
Ffarweliwn ag Ann… 

Mae’r Gwasanaeth Archifau a Chasgliadau 

Arbennig wedi ffarwelio â’r Uwch               

Gynorthwyydd Archifau Ann Hughes, sydd 

wedi ymddeol ar ôl dros 30 mlynedd ffyddlon 

gyda'r Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau. 

Roedd Ann yn bresenoldeb calonogol yn yr 

ystafell chwilio a'r swyddfa oherwydd ei    

hymarweddiad tawel, croesawgar, a'i 

gwybodaeth eang o'r casgliadau (yn enwedig 

popeth yn ymwneud ag 'Ynys Môn'). Bydd 

hiraeth mawr ar ôl Ann gan ei holl 

gydweithwyr a dymunwn bob hapusrwydd 

iddi yn ei hymddeoliad. 

… a chroesawn Gwyn i'r Tîm! 

 

Ymunodd Gwyn Williams â ni yn ddiweddar, 

gan ymgymryd â’r swydd Uwch                   

Gynorthwyydd Archifau. 

Efallai y byddwch yn ei adnabod oherwydd 

bu’n gweithio gyda'r Llyfrgell a’r Gwasanaeth 

Archifau ers sawl blwyddyn, gan redeg 

Llyfrgell y Normal yn ddiweddar. 

YSTADEGAU 2020/21 

Mewn blwyddyn anarferol nid yw’n rhesymol cymharu ein hystadegau gyda’r blynyddoedd a fu.  

Yn ogystal a chau’r adran yn gyfan gwbl yn ystod y cyfnodau clo, rydym wedi gorfod gostwng ein horiau 

agor a chyflwyno trefn newydd o archebu lle i ymweld â’r ystafell ddarllen. Fodd bynnag, mae pethau’n 

gwella yn raddol ac rydym yn falch o weld ein myfyrwyr yn dychwelyd i’r campws. 

 

Nifer o ymweliadau = 323 

Nifer o ddogefennau a ddefnyddiwyd = 2343  

Nifer o lyfrau prin a ymgynghorwyd = 152  

   Tri Uchaf: 

1. Bangor Mss 

2. Plas Newydd 

3. J.E. Lloyd 

NEWYDDION 
 O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 

 

 

 

Gwasanaethau Digidol : Rhifyn 13 Hydref 2021 

Beth Sydd 
Ymlaen: 

 

Arddangosfeydd    

Ar-Lein 

 

CYRRAEDD Y COPA 

(office.com)  

 

Cofio Cynan / Re-

membering Cynan 

(office.com)  

 

Syr Charles Harper 

"gweinyddwr trefedi-

gaethol" (1876-1950) 

(office.com)  

 

________________ 

 

‘History Day 2021’ 

History Day 2021 | 

Institute of Historical 

Research  

 

________________ 

 

Casgliadau ar gael Ar-lein! 

Mae'r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn cymryd rhan yng Nghynllun Casgliadau 

Cymunedol Agored JSTOR - Jisc sy'n ceisio cefnogi darganfod, defnyddio a chanfod 

effaith casgliadau digidol agored er budd y gymuned ymchwil ac addysgu. Mae 

Casgliadau Cymunedol Agored yn datgloi potensial casgliadau arbennig sefydliad 

trwy sicrhau eu bod ar gael yn rhwydd ar lwyfan sydd eisoes yn hysbys ac yn cael   

ei ddefnyddio gan ymchwilwyr, staff addysgu a myfyrwyr. Mae cynnwys digidol     

bellach yn bwysicach nag erioed ar gyfer ymchwil, addysgu a dysgu ac mae'r fenter 

Casgliadau Cymunedol Agored yn rhoi cyfle i hybu ein casgliadau digidol ein hunain 

a chael mwy o ddefnydd ohonynt. 

Ar hyn o bryd, mae gennym stoc fach o lawysgrifau wedi'u digideiddio ar gael trwy'r 

cynllun (Bangor University on JSTOR) maent yn cynnwys:  

• BMSS/1 - Gramadeg Cymraeg cynnar, c. 1320. 

• BMSS/2 - Gramadeg Cymraeg o'r 17eg ganrif. 

• BMSS/3 - A Book of Hours (Horae Beatae Mariae Virginis) o'r 14eg-15fed ganrif. 

• PFA/5 - Cyfrifon planhigfa'r teulu Pennant yn Jamaica yn y bedwaredd ganrif ar 

bymtheg (sy'n cynnwys rhestrau o gaethweision). 

• BMSS/37223 - Llyfr lloffion i goffáu “Pererindod y Tangnefeddwyr” ym 1926. 

Papurau Sefydliad Hyfforddiant Affrica (Sefydliad Congo), Bae Colwyn, y bedwaredd 
ganrif ar bymtheg i’r ugeinfed ganrif. 
 
Rydym hefyd yn y broses o uwchlwytho ein casgliad o ffotograffau Coleg Prifysgol 
Gogledd Cymru i'r catalog ar-lein. Mae'r casgliad hwn o ffotograffau yn ymwneud â'r 
brifysgol ac mae'n cynnwys unigolion, grwpiau o fyfyrwyr a staff a llawer mwy:  
Porwr casgliadau (bangor.ac.uk) 
 
Ceir rhagor o wybodaeth yma cyn hir am fwy o gasgliadau digidol! 
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Gwaith Cadwraeth ar yr    

Albymau Charles Harper 

Ym 1999, derbyniodd yr Archifau a      

Chasgliadau Arbennig gasgliad bach o       

bapurau yn ymwneud â Syr Charles Harper. 

Roedd y dogfennau hyn wedi eu trefnu’n   

ofalus ac yn gronolegol mewn albymau yn y 

1980au gan  ei fab, John Charles Harper 

Douglas Pennant ac ar ôl ei farwolaeth, 

cawsant eu trosglwyddo i ofal Prifysgol    

Bangor ynghyd â phapurau teuluol eraill.  

Roedd John Charles Harper Douglas Pennant 

(bu farw ym 1998) yn briod â'r Arglwyddes Janet Pelham (1923-1997) a etifeddodd Gastell Penrhyn ym 1949. 

Roedd hi'n ferch i 6ed Iarll Yarborough a'i wraig, sef un o ferched y 3ydd Barwn Penrhyn.  

Dyfarnwyd grant ICON i'r Archifau a Chasgliadau Arbennig i roi mesurau cadwraeth ataliol ar waith mewn 

perthynas ag wyth o albymau Charles Harper sy'n cynnwys amrywiaeth o lawysgrifau, ffotograffau ac        

effemera printiedig yn ymwneud â'i gyfnod fel Llywodraethwr a Phrif Gadlywydd ynys St Helena yng      

Nghefnfor De'r Iwerydd. Mae'r dogfennau hyn yn dangos bywyd ar yr ynys dros gyfnod o saith mlynedd. 

Mae sicrhau cadwraeth hir dymor yr albymau hyn yn hanfodol gan eu bod o werth anfesuradwy i unrhyw un 

sy'n astudio hanes yr Ymerodraeth Brydeinig a sut yr effeithiodd ar y cytrefi, y bobloedd frodorol a'u 

diwylliannau. 

Mynd i’r Arddangosfa: Syr Charles Harper "gweinyddwr trefedigaethol" (1876-1950) (office.com)  

 

Gwasanaeth Ymholiadau o Bell 

Cafodd yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig 

ganmoliaeth frwd gan y cyhoedd trwy'r arolwg 

Gwasanaethau Ymholiadau o Bell a gynhelir bob  

dwy flynedd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid 

Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. 

Cyflwynodd yr Archifau wasanaeth dros y ffôn a’r      

e-bost trwy gydol y cyfnod clo, gan wahodd pawb i 

ymateb i'r arolwg cenedlaethol. Roedd yr ymatebion 

yn gadarnhaol dros ben ac roedd y boddhad          

cyffredinol yn dda iawn (94%) neu'n dda (6%). 

Dyma rai o’r sylwadau: “Credaf fod y gwasanaeth y 

mae'r staff yn ei ddarparu ar hyn o bryd yn ystod y 

pandemig ymhell uwchlaw fy nisgwyliadau. 

Gwasanaeth gwych yr wyf yn wirioneddol ddiolchgar 

amdano.” 

Mae staff yr archiau’n falch iawn o'r ymateb gwych. 

Pleser oedd cael croesawu'r Gweinidog Iechyd a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan i'r 

Llyfrgell yn ddiweddar a dangos iddi rai o 

drysorau'r Archifdy. 

Stories of our Times: The Legacy of Penrhyn Castle 

Bu ein Pennaeth Archifau a 

Chasgliadau Arbennig, Elen  

Simpson, yn cymryd rhan mewn 

recordio cyfres fer ar bodlediad   

ar y cyd â The Times a Marian 

Gwyn dros yr haf. Mae The Legacy 

of Penrhyn Castle yn archwilio’r 

gwaddol caethwasiaeth sy'n      

gysylltiedig â'r eiddo hanesyddol. 

Gwrandewch ar y podlediad yma:  

The legacy of Penrhyn Castle (Pt 

1) | Stories of our times on Acast 

Archives Internship 

Diolch i Alaw Dafis, myfyriwr is-raddedig, am ei chwmni yn ystod yr Haf. 

Bu’n gweithio fel Intern yn yr Archifdy yn chwilota drwy ein catalogau a 

chasglu gwybodaeth am y deunydd rhyngwladol ymysg y miloedd o 

ddogfennau sydd yn yr Archifdy. Bydd yr wybodaeth yma yn cael ei       

storio ar daenlen a rhai eitemau dethol yn cael eu digido. Ysgrifennodd 

Alaw hefyd ddau gyfraniad i’n eitem “Archif y Mis” a bydd rhain yn 

ymddangos fis Hydref a Thachwedd eleni. 

 

Diweddaru’r Catalog Ar-lein 

Mae'r gwaith o fewnbynnu data i'n catalog ar-lein wedi arafu yn ystod y misoedd diwethaf    oherwydd i'r 

Llyfrgell ailagor. Fodd bynnag, rydym wedi llwyddo i ychwanegu 7000 o gofnodion unigol pellach ers 

mis Ebrill, gan ddod â'r cyfanswm i 74500. Mewnbynnwyd 62% o gatalogau Llawysgrifau Cyffredinol 

Bangor, tra gellir gweld 58% o gatalogau'r Casgliadau Arbennig. Y catalogau a ychwanegwyd yn ddi-

weddar yw Llwydiarth Esgob a Porth yr Aur Pellach Ychwanegol. 
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