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Straitéis Leabharlainne na hÉireann

Straitéis Leabharlainne na hÉireann: Ceistneoir maidir le suirbhé ar chomhairliúchán 

poiblí

Tá straitéis nua leabharlainne poiblí d'Éirinn á forbairt chun freastal ar réimse dúshlán nua 

agus deiseanna atá ag teacht chun cinn. Is é ár nuaillmhian comhoibriú ar fhís dhearfach, 

chuimsitheach a chruthú do leabharlanna poiblí ar féidir leo seirbhísí, foirgnimh agus 

acmhainní a athrú ó bhonn.

Beidh an straitéis nua ina cabhair chun ár seirbhís leabharlainne poiblí a mhúnlú do na cúig 

bliana amach romhainn agus ba mhaith linn tuairimí agus smaointe gach duine a chloisteáil.

 
Roinn A: An dearcadh atá agat ar an tseirbhís leabharlainne

1. Ar thug tú cuairt ar leabharlann phoiblí nó ar bhain tú úsáid as aon cheann dá seirbhísí le 
bliain anuas?
If you answer yes to this question, please skip question 2

Tá – cuairt a thabhairt ar leabharlann phoiblí i bpearsa
Tá – úsáid leabharlann mhóibíleach
Tá - úsáid seirbhís seachadta leabhar
Tá – ar líne
Tá – go pearsanta agus ar líne
Níl– tabhair cúis i gCeist 2 thíos agus ansin scipeáil le Roinn B

2. Cén fáth nár úsáid tú leabharlann le bliain anuas?
Stop mé ag baint úsáide as leabharlanna le linn na paindéime agus nach bhfuil ar ais go 
fóill
Níl am agam chun leabharlanna poiblí a úsáid
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Níl uaireanta oscailte na leabharlann poiblí áisiúil domsa
Is dóigh liom nach bhfuil na seirbhísí a chuireann leabharlanna poiblí ar fáil de dhíth orm
Níl aon leabharlann gar domsa
Níl a fhios agam conas an leabharlann a úsáid
Is saincheist domsa é rochtain fhisiciúil a fháil ar fhoirgneamh na leabharlainne
Eile – sonraigh sa bhosca thíos

Cúiseanna eile nár bhain mé úsáid as leabharlann

3. Cá gcloiseann tú faoi sheirbhísí agus imeachtaí leabharlainne? Roghnaigh, le do thoil, gach 
a bhaineann.

Suíomh gréasáin na Leabharlainne
Ríomhphost nó nuachtlitir na leabharlainne
Facebook
Twitter
Instagram
Foireann leabharlainne
Cairde nó teaghlach
Nuachtáin áitiúla
Eile
Ní chloisim faoina bhfuil ag tarlú

4. Cé chomh minic a thugann tú cuairt ar leabharlainne poiblí nó a úsáideann tú na sheirbhísí 
leabharlainne de ghnáth?

Gach lá
ar a laghad uair sa tseachtain
ar a laghad uair sa mhí
ar a laghad uair amháin gach dhá mhí
Ar a laghad uair amháin gach sé mhí
Níos lú ná uair amháin gach sé mhí

5. Tríd is tríd, cé chomh sásta atá tú le do sheirbhís leabharlainne poiblí ar scála 1-10?
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6. Tabhair le fios go bhfuil tú sásta leis na gnéithe seo a leanas de do sheirbhís leabharlainne 
poiblí trí úsáid a bhaint as an sleamhnán thíos (1 an ceann is ísle, 10 is airde)

Leabhair – cruachúl, páipéar siar, cló mór etc.

Ríomhleabhair agus Ríomh-Chlosleabhair

Seirbhísí Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) agus seirbhísí ar líne

Uaireanta oscailte do leabharlainne poiblí

Bail agus cuma fhisiciúil iomlán do leabharlainne poiblí

Clárú imeachtaí agus gníomhaíochtaí i do leabharlann phoiblí

Caighdeán seirbhíse do chustaiméirí

Spás staidéir

Stair áitiúil agus cartlanna

Nuachtáin agus irisí

Leabharlann mhóibíleach
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7. Ag smaoineamh ar réimse na seirbhísí leabharlainne atá ar fáil duit, bog na boscaí agus 
cuir in ord iad is tábhachtaí duit.

Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or .accept the initial order

Leabhair – cruachúl, páipéar siar, cló mór srl

Ríomhleabhair agus Ríomh-Chlosleabhair

Faisnéis agus acmhainní ar líne

Ranganna agus cúrsaí

Saoráidí Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)

Wi-Fi

Spás staidéir

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí do dhaoine fásta

Imeachtaí agus gníomhaíochtaí do leanaí agus do dhaoine óga

Spás an Chomhphobail

Seomraí cruinnithe

Stair áitiúil agus cartlanna

Nuachtáin agus irisí

Leabharlann mhóibíleach

Más mian leat tuilleadh eolais a thabhairt ar do sheirbhís leabharlainne, úsáid an bosca thíos 
le do thoil.

Roinn B: Na cúig bliana atá romhainn do leabharlanna poiblí in Éirinn

8. Is í an fhís atá beartaithe do 2028:

Is áit fáilte i gcroílár do phobail í do leabharlann.
In 2028, is féidir le duine ar bith, áit ar bith in Éirinn, rochtain a fháil go héasca ar 
sheirbhísí leabharlainne saor in aisce.



5

Tá foirgnimh leabharlainne d'ardchaighdeán, dea-acmhainní agus dírithe ar an bpobal in 
Éirinn agus iad feistithe le teicneolaíocht chaighdeánach óir ar fud na tíre mar aon le 
tairiscint shuntasach ar líne agus móibíleach.
Cuirimid deiseanna ar fáil do dhaoine forbairt mar dhaoine aonair liteartha agus 
eolasacha.
Cuirimid an litearthacht agus an léitheoireacht chun cinn do gach aois, lena n-áirítear 
litearthacht dhigiteach agus spreagaimid foghlaim ar feadh an tsaoil.
Is féidir linn a fháil ar aon leabhar is mian leat agus ár bhfoinsí faisnéise atá iontaofa.
Cuirimid faisnéis agus gníomhaíocht ar fáil chun maireachtáil shláintiúil agus 
inbhuanaithe a spreagadh, deiseanna fostaíochta agus oideachais a chruthú, 
cruthaitheacht a chothú agus pobail a thabhairt le chéile.
Tá daoine ag iarraidh a bheith ag obair i leabharlanna poiblí. Tá foireann na 
leabharlainne oilte, solúbtha agus cairdiúil.

Cé chomh láidir agus a aontaíonn tú leis an bhfís atá beartaithe ar scála 1-10?

Cuir aon bharúlacha breise sa bhosca thíos

9.  Ár misean
Chun saol daoine agus pobal in Éirinn a shaibhriú trí rochtain uilíoch ar litearthacht, ar 
fhoghlaim agus ar fhaisnéis ar feadh an tsaoil a churar fáil
 
Conas a aontaíonn tú go láidir remove leis an misean atá beartaithe ar scála 1-10?

Cuir aon bharúlacha breise sa bhosca thíos.

10. . Ár Luachanna

Iontaoibh agus ionracas
Comhionannas
Cruthaitheacht
Cáilíocht agus Barrfheabhas
Nuálaíocht agus Solúbthacht
Cuimsiú
Idirphlé daonlathach
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Cé chomh láidir agus a aontaíonn tú leis na luachanna atá beartaithe ar scála 1-10?

Cuir aon bharúlacha breise sa bhosca thíos.

11. Ár dTosaíochtaí

Ag féachaint ar na deich dtosaíocht atá beartaithe do leabharlanna in Éirinn amach anseo, 
léirigh, le do thoil, cé chomh tábhachtach agus atá gach ceann acu ar scála 1-10.

Spás iontaofa fáilteach do chách

Cuimsiú sóisialta a chumasú agus deiseanna saoil a fheabhsú

An léitheoireacht agus an fhorbairt litearthachta a spreagadh sna pobail, lena n-áirítear an 
litearthacht dhigiteach

Deiseanna oideachais agus foghlama ar feadh an tsaoil a chur ar fáil

Geataí chun faisnéis iontaofa a fháil, lena soláthraítear réimse leathan seirbhísí digiteacha 
agus rochtain ar acmhainní taighde

Tacú le fostaíocht, lorg poist agus cruthú gnó

Leabharlanna mar chuid lárnach de phobail: Spásanna beoga sibhialta agus cultúrtha ina 
bhfuil teicneolaíocht chaighdeánach óir
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Eispéiris chultúrtha a chruthú agus cuimhne chultúrtha a cheiliúradh

Comhpháirtíocht ag obair le heagraíochtaí, scoileanna agus an earnáil dheonach

Foirgnimh inbhuanaithe a sholáthar agus lorg carbóin na leabharlann a ísliú

Cuir aon bharúlacha breise maidir leis na tosaíochtaí beartaithe sa bhosca thíos.

Roinn C: Eolas fútsa
Rannpháirtíocht dheonach agus faoi rún

Is ar bhonn deonach a ghlacann tú páirt sa cheistneoir. Bheimis fíorbhuíoch as do 

rannpháirtíocht agus as do rannchuidiú leis an taighde seo. Is iad Foireann na 

Gníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (nó tríú páirtithe ar conradh) amháin a úsáidfidh 

freagraí aonair ar an gceistneoir seo agus coimeádfar slán iad. Ní bhaileofar aon eolas sa 

suirbhé seo a d’fhágfadh go bhféadfaí daoine aonair a aithint. Ní bheidh aon eolas pearsanta 

inaitheanta ag gabháil le do chuid freagraí ar aon tuairisc ar na sonraí sin.

Teagmháil

Má bhíonn aon cheisteanna agat faoin tionscadal nó faoi na nósanna imeachta, is féidir leat 

dul i dteagmháil leis an bpríomhdhuine ag librariesdevelopment@lgma.ie

12. Limistéar cónaithe
Sonraigh an limistéar údaráis áitiúil ina bhfuil cónaí ort:

Comhairle Contae 
Cheatharlach

Comhairle Contae Chiarraí Comhairle Chontae Uíbh 
Fhailí

Comhairle Contae an 
Chabháin

Comhairle Contae Chill 
Dara

Comhairle Contae Ros 
Comáin

Comhairle Contae an Chláir Comhairle Contae Chill 
Chainnigh

Comhairle Chontae 
Shligigh

Comhairle Cathrach 
Chorcaí

Comhairle Contae Laoise Comhairle Contae Átha 
Cliath Theas

Comhairle Contae Chorcaí Comhairle Chontae 
Liatroma

Comhairle Contae 
Thiobraid Árann
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Comhairle Contae Dhún na 
nGall

Comhairle Cathrach agus 
Contae Luimnigh

Comhairle Cathrach agus 
Contae Phort Láirge

Comhairle Cathrach Bhaile 
Átha Cliath

Comhairle Chontae an 
Longfoirt

Comhairle Chontae na 
hIarmhí

Comhairle Contae Dhún 
Laoghaire Ráth an Dúin

Comhairle Contae Lú Comhairle Contae Loch 
Garman

Comhairle Contae Fhine 
Gall

Comhairle Contae Mhaigh 
Eo

Comhairle Chontae Chill 
Mhantáin

Comhairle Cathrach na 
Gaillimhe

Comhairle Chontae na Mí

Comhairle Chontae na 
Gaillimhe

Comhairle Contae 
Mhuineacháin

Níl ceann ar bith díobh thuas – sonraigh sa bhosca thíos.

13. Aoisghrúpa
Cén aoisghrúpa lena mbaineann tú?

Faoi 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 and over
B’fhearr leat gan freagra a thabhairt air

14. Inscne
Baineann
Fireann
Neamhbhríoch
B’fhearr leat gan freagra a thabhairt air

15. Eitneacht

Más fearr leat gan ceist na heitneachta a fhreagairt fág bán é.

Eitneachas: Geal 
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Gaeilge
Lucht Taistil na hÉireann
Romaigh
Aon chúlra bán eile

Eitneacht: Dubh
An Ghaeilge Dhubh
Dubh Afra-Caribbean
Dubh-Afracach
Cúlra dubh ar bith eile

Eitneacht: Asian Áiseach
Gaeilge na hÁise
An tAigéan Indiach/Pakistani/Bangladeshi
Sínis
Araibis
Aon chúlra eile de chuid na hÁise

Eitneacht: Eile, lena n-áirítear grúpa measctha/cúlra

Measctha: Sonraigh sa bhosca thíos.

Eile: Sonraigh sa bhosca thíos.

16. Sláinte

An gceapann tú go bhfuil míchumas nó riocht sláinte agat?
Tá
Níl
B’fhearr leat gan freagra a thabhairt air
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