
NEWYDDION     
O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 

Buom yn ddigon ffodus i allu ail-agor ein gwasanaeth ymgynghori i 

ddarllenwyr am gyfnod byr cyn y Nadolig. Cafwyd 79 o ymweliadau 

i’r ystafell ddarllen dros dro yn y Llyfrgell rhwng 29 o Fedi a 17 o 

Ragfyr, sydd yn brawf bod yna alw o hyd o du myfyrwyr, staff a’r 

cyhoedd yn gyffredinol i ddefnyddio’r adnoddau unigryw a phrin sydd 

yn ein gofal. 

 

Rhoddodd yr ail-gyfnod clo gyfle i staff barhau â’r gwaith pwysig o 

ateb ymholiadau, ychwanegu disgrifiadau i’n catalog arlein, paratoi 

ein harddangosfa, ysgrifennu’r newyddlen a chynorthwyo’r           

canolfannau ymchwil a.y.y.b. 

 

Bellach mae’r cyhoedd yn cael ymweld â ni eto ac rydym yn falch 

iawn o groesawu ein darllenwyr – yr hen a’r newydd - o’r 8fed o 

Ebrill. 

 

Dyma ein horiau agor: 

Mawrth 10yb – 12yh a 1yh – 3yh 

Iau 10yb – 12yh a 1yh – 3yh 

 

Bydd lle i 3 ymchwilydd ar y tro gyda'r angen i fwcio lle yn yr ystafell 

ddarllen ac archebu dogfennau neu lyfrau prin erbyn 3yh ar y dydd 

Gwener yr wythnos cyn eich ymweliad.  

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 12 Ebrill 2021 

 

CALENDR                       
DIGWYDDIADAU 

 

 

___________________ 

 

Arddangosfa Flynyddol 

‘CYRRAEDD Y COPA’ 

(Dyddiad lansiad 1 Ebrill 2021) 

 

__________________ 

 

Archif Menywod Cymru  

CYNHADLEDD 

Prifysgol Bangor 

(3 a 4 Hydref 2021) 

 

__________________ 

 

 

 

 

Agor i ddarllenwyr – y diweddaraf 

 



 

Yn ystod y cyfnod clo rhoddwyd mynediad cyfyngedig i staff yr Archifau a 

Chasgliadau Arbennig i adeilad yr Archifau i wneud gwaith ymchwil ar gyfer 

ymholiadau ac i wneud gwaith cadw tŷ cyffredinol. Rhoddodd yr 'amser tawel' 

hwn y cyfle i ni fynd trwy rai o'r blychau o eitemau amrywiol yn ein daliadau 

sydd heb eu catalogio ac sydd wedi bod yn disgwyl am ein sylw ers 

blynyddoedd lawer. Wrth wneud hynny, mae aelodau staff wedi dod o hyd i 

eitemau anhygoel gan gynnwys:  

• Arolwg o Ystadau Presaddfed a Dronwy, 1808. 

• Llyfr Rysáit o ddechrau'r 19eg ganrif, sy'n cynnwys casgliad o     
ryseitiau a meddyginiaethau. 

• Ffotograff o drên bach yr Wyddfa ar y copa (gweler y dudalen 
gyferbyn). 

 

DARGANFYDDIADAU YN YR ARCHIFDY! 
 

 

Gwaith Archifau yng Nghyfnod Cofid 

 

Mae'r gwaith o fewnbynnu data i'n catalog ar-lein wedi parhau ar                                                                          

gyflymder dros yr wythnosau diwethaf yn ystod trydydd cyfnod clo                                                                           

Cymru. Gyda llawer o staff y brifysgol wedi’u cynghori i weithio gartref                                                                     

roeddem yn falch iawn o dderbyn cynigion gan ein cydweithwyr i                                                                                

gynorthwyo â’r gwaith o ychwanegu at ein catalogau ar CALM. Mae                                                                         

gennym hefyd wirfoddolwr a myfyriwr ar leoliad gwaith sy’n cynorthwyo                                                                   

gyda'r gwaith hwn. 

 

Dyma’r catalogau a ychwanegwyd yn                                                                                                                           
ddiweddar ar CALM: 
 

• Lligwy (Cyfrol 1) 

• Henblas A 

• Plas Newydd 8 

• Penrhos 3, 4, 6, 7 and 8 

• Cefn Du 

• Dr Hugh Jones 

• Belmont 

• Rhiwbach [quarry] 

 

Bellach mae gennym 67,000 o gofnodion unigol ar gael ar-lein - cynnydd o 11,000 ers mis Ebrill diwethaf. Hefyd, mae 

papurau cyflawn Plas Newydd (pob un o'r 9 cyfres) ar gael i bori drwyddynt ar y catalog ar-lein! 

 Arbenigwr Arthuraidd yn cynorthwyo'r    

Post Brenhinol gyda stampiau newydd 
 

Mae poblogrwydd parhaus y chwedlau Arthuraidd wedi cael ei amlygu 

unwaith eto wrth i’r Post Brenhinol gyhoeddi set newydd o stampiau yn 

darlunio chwedlau a chymeriadau Arthuraidd. Comisiynwyd yr artist 

Jaime Jones i ddylunio’r stampiau newydd, ac ysgrifennwyd y testun 

i’w cyflwyno gan ein harbenigwr Arthuraidd, yr Athro Raluca            

Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd: 

 

“Rwy’n falch iawn o fod wedi cyfrannu’r cyflwyniad fframio i’r gyfres hon 

o stampiau, ac erthygl ym Mlwyddlyfr y Post Brenhinol i gyd-fynd â’u 

cyhoeddi, a fydd yn cyflwyno’r straeon canoloesol amlieithog, amlhiliol 

i’r cyhoedd, ynghyd â’u pwysigrwydd mewn gwleidyddiaeth a diwylliant 

ar hyd yr Oesoedd Canol a thu hwnt.” 

 

 

[ Delweddau gan y Post Brenhinol: Royal Mail | Royal Mail Group Ltd ] 

 

Darlithoedd Shankland 2020  

Cyflwynwyd Darlithoedd Shankland yn fyw ar-lein yn 2020 oherwydd y pandemig. Gellir canfod y         

recordiadau ohonynt yn awr ar wefan Canolfan Stephen Colclough yn: http://colclough.bangor.ac.uk  

 

Dyma’r darlithoedd a recordiwyd:- 

• 7 Hydref: 'The Owen Pritchard Collection: a treasure chest of books 
from the Private Press Movement'. Shan Robinson, Gwasanaeth 
Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor 

• 28 October: ‘Cynan Frenhinwr: 1895-1970' Yr Athro Gerwyn Wiliams, 
Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. 

• 11 Tachwedd: ‘Books on my Bookshelf’. Yr Athro Helen Wilcox yn 
sgwrsio am y llyfrau sydd wedi bod yn bwysig yn ei bywyd gyda'r 
Athro Sue Niebrzydowski (Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau, 
Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau). 

• 25 November: 'Cyfeillion a Chrach-feirniaid: y wasg a diwylliant 
llenyddol Cymraeg America, c.1838-c.1860'. Yr Athro Jerry Hunter, 
Prifysgol Bangor. 

• 2 Rhagfyr: ‘Songs lost and found: Katherine Philips's 'Pompey's 
Ghost', Restoration to (American) Revolution’. Dr John Cunningham, 
School of Music, Drama and Performance. 

• 9 Rhagfyr: ‘History on the spot - using smartphone technology’. 
Rhodri Clark, Cyfarwyddwr y project History Points. 

• 16 Rhagfyr: ‘Writing and Reading in Manuscript: From Grub Street to 
the Mabinogi’. Dr Mary Chadwick, Cymrawd Ymchwil, Adran Hanes, 
Saesneg, Ieithyddiaeth a'r Cyfryngau, Prifysgol Huddersfield. 

https://www.royalmail.com/
http://colclough.bangor.ac.uk


 
Derbyniadau Newydd Pwysig gan Ganolfan Ymchwil R.S. Thomas 

 

Mae Canolfan Ymchwil R.S. Thomas, sydd eisoes yn cynnwys un o’r 

casgliadau archifol barddonol pwysicaf yn perthyn i awdur unigol yn y 

DG, wedi ychwanegu at ei daliadau sylweddol drwy brynu’r casgliad 

mwyaf o lawysgrifau gan Thomas a oedd yn dal mewn dwylo preifat, 

yn ôl y Cyd-gyfarwyddwyr, Yr Athro Tony Brown a’r Athro Jason Wal-

ford Davies.  

 

Llwyddwyd i gyrraedd y nod o ran pris y casgliad gyda chymorth 

grantiau gan y Victoria and Albert Museum Purchase Fund (un o’r 

grantiau cyntaf o’r ffynhonnell hon i sefydliad yng Nghymru), the 

Friends of the National Libraries, Cronfa Bangor ac Ysgol y Gymraeg 

ac Astudiaethau Celtaidd. Mae’r deunydd o’r 1940au sydd yn y casgli-

ad newydd yn arbennig o bwysig. Dyma ddechrau gyrfa R.S. Thomas, 

ac nid oes llawer o lawysgrifau wedi goroesi o’r cyfnod hwn. 

 

Mae Canolfan Ymchwil R.S. Thomas hefyd wedi derbyn i’w harchif ddau o lyfrau nodiadau’r bardd o’r 

cyfnod pan oedd yn Rheithor Manafon, Sir Drefaldwyn, yn y 1940au. Mae’r llyfrau hyn, a roddwyd i’r Gan-

olfan gan unigolyn preifat, yn cynnwys cofnodion dyddiadurol a luniwyd yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel 

Byd, yn ogystal â nodiadau ar gyfrolau yr oedd y bardd yn eu darllen ar y pryd. ‘Mae hyn ynddo’i hun yn 

ychwanegiad cyffrous iawn i’r casgliad,’ meddai’r Athro Brown, ‘gan nad oes yna lawer o ddeunydd per-

sonol fel hyn o eiddo R.S. wedi goroesi o flynyddoedd cynnar ei yrfa. Mae’r dyddiadur yn rhoi cip inni ar 

ei feddyliau a’i synfyfyrdodau personol yn ystod y cyfnod ffurfiannol hwn’. 

CYSTADLEUAETH ARCHIFDY 

Ym mis Chwefror cynhaliwyd cystadleuaeth cyfnod clo ymysg ein defnyddwyr, gan ofyn iddynt ba adnodd

(au) yr hoffent eu gweld pan fyddwn yn ailagor ein drysau, a pham. Cawsom gynigion gwych a gafodd eu 

beirniadu gan staff yr Archifau a Chasgliadau Arbennig, gyda’r cyflwyniad mwyaf gwreiddiol ac ysgogol 

yn cyrraedd y brig. 

Dyfarnwyd Pippa Jones yn enillydd y wobr (taleb o £25) am awgrymu Papurau Pamplin :                                 

PAMP/92/lxxii: ‘Llythyrau gan Sir William Jackson Hooker i William Pamplin.’ 

“Fel cyn-fyfyriwr MSc Cadwraeth Planhigion a                          

pteridiophyte-ophile (un sydd â diddordeb mawr mewn rhedyn) 

brwd roeddwn wrth fy modd yn gweld yr ohebiaeth yma rhwng 

William Pamplin o Fangor  a chyfarwyddwr cyntaf Gardd 

Fotaneg Kew. Yn y cofnod penodol hwn, mae William Pamplin 

yn anfon platiau a phroflenni o redyn a luniwyd ganddo ar gyfer 

llyfrau Hooker ac yn gofyn i Hooker am  gopi o’i ‘Introduction to 

the Flora Indica’. Mae’n ddiddorol gweld y cysylltiad cynnar hwn 

rhwng Bangor a Gardd Fotaneg Kew. Bellach mae gennym ni 

hefyd Ardd Fotaneg yn Nhreborth (sydd hefyd â rhedyn an-

hygoel) a herbariwm ym Mhrifysgol Bangor!" 

 

‘Cyrraedd y Copa!’ 
 

Rydym yn olrhain hanes mynydda yng ngogledd Cymru yn ein harddangosda flynyddol, rithiol, a 

hynny drwy gyfrwng deunydd printiedig a llawysgrifau amrywiol o'n casgliadau. 

Yn arbennig, byddwn yn talu sylw dyledus i sawl clwb mynydda gan gynnwys y 'Pinnacle Club', 

sef clwb o ddringwyr benywaidd sy'n dathlu ei ben-blwydd yn gant oed yn eleni. 

ARDDANGOSFA FLYNYDDOL AR-LEIN 2021 

Ymholiadau 2019-2020 

Bu’r tîm yn brysur yn ateb 662 o ymholiadau yn ystod y flwyddyn academaidd olaf. Oherwydd y cyfyngiadau Cofid 

ac anallu ymchwilwyr i ymweld â’r Archifdy eu hunain, sylwodd y staff fod yr ymholiadau yn tueddu i fod yn fwy 

cymhleth a’u bod yn cymeryd mwy o amser i’w hateb. Cafwyd hefyd, fel y disgwyl, gynnydd yn y nifer o geisiadau 

am gopiau o lawysgrifau. 

 


