O dan y
chwyddwydr

GWIRFODDOLWR NEWYDD

Yn ddiweddar, daeth
ymchwilydd a oedd yn edrych ar
gasgliad Penrhyn ar draws
ambell gyfeiriad prin tuag at y cardiau
PFA/14/504
hynny a roddwyd yn ffenestri tai y
streicwyr yn ystod cyfnod Streic y Penrhyn rhwng 1900-1903, a oedd yn
datgan “Nid oes bradwr yn y tŷ hwn”.
Daethpwyd o hyd i’r llythyrau mewn bwndel mawr ac fe’u hysgrifenwyd
gan R.C. Trench, Asiant Stad y Penrhyn, at Arglwydd Penrhyn.

Mae staff yr Archifdy yn falch
iawn o gael croesawu
gwirfoddolwr newydd, William
Owen, i’r adran ers mis
Chwefror.
Mae wedi bod yn ein cynorthwyo
i ateb ymholiadau, ail-becynnu
casgliadau a mewnbwnio catalog
papurau Kinmel i’r gronfa ddata.

NEWYDDION
O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG

PROSIECT PENRHYN

Mae’n amlwg fod y cardiau hyn wedi cythruddo’r Arglwydd Penrhyn a bod
y stad wedi bygwth neu ddychryn tenantiaid er mwyn eu gorfodi i dynnu’r
datganiadau i lawr.

DIGWYDDIADAU

Dyffryn Ogwen : Tu hwnt i’r chwarel

Llythyr a ddyddiwyd 30 Mehefin 1901:

Mae Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru (SYYC) yn mynd o
nerth i nerth.

“I am going to give notice tomorrow to those people at Ogwen who has
another kind of notice in their window, and shall have a look round
Bethesda to see if I can find any more. I think one or two notices to quit
and perhaps a written caution here and there on the strength of a report
that there is protesting or a display of notice, will have a good effect”.

Yn ddiweddar derbyniodd grant gan Gronfa Dreftadaeth y
Loteri i’w alluogi i gydweithio gyda chymunedau Dyffryn
Ogwen ac ymchwilio i ddylanwad stad y Penrhyn ar fywydau
unigolion, teuluoedd a chymunedau yn ystod y 19eg a’r 20fed

Llythyr a ddyddiwyd 24 Gorffennaf 1901, yn cyfeirio at sawl cerdyn yn
ffenestri’r tai yn ardal Gefnan, plwyf Llandegai.
“Most of the houses were Leaseholds, but I found one that was not so I
went in and asked for the Tenant who his wife said was working at
Llanberis. I told her unless she took the notice down and promise not to
put it up again, I should send her husband notice to quit as soon as I got
home. For some time she declined to promise but did so at last.”
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Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 7

ganrif.
Fel rhan o raglen ddigwyddiadau’r prosiect trefnwyd gweithdy
Isobel, myfyrwraig ail flwyddyn, sydd wedi
cychwyn ar gynllun profiad gwaith yn yr
Archifdy fel rhan o’i modiwl efo’r Ysgol
Hanes. Bydd yn gweithio 70 awr yn yr
Archifdy ac yn ysgrifennu adroddiad am ei
phrofiadau.

yn yr Archifdy a fynychwyd gan aelodau o’r gymuned leol a
myfyrwyr yn ogystal. Yn ystod y gweithdy cyflwynwyd ein
catalog ar-lein, CALMView, a rhoddwyd arweiniad ar sut i
chwilota am ddeunydd o gasgliad Penrhyn arlein.

TRYSORAU’R BRIFYSGOL
Mae llyfryn yn dathlu trysorau’r Brifysgol bellach ar gael, yn rhad ac am ddim.

Merched a’r bleidlais –
cyfres o 6 arddangosfa fach
(Mawrth - Mai 2018)
__________________
Arddangosfa Castell
Penrhyn
(16 Ebrill - 19 Rhagfyr 2018)
__________________
Arddangosfa
Shakespearaidd

(Mehefin 2018)

Mae’n darparu gwybodaeth am ein holl gasgliadau drwy arddangos
detholiad o eitemau - gan eu gosod yn eu cyd-destun hanesyddol a
datgelu eu pwysigrwydd diwylliannol.

__________________
Darlith flynyddol gyda’r
Athro Vivien Gardner o
Brifysgol Manceinion ar
hanes 5ed Ardalydd Môn

Rhannwyd y llyfryn i’r penodau canlynol : Sŵoleg / Coed a
phren wedi’i ddifrodi / Offerynnau cerdd ethnograffig / Daeareg /
Serameg / Llysieufa / Celf ac Archifau a Chasgliadau Arbennig.
Gofynnwch yn yr Archifdy am gopi.

(24 Hydref 2018)
Gweithdy Penrhyn a gynhaliwyd ar yr 21ain o Chwefror 2018

NEWYDDION O’R CANOLFANNAU YMCHWIL
Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn parhau i gefnogi’r
Sefydliadau a Chanolfannau Ymchwil oddi fewn i’r Brifysgol sy’n
ein cynorthwyo i hyrwyddo ein casgliadau (print a di-brint) i
gynulleidfa ehangach.
Canolfan Ymchwil R.S. Thomas
Y mae Canolfan Ymchwil R.S. Thomas yn parhau i ychwanegu at ei
daliadau digymar o ddeunydd yn ymwneud ag R.S. Thomas a’i
wraig, yr artist Mildred Elsi Eldridge. Un o’r prif ychwanegiadau yn
ystod y sesiwn academaidd bresennol yw portread trawiadol o’r
bardd gan ei wraig – darlun sydd yn awr yn cael ei arddangos yng
Nghoridor Siambr y Cyngor. Yn ogystal, y mae’r Ganolfan yn
cydweithio â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn natblygiad Sarn
Rhiw, ger Aberdaron – y bwthyn yr ymddeolodd R.S. ac Elsi iddo yn
1978 – yn ganolfan ddehongli a gofod arddangos.
Canolfan Stephen Colclough ar gyfer Hanes a Diwylliant y Llyfr
Cynhelir yr olaf o Ddarlithoedd Shankland y tymor yma. Bydd y Dr
Michael Durrant yn traddodi ar y testun “Henry Hills: Starting out as
an early modern printer” ar y 18 Ebrill 2018 ac fe’i dilynir gan y cyntaf
o ddarlithoedd blynyddol Colclough, “Tatters and patches in early
modern England: finding old texts in new books” gan Adam Smyth o
Goleg Balliol, Rhydychen, ar yr 2 Mai 2018.

Bydd cynrychiolwyr o’r Ganolfan yn darlithio yn The Globe yn y Gelli
Gandryll ar 4 Ebrill, ac ar 26 Mai cynhelir “Suffrage Symposium” ym
Mhrifysgol Bangor a fydd yn cynnwys sgyrsiau gan Ryland Wallace,
Neil Evans, Ceridwen Lloyd Morgan ac eraill, ynghyd â datganiad o
gerddoriaeth o’r cyfnod gan y Côr Siambr. Bydd y digwyddiad am
ddim ac ar agor i bawb.
Canolfan Astudiaethau Arthuraidd
Yn ystod y misoedd diwethaf mae’r Brifysgol wedi derbyn rhagor o eitemau sy’n
berthnasol i’r Ganolfan. Trosglwyddwyd Cofnodion y Gymdeithas Arthuraidd
Ryngwladol (Cangen Prydain) o Ganolfan Borthwick yn Efrog, a rhoddwyd set
arbennig o blatiau, a gomisiynwyd ac a grëwyd gan Royal Worcester i’r Ganolfan, er
cof am Roland Johnston.
Mae’r ganolfan wedi bod yn gweithio ar brosiect “creu argraff” ar y cyd ar y testun “Y
Cyrch Arthuraidd” sy’n cynnwys 21 o ddisgyblion o Ysgol Aberconwy. Mae’r prosiect
yn cael ei ariannu gan gronfa ESRC ac wedi ei gynllunio i godi lefelau cymryd rhan a
llythrennedd ymysg disgyblion ysgolion uwchradd yn yr ardal.
Mae Dr Kristina.Hildebrand o Brifysgol Halmstad, Sweden, wedi ymweld â’r Ganolfan
fel cymrawd. Bu yma am dair wythnos yn gweithio ar brosiect a oedd yn
canolbwyntio ar un o’r llyfrau prin sydd yn ein gofal, Britannicarum gentium historiae
antiquae scriptores tres : Ricardus Corinensis, Gildas Badonicus, Nennius
Banchorensis gan Charles Bertram (1757).
Cynhelir symposiwm “Arthurian Legends in Wales and Beyond” ar 28 Mehefin 2018.

DYDDIAU YMWELD
UCAS
Gofynnwyd i’r Archifau a Chasgliadau
Arbennig gan yr Ysgol Hanes gymryd
rhan unwaith eto yn y dyddiau ymweld
UCAS (4 ohonynt) ym mis Chwefror a
Mawrth eleni.
Darparwyd trosolwg o’r casgliadau i’r
darpar fyfyrwyr a’u teuluoedd, a rhannwyd
gwybodaeth am y cyfleoedd mae’r
gwasanaeth yn eu cynnig i is-raddedigion.

Arolwg Pellter
Yn ystod mis Hydref 2017 bu’r
adran yn cymryd rhan yn yr Arolwg
o ddefnyddwyr o bell, sy’n cael ei
gynnal pob dwy flynedd.
Roedd yr arolwg yn casglu adborth
oddi wrth defnyddwyr a gysylltodd
â’r Archifdy drwy lythyr, ffôn neu ebost, gyda chwestiynau yn
ymwneud â’r rheswm dros eu
hymholiad, boddhad gydag
elfennau eraill o’r gwasanaeth, a
gwybodaeth ddemograffig.
Roedd 44% o’r rhai a holwyd yn
cysylltu â’r Archifdy er mwyn cynnal
“ymchwil hanes teulu”, gyda 22%
ohonynt yn cynnal “busnes personol
neu deuluol nad oedd yn hamdden”.
Roedd 94% o’r farn bod y
gwasanaeth ar y cyfan a ddarperir
gennym yn dda iawn neu’n dda, a
chawsom sgor o 100% am ymateb
yn brydlon i ymholiadau.
Yn ystod cyfnod ein arolwg
derbyniwyd rhai ymholiadau o
Awstralia, yr Eidal a UDA.

CASGLIAD NEWYDD AR GAEL—PAPURAU TOMOS ROBERTS, ARCHIFYDD

DARLITH YR ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG

COLEG GWENT
Gwahoddwyd
cyn-Archifydd y
Brifysgol, Einion
Wyn Thomas, i
siarad â myfyrwyr o
Goleg Gwent pan
ddaethant ar
ymweliad i Brifysgol
Bangor ar y 14eg o
Fawrth.
Siaradodd am
hanes yr ymfudwyr
Cymreig i Batagonia
a chyfeiriodd at y
deunydd gwych
sydd gennym yn yr
Archifdy ym Mangor
ar y Wladfa.
GRŴP
ARCHAEOLEGOL
TALWRN

Huw Edwards gyda’r Athro Andrew Edwards, Yr Athro John Hughes (Llywydd ac Is-Ganghellor)
ac Elen Wyn Simpson (Archifydd) cyn y ddarlith yn Pontio ar y 24ain o Dachwedd 2018. Cafwyd
cynulleidfa dda gyda thros 380 o docynnau wedi’u harchebu o flaen llaw.

.

LLIWIO EIN CASGLIADAU
Cyfrannodd yr Archifau a Chasgliadau Arbennig ym Mangor,
ynghyd ag aelodau eraill o WHELF, 2 ddelwedd o’n casgliad
llyfrau prin tuag at lyfr lliwio sydd i’w ganfod ar-lein drwy wefan
y New York Academy of Medicine http://library.nyam.org/
colorourcollections. Mae’r llyfr yn cynnwys delweddau yn
ymwneud â’r môr o sefydliadau addysg uwch drwy Gymru er
mwyn dathlu “Blwyddyn y Môr” 2018.

Diolch am y croeso cynnes a
dderbyniwyd oddi wrth y grŵp
hwyliog yma a roddodd
wahoddiad i Elen Wyn Simpson
(Archifydd) siarad yn eu cyfarfod
fis Chwefror.

Lansiwyd yr ymgyrch
“Colorourcollections” ar y
5ed o Chwefror 2018 ac fe’i
hyrwyddwyd yn helaeth ar
y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd eu cyfraniad i’r Archifdy yn
mynd tuag at brynu deunydd
cadwriaethol i ofalu am ein
casgliadau.

Diolch i Kristine Chapman,
Prif Lyfrgellydd Amgueddfa
Genedlaethol Cymru, am
gydlynu’r gwaith yma.
.

