr a bheith ar na   
 bailiúcháin

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Straitéis agus beartas taispeántas le   
 haghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann
 a fhorbairt
• Na straitéisí reatha taispeántas le   
 aghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann -  
 Seandálaíocht, Ard-Mhúsaem na   
 hÉireann - Na hEalaíona Maisiúla agus  
 Stair agus Ard-Mhúsaem na hÉireann   
 - Saol na Tuaithe a athbhreithniú
• Straitéis taispeántas a fhorbairt le   
 haghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann   
 - Stair an Dúlra, le gailearaí    
 Domhaneolaíochta sanáireamh

• Clár taispeántas (lena n-áirítear   
 iasachtaí) a chríochnú le haghaidh  
 2008-2012 leis na taispeántais 
 bhuana seo a leanas san áireamh: 
 • Taispéantas Bhailiúchán Bender   
  2008 
 • Taispeántas Shaltair Fadden More  
  2009
 • Bloc Lárnach lena n-áirítear 
  croíthaispeántais de Stair na 
  hÉireann, d’Eitneagrafaíocht, cóiste  
  an Tiarna Seansaiteara agus den   
  Ascar (Asgard) 2011
 • Taispeántais i Ard-Mhúsaem na   
  hÉireann Stair an Dúlra a athchóiriú  
  2011

• Na bailiúcháin a bheith ar fáil ar líne  
 ar láithreán gréasáin Ard-Mhúsaem na  
 hÉireann

• Straitéis Taispeántas glactha

• Clár na dtaispeántas críochnaithe

• Céatadán na mbailiúchán ar  
 taispeáint 

• Líon na n-oibiachtaí ar fáil ar líne

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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1. Na bailiúcháin 
a bhainistiú, a 
fhorbairt agus 
rochtain orthu a 
fheabhsú 

• Rochtain níos fearr a bheith ar na   
 bailiúcháin

• Freagrachtaí agus feidhmeanna nua   
 a thabhairt orainn féin faoin Acht um  
 Fhorais Chultúir Náisiúnta, 1997

• Cosaint déantán a chinntiú sa 
 reachtaíocht leasaithe um    
 Shéadchomharthaí Náisiúnta a   
 bheidh ag teacht go luath    

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Oibriú le comhpháirtithe oiriúnacha 
 chun ionad cuí a aimsiú le haghaidh 
 thaispeántas buan an bhailiúcháin 
 náisiúnta carráistí capaill 

• Iasachtaí oibiachtaí ón Músaem chuig  
 músaeim eile a éascú

• Meicníochtaí éifeachtacha agus 
 éifeachtúla a cheapadh le Ceadúnais 
 Easpórtála le haghaidh oibiachtaí   
 cultúrtha a eisiúint 

• Plé leis an Roinn Ealaíon, Spóirt 
 agus Turasóireachta chun an 
 chumhacht le ceadúnas a thabhairt   
 le hoibiachtaí seandálaíochta a leasú 
 a tharmligean go dtí Bord Ard-  
 Mhúsaem na hÉireann

• Athbhreithniú a dhéanamh ar 
 na córais chomhairliúcháin agus   
 cheadúnúcháin atá i bhfeidhm in  
 Ard-Mhúsaem na hÉireann faoi
 láthair i dtaca le reachtaíocht   
 séadchomharthaí náisiúnta 

• Plé leis an Roinn Comhshaoil,   
 Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil   
 maidir le hathbhreithniú na    
 nAchtanna Séadchomharthaí   
 Náisiúnta 

• Ionad sainaitheanta

• Líon na n-oibiachtaí ar iasacht

• Líon na gCeadúnas Easpórtála le  
 haghaidh oibiachtaí cultúrtha eisithe 

• Tarmligean bainte amach

• Athbhreithniú críochnaithe in  
 Aibreán 2008 agus seirbhís níos  
 éifeachtaí curtha ar fáil

• Ionchur Ard-Mhúsaem na hÉireann  
 in Acht athbhreithnithe na 
 Séadchomharthaí Náisiúnta 

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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2. Pobal an 
Mhúsaeim a 
leathnú agus cur 
lena n-eispéireas 
agus lena 
n-úinéireacht ar an 
Músaem  

• Dul i gcomhairle le páirtithe    
 leasmhara agus cláir, taispeántais   
 agus gníomhaíochtaí eile a mheas  

• Rochtain ar bhailiúcháin agus ar 
 sheirbhísí an Mhúsaeim a fheabhsú 
 agus aghaidh a thabhairt ar bhaic a 
 d’fhéadfadh fadhb a chruthú do 
 roinnt daoine agus iad ag iarraidh 
 rochtana ar na bailiúcháin

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Tagairt a dhéanamh d’eispéiris 
 na gcuairteoirí agus iad a mheas trí 
 thaighde margaidh a dhéanamh uair 
 sa ráithe, agus na torthaí a úsáid 
 d’fhonn seirbhísí an Mhúsaeim a 
 fheabhsú 

• Beartas Rochtana a dhéanamh le go 
 mbeidh rochtain ar bhailiúcháin agus  
 ar sheirbhísí an Mhúsaeim agus   
 bealaí nua agus nuálaíocha a lorg 
 chun rochtain ar na bailiúcháin a   
 sholáthar  

• Athbhreithniú a dhéanamh ar 
 sheirbhísí fáilteachais agus  
 athruithe molta a chur i bhfeidhm 
 chun gairmiúlacht na seirbhísí 
 cuairteoirí agus eolais a fheabhsú 

• Cinnte a dhéanamh go  
 bhfreastalaíonn eolas, taispeántais 
 agus foilseacháin an Mhúsaeim ar 
 dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta 
 acu agus úsáid éifeachtach a bhaint 
 as teicneolaíochtaí cúnta 

• Cinnte a dhéanamh go ndéantar foráil  
 chuí don Ghaeilge agus do    
 theangacha idirnáisiúnta 

• Seirbhísí feabhsaithe le haghaidh 
 cuairteoirí 

• Inrochtaineacht ar fhoirgnimh, ar 
 thaispeántais agus ar fhoilseacháin 
 an Mhúsaeim agus ar chumarsáid  
 eile leis an lucht féachana

• Leibhéil sásaimh na gcustaiméirí

• Leibhéil sásaimh na gcustaiméirí

• Plean na Gaeilge glactha
• Eolas curtha ar fáil sna teangacha  
 cuí

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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2. Pobal an 
Mhúsaeim a 
leathnú agus cur 
lena n-eispéireas 
agus lena 
n-úinéireacht ar an 
Músaem  

• Rochtain ar bhailiúcháin agus ar 
 sheirbhísí an Mhúsaeim a fheabhsú 
 agus aghaidh a thabhairt ar bhaic a 
 d’fhéadfadh fadhb a chruthú do 
 roinnt daoine agus iad ag iarraidh 
 rochtana ar na bailiúcháin

• Lucht féachana Ard-Mhúsaem na 
 hÉireann a leathnú agus ómós an   
 phobail ar Ard-Mhúsaem na hÉireann  
 a fheabhsú 

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Láithreán gréasáin an Mhúsaeim a 
 athbhreithniú agus acmhainní 
 digitithe a úsáid chun áiseanna nua 
 a chur ar fáil le haghaidh rochtana 
 agus foghlama  

• Beartas Oideachais an Mhúsaeim  
 a chur i bhfeidhm agus clár a 
 bhunú le Seirbhísí Oideachais agus 
 For-rochtana an Mhúsaeim a mheas, 
 i gcomhar le lucht féachana foirmiúil  
 agus neamhfhoirmiúil an Mhúsaeim   

• Plé le hinstitiúidí oideachais chun 
 úsáid acmhainní agus shaineolas 
 Ard-Mhúsaem na hÉireann sa   
 churaclam a chur chun cinn agus a   
 fheabhsú sna bunscoileanna, sna   
 scoileanna dara leibhéal agus san   
 oideachas tríú leibhéal 

• Clár margaíochta a fhorbairt agus a   
 chur i bhfeidhm

•  Díriú ar ghrúpaí a bhfuil tábhacht   
 ar leith ag baint leo don Mhúsaem,   
 go háirithe trí thaispeántais, trí chláir 
 oideachais agus trí thionscnaimh eile 

• Líon an gcuairteanna ar an láithreán  
 gréasáin

 

• Clár measúnúcháin glactha

• Leibhéil sásaimh na múinteoirí agus 
 gairmithe oideachais eile leis an  
 gClár Oideachais 
• Úsáid an Mhúsaeim mar áis   
 oideachais le curaclaim a mhéadú

• Cuir i bhfeidhm rathúil an phlean  
 margaíochta

• Torthaí taighde margaidh   
 cháilíochtúil

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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3. Tionacht ar 
fhoirgnimh an 
Mhúsaeim a 
fháil agus iad a 
fheabhsú 

• An tionacht ar na suímh ina bhfuil an  
 tArd-Mhúsaem lonnaithe a fháil

• An caighdeán áiseanna is airde   
 dar féidir a bheith ann a chinntiú le  
 haghaidh na foirne, na gcuairteoirí   
 agus na mbailiúchán 

CUSPÓIRÍ STRAITÉISÍ
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• Léasanna agus comhaontuithe dlí cuí 
 a shíniú le hOifig na nOibreacha   
 Poiblí

• Oibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí 
 chun pleananna cothabhála a 
 fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le 
 haghaidh gach suímh

• Oibriú le hOifig na nOibreacha Poiblí 
 agus leis an Roinn Ealaíon, Spóirt 
 agus Turasóireachta chun an Clár 
 Forbartha Caipitiúla atá pleanáilte, 
 arna mhaoiniú ag an gClár Forbartha 
 Náisiúnta 2006-2013, a chríochnú, 
 lena n-áirítear: 
 • Céim II d’Fhorbairt Dhún Uí   
  Choileáin 
 • Athchóiriú Ard-Mhúsaem na   
  hÉireann - Stair an Dúlra, lena 
  n-áirítear síneadh faoi thalamh 
  le haghaidh an bhailiúcháin   
  domhaneolaíochta / gheolaíochta 

• Oibriú le hOifig na nOibreacha 
 Poiblí agus leis an Roinn Ealaíon, 
 Spóirt agus Turasóireachta chun 
 maoiniú agus acmhainní a fháil 
 le haghaidh athfhorbairt Ard-  
 Mhúsaem na hÉireann -    
 Seandálaíocht ar Shráid Chill Dara 
 agus an plean a chur i bhfeidhm ina   
 iomláine

• Comhaontuithe cuí sínithe

• Sceidil chothabhála réamhchláraithe  
 i bhfeidhm le haghaidh na suíomh  
 músaeim uile

• Céim II ar oscailt agus ar bun

• Ard-Mhúsaem na hÉireann- Stair 
 an Dúlra athoscailte don phobal

• Plean forbartha ullmhaithe agus  
 acmhainní faighte 

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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3. Tionacht ar 
fhoirgnimh an 
Mhúsaeim a 
fháil agus iad a 
fheabhsú  

• An caighdeán áiseanna is airde   
 dar féidir a bheith ann a chinntiú le  
 haghaidh na foirne, na gcuairteoirí   
 agus na mbailiúchán 
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• Plean forbartha a ullmhú le    
 haghaidh Ard-Mhúsaem na hÉireann 
 - Saol na Tuaithe agus oibriú le   
 hOifig na nOibreacha Poiblí ar chlár   
 forfheidhmiúcháin
   
• Oibriú le hOifig na nOibreacha 
 Poiblí chun na moltaí a tháinig ó na 
 hiniúchtaí rochtana a rinneadh 
 in 2006 a chur i bhfeidhm. Measúnú 
 leanúnach a dhéanamh ar sholáthar 
 rochtana uilíche ag Ard-Mhúsaem   
 na hÉireann ar a chuid seirbhísí agus  
 áiseanna agus athruithe a dhéanamh  
 de réir mar is gá

• Spáis ar leith a chur ar fáil chun níos 
 mó daoine a spreagadh leis an   
 Músaem a úsáid mar áit le haghaidh  
 tuilleadh foghlama 

• Plean stórála na mbailiúchán an 
 Mhúsaeim a chur i bhfeidhm in 
 éineacht le hOifig na nOibreacha 
 Poiblí agus leis an Roinn Ealaíon, 
 Spóirt agus Turasóireachta  
• An t-ábhar atá sa Mhúsaem faoi   
 láthair a fheabhsú  

• Lárionad Acmhainní Tochailtí a   
 fhorbairt i gcomhairle leis an Roinn  
 Comhshaoil, Oidhreachta agus   
 Rialtais Áitiúil

• Plean ullmhaithe

• Aghaidh tugtha ar mholtaí an  
 Iniúchta Rochtana

• Spáis ar leith ar fáil ag suímh  
 mhúsaeim

• Bailiúcháin an Mhúsaeim i stóráil  
 chuí

• Lárionad Acmhainní Tochailtí ar  
 oscailt agus i mbun oibre

GNÍOMHARTHA TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA
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4. An Músaem 
a neartú mar 
lárionad taighde 
agus foghlama 
agus mar thacadóir 
ar son ról níos 
leithne a bheith 
ag oidhreacht, ag 
cultúr agus ag stair 
an dúlra 

• Clár taighde an Mhúsaeim ar na   
 bailiúcháin a fhorbairt

• An Músaem a chur chun cinn 
 mar ghuth údarásach ar chultúr, ar   
 oidhreacht agus ar stair an dúlra  
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• Beartas taighde le haghaidh an   
 Mhúsaeim a cheapadh

• Clár taighde agus foilsitheoireachta an 
 Mhúsaeim trí chéile a neartú, ag   
 tabhairt tús áite do réimse áirithe   
 taighde
 
• Úsáid áiseanna taighde a thaifeadadh  
 agus a mheas d’fhonn na seirbhísí sin  
 a fheabhsú

• Tuilleadh comhpháirtíochtaí le 
 hinstitiúidí tríú leibhéal a bhunú chun 
 teagasc agus taighde bunaithe ar na 
 bailiúcháin a spreagadh

• Páirt ghníomhach a ghlacadh i líonraí  
 sainábhair 

• Leanúint ag foilsiú teideal sna  
 sraitheanna Medieval Dublin   
 Excavations agus Academic    
 Monograph

• Mórshaothair thaighde a chríochnú 
 agus a fhoilsiú ar sheaniarsmaí   
 meánaoiseacha an Mhúsaeim

• Tuilleadh nasc a dhéanamh le 
 heagraíochtaí agus le meáin a 
 mbaineann tábhacht ar leith leo 
 dúinne a bhfuil baint acu le cultúr,  
 le hoidhreacht agus le stair an dúlra

• Beartas taighde i bhfeidhm

• Taifid chruinne ar úsáid áiseanna  
 taighde

• Comhpháirtíochtaí bunaithe

• Líon na líonraí sainábhair bunaithe

• Líon na bpáipéar taighde foilsithe  
 ag foireann an Mhúsaeim

• Líon na bhfoilseachán Músaeim

• Próifíl an Mhúsaem ardaithe ar  
 fhóraim agus ar mheáin náisiúnta
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4. An Músaem 
a neartú mar 
lárionad taighde 
agus foghlama 
agus mar thacadóir 
ar son ról níos 
leithne a bheith 
ag oidhreacht, ag 
cultúr agus ag stair 
an dúlra 

• Luach músaem a chur chun cinn

• Leanúint orainn ag forbairt Ard-
 Mhúsaem na hÉireann mar lárionad 
 foghlama ar feadh an tsaoil atá ar 
 thús cadhnaíochta sa réimse sin

• Cinnte a dhéanamh go bhfuil rochtain 
 ag cách ar sheirbhísí Oideachais agus  
 For-rochtana an Mhúsaeim 

• Rochtain ar na bailiúcháin, agus   
 eolas orthu, a mhéadú trí na meáin   
 leictreonacha
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• Naisc a fhorbairt le músaeim eile in   
 Éirinn agus thar lear 
• Líonraí a fhorbairt in Éirinn agus go 
 hidirnáisiúnta, agus páirt a ghlacadh  
 iontu 

• Ceann Oideachais agus Léirmhíniúcháin 
 a cheapadh agus aghaidh a thabhairt  
 ar athstruchtúrú na Roinne Oideachais  
 chun Beartas agus Seirbhís Oideachais  
 an Mhúsaeim a sheachadadh

• Beartas Oideachais an Mhúsaeim a   
 chur i bhfeidhm

• Níos mó taispéantas agus cláir   
 foghlama atá dírithe ar an lucht   
 féachana a sholáthar 

• Forbairt a dhéanamh ar chomhoibriú  
 reatha le gníomhaireachtaí in   
 earnálacha oideachais foirmiúla agus  
 neamhfhoirmiúla

• Córas measúnúcháin a bhunú agus a 
 chur i bhfeidhm le haghaidh roinnt 
 taispeántas agus cláir oideachais 
 roghnaithe

• Measúnuithe roghnaithe ar an soláthar  
 oideachais agus for-rochtana a fhoilsiú

• Láithreán gréasáin Ard-Mhúsaem na  
 hÉireann a athdhearadh

• Líon na nasc agus na líonraí
 bunaithe 

• Ceann Oideachais agus   
 Léirmhíniúcháin ceaptha agus plean 
 athstruchtúrúcháin curtha i   
 bhfeidhm

• Beartas Oideachais curtha i   
 bhfeidhm

• Torthaí taighde margaidh   
 cháilíochtúil

• Grúpa oibre bunaithe leis an Roinn  
 Oideachais agus Eolaíochta
• Líon agus cáilíocht na gcomhoibrithe  
 a bunaíodh

• Torthaí taighde margaidh   
 cháilíochtúil

• Líon na measúnuithe a foilsíodh

• Láithreán gréasáin athdheartha agus  
 obair leanúnach á déanamh air
• Líon an gcuairteanna ar an láithreán  
 gréasáin 
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5. Cumas 
inmheánach an 
Mhúsaeim a neartú 

• Cinnte a dhéanamh go bhfaightear 
 dóthain acmhainní airgeadais agus   
 foirne chun seirbhísí an Mhúsaeim a   
 choinneáil agus a fhorbairt
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• Méadú ar acmhainní a idirbheartú 
 leis an Roinn Ealaíon, Spóirt agus 
 Turasóireachta agus leis an Roinn 
 Airgeadais 

• Idirbheartú leis an Roinn Ealaíon, 
 Spóirt agus Turasóireachta lena 
 chinntiú go bhfógrófar buiséid go 
 luath ionas go mbeidh sé ar chumas 
 Ard-Mhúsaem na hÉireann pleanáil   
 a dhéanamh ar bhonn bliantúil agus   
 ilbhliantúil

• Straitéis tiomsaithe airgid a fhorbairt 
 agus a chur i bhfeidhm lena n-áirítear 
 bearta le hurraíocht tráchtála a 
 mhealladh agus tacaíocht 
 dhaonchairdiúil do mhórthionscadail 
 a sholáthraíonn luach breise 
 Thabharfadh an straitéis aghaidh 
 freisin ar ghiniúint ioncaim agus ar 
 imeachtaí tiomsaithe airgid

• Idirbheartaíocht a dhéanamh leis an 
 Roinn Ealaíon, Spóirt agus   
 Turasóireachta agus leis an Roinn 
 Airgeadais chun an reachtaíocht 
 a athrú le go spreagfar tacaíocht 
 dhaonchairdiúil agus tabhartais

• Dóthain acmhainní faighte

• Acmhainní airgeadais faighte agus   
 athruithe ar uainiú chinntí na 
 Roinne Ealaíon, Spóirt agus    
 Turasóireachta maidir le maoiniú  

• Straitéis tiomsaithe airgid curtha i   
 bhfeidhm
• Maoiniú ó réimsí eile a mhéadú

• Athruithe ar reachtaíocht chun 
 tacaíocht dhaonchairdiúil agus 
 tabhartais a spreagadh 
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5. Cumas 
inmheánach an 
Mhúsaeim a neartú  

• Scileanna agus tiomantas na 
 foirne a thógáil agus a choinneáil trí   
 fhorbairt cleachtais ghairmiúil

• Scileanna agus tiomantas na 
 foirne a thógáil agus a choinneáil trí   
 fhorbairt cleachtais ghairmiúil

• Stádas níos airde do phost an   
 stiúrthóra a bhaint amach
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• Straitéis Acmhainní Daonna a  
 fhorbairt a chuimseoidh earcú, 
 ionduchtú, córas bainistíochta 
 agus forbartha feidhmíochta, oiliúint, 
 soghluaisteacht agus comhionannas   
 deiseanna

• Córais le feidhmíocht a thomhas 
 a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm a 
 thuilleadh, ag úsáid córas bainistíochta 
 agus forbartha feidhmíochta 

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an   
 bpost reatha le Bord an Mhúsaeim,   
 leis an Roinn Ealaíon, Spóirt &  
 Turasóireachta agus leis an Roinn   
 Airgeadais. (Mar Cheannasaí ar an  
 institiúid chultúrtha náisiúnta is mó a 
 bhfuil an baint is mó le hÉirinn aici 
 agus le freagracht as cúram na seoda 
 náisiúnta is tábhachtaí, déanann an 
 Stiúrthóir bainistíocht ar 3    
 Phríomhoifigeach agus ar 9    
 gCoimeádaí / Leas-Phríomhoifigeach 
 ar fud na 4 shuíomh agus is eisean an  
 t-oifigeach ainmnithe i roinnt   
 achtanna. Ba chóir go ndéanfaí an 
 post, atá ann le 130 bliain, a   
 thabhairt ar ais chuig a stádas réamh- 
 neamhspleáchais agus nach leanfaí   
 lena chothromú le Príomhoifigeach 1)

• Straitéis Acmhainní Daonna curtha 
 i bhfeidhm faoi mhí an Mhárta 2009,  
 agus a Athbhreithniú bliantúil ina   
 dhiaidh sin

• Clár saindeartha tacaíochta, 
 measúnúcháin agus oiliúna don 
 fhoireann a cheapadh agus a chur 
 i bhfeidhm agus monatóireacht a   
 dhéanamh air 

• Athbhreithniú breise ar an staid   
 reatha déanta

• Post uasghrádaithe
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5. Cumas 
inmheánach an 
Mhúsaeim a neartú  

• Córais inmheánacha chumarsáide   
 Ard-Mhúsaem na hÉireann a   
 fheabhsú

• Cinnte a dhéanamh go bhfuil creataí 
 éifeachtacha rialachais agus    
 freagrachta ann

• Leas a bhaint as cumas na 
 Teicneolaíochta Faisnéise agus 
 Cumarsáide (TFC) seirbhísí Ard-  
 Mhúsaem na hÉireann a sheachadadh 
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• Leanúint leis an gCoiste 
 Comhpháirtíochta mar fhóraim 
 lena chinntiú go mbeidh ionchur ag 
 an bhfoireann i mbeartas agus in   
 oibriúcháin an Mhúsaeim

• Beartas Riosca agus Clár Riosca a   
 chríochnú agus a chur i bhfeidhm

• Plean Tubaiste a fhorbairt agus a chur  
 i bhfeidhm

• Leanúint leis an bPlean    
 Iniúchóireachta Inmheánaí faoi stiúir   
 Choiste Iniúchóireachta an Bhoird

• Cinnte a dhéanamh go bhfuil   
 reachtaíocht ábhartha (lena n-áirítear 
 reachtaíocht earnála poiblí), cóid agus  
 treoirlínte á gcomhlíonadh

• Straitéis TFC a fhorbairt agus leanúint  
 le forbairtí nua i TFC a chur i    
 bhfeidhm le tacú le feabhas ar shruth 
 na hoibre, ar chumarsáid, ar rochtain  
 agus ar bhainistiú na mbailiúchán 

• Inlíon a fhorbairt 

• Líon na gcruinnithe    
 comhpháirtíochta a tionóladh
• Líon na mbeartas cuí a 
 comhaontaíodh mar thoradh ar  
 Chomhpháirtíocht

• Beartas Riosca curtha i bhfeidhm  
 agus athbhreithniú déanta ar an  
 gClár Riosca

• Plean Tubaiste curtha i bhfeidhm  
 agus nósanna imeachta cuí leagtha  
 síos

• Moltaí an Phlean Iniúchóireachta  
 curtha i bhfeidhm

• Nósanna imeachta rialachais agus 
 eitice curtha i bhfeidhm agus  
 athbhreithnithe 

• Straitéis TFC forbartha faoi mhí an  
 Mheithimh 2009

• Inlíon forbartha faoi mhí Feabhra  
 2009
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