
PROSIECT MOSTYN  

Mewn cydweithrediad â SYYC, bydd yr Archifdy yn gweithio ar brosiect newydd yn ymwneud â chasgliad stad 

Mostyn. 

Bydd papurau Lady Augusta Mostyn—gohebiaeth, derbynebau, cyfrifon a pheth gweithredoedd—yn cael eu 

trosglwyddo i ofal yr Archifdy yn ystod yr wythnosau nesaf. Bydd y papurau wedyn yn cael eu rhoi mewn trefn yn ôl 

natur y dogfennau neu eu themâu ac yn nhrefn amser, ac yna’n cael eu catalogio. 

Mae Dr Dinah Evans, cyn ddarlithydd o’r Ysgol Hanes ym Mangor, yn mynd i gynorthwyo gyda’r gwaith yma, o dan 

oruchwyliaeth yr Archifyddion yn yr adran. Bydd yr hanesydd hefyd yn defnyddio’r wybodaeth o’r dogfennau i 

ysgrifennu erthygl neu lyfryn bywgraffyddol ar Lady Augusta. 

Yn ystod wythnos  

Archwilio Eich Archif 

bydd cyfres o weithdai 

yn cael eu cynnal. 

Dyma gyfle gwych i 

ddod i adnabod ein 

casgliadau yn well ac i 

ddeall mwy am          

arbenigedd rhai o 

academyddion y       

Brifysgol. 

Bydd lle i 15 ym mhob 

gweithdy, felly    

archebwch eich lle yn 

fuan drwy gysylltu efo’r 

adran ar (01248) 

383276 neu 

archifau@bangor.ac.uk  

Llun : 25 Tachwedd 2019 

(11.00yb) 

‘Papurau Cynan’ gyda’r Athro 

Gerwyn Williams 

Llun : 25 Tachwedd 2019 (2.00yh) 

 

‘Pedigree Rolls’ gyda Dr Shaun  

Evans 

 

Mawrth : 26 Tachwedd 2019 

(10.30yb) 

‘The Arthurian Collection’ 

gyda’r Athro Raluca Rad-

ulescu 

Mawrth : 26 Tachwedd 2019 

(1.00yh) 

‘The Jewish community in Ban-

gor’ gyda’r Athro Nathan 

Abrams 

 

Mercher : 27 Tachwedd 2019 

(11.00yb) 

‘Used Books’ gyda Dr Michael 

Durrant 

 

Mercher : 27 Tachwedd 2019 

(1.00yh a 2.30yh) 

Sesiynnau Caligraffeg  

gyda Janet Smith 

Iau : 28 Tachwedd 2019 

(11.00yb) 

‘Understanding Atlantic    

slavery through archival     

evidence’ gyda Dr Marian 

Gwyn 

 

Iau : 28 Tachwedd 2019 (2.00yh) 

 

‘The Book of Hours’ gyda Dr 

Sue Niebrzydowski  

Gwener : 29 Tachwedd 2019 

(11.00yb) 

‘Barn y Cymry am 

gaethwasiaeth’ gyda Dr 

Gareth Evans Jones 

 

 

 

ARCHWILIO EICH ARCHIF 
 

25-29 TACHWEDD 2019 
 

NEWYDDION 
 O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 

CALENDR DIGWYDDIADAU 

 

Arddangosfa Flynyddol - Astudiaethau 

Celtaidd ym Mangor 

(Mai - Rhagfyr 2019)

__________________ 

 

Darlith flynyddol yr Archifdy gyda Dr 

Gareth Huws : “Penrhos : Powerful 

women and the curious tale of a 

Knight, a Lord and an ‘Honourable’”. 

(9 Hydref 2019) 

__________________ 

Diwrnod Agored yr Archifdy 

(25 Hydref 2019) 

__________________ 

Wythnos Archwilio Eich Archif : cyfres 

o weithdai amrywiol  

(23-29 Tachwedd 2019) 

__________________ 

Darlithoedd Shankland : 5 o  

ddarlithoedd difyr  

(Hydref—Tachwedd 2019) 

 

EISTEDDFOD  

LLANRWST 2019 
Trysor ar Ynys Anial: Cyflwyno Canolfannau Ymchwil 

Prifysgol Bangor  

Diolch i’r tri arbenigwr a gymerodd ran mewn digwyddiad hwyliog ym Mhabell 

Prifysgol Bangor ar y 7fed o Awst. Daeth Jason Walford Davies, Aled Llion Jones 

ac Eben Muse at ei gilydd i drafod eu hoff lyfr — rhywbeth maent yn ei ystyried yn 

drysor ac y byddent yn ei ddewis i fynd efo nhw ar ynys anial. Roedd y tri yn   

cynrychioli tair canolfan ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, sef : 

- Canolfan R.S. Thomas 

- Y Ganolfan Arthuraidd 

- Canolfan Stephen Colclough i Hanes y Llyfr 

Y cadeirydd gyda’r dasg o gadw trefn ar y cyfan oedd Yr Athro Jerry Hunter ac er 

mwyn gwneud y sesiwn yn fwy cystadleuol gofynnwyd i’r gynulleidfa ddewis y 

gorau o’r tri. Er bod y canlyniad yn agos iawn, Jason Walford Davies aeth â hi —

cerdd heb ei chyhoeddi gan R.S.Thomas oedd ei ddewis ef. 

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhif  10 Hydref 2019 

Trafodaeth frwd yn yr Eisteddfod 



YSTADEGAU 2018-2019 

Mae’r prysurdeb a brofwyd eleni yn yr ystafell ddarllen yn cael ei adlewyrchu yn ein hystadegau. Unwaith 
eto gwelwyd cynnydd yn y nifer o ymweliadau i’r adran (1468) ynghyd â chynnydd yn y ceisiadau am 
ddogfennau (9465) a’r nifer o ymholiadau a atebwyd (871). 

Roedd yn ddiddorol hefyd pori drwy’r ystadegau i weld pa gasgliadau oedd fwyaf poblogaidd ymysg ein 
defnyddwyr yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. 

DEG UCHAF 2018-2019 

1. Penrhos 

2. Bangor 

3. Penrhyn 

4. Porth yr Aur 

5. Ifor Williams 

6. Baron Hill 

7. Plas Newydd 

8. Beaumaris and Anglesey 

9. Gwredog 

10. Plas Coch 

MYND O FAN I FAN 

Gwnaethpwyd defnydd mawr o fan y 

Llyfrgell eleni. Trosglwyddwyd casgliad o 

recordiau finyl i’r Llyfrgell Genedlaethol, 

buom yn nôl Papurau Paget o Blas 

Newydd ac fe hebryngwyd casgliad  

Mona Mine yn ôl ac ymlaen o Archifdy 

Caernarfon, lle’r oeddynt yn cael eu trin 

gan y Swyddog Cadwraeth yno, Rowena 

Doughty. 

 

 

DIWRNOD AGORED 
  

25 Hydref 2019 

 

Fan y Llyfrgell y tu allan  
i Blas Newydd 

FFAITH DDIFYR ! 

Sylwer bod y casgliadau mewn pinc 

wedi ymddangos yn y DEG UCHAF y 

llynedd a bod y casgliadau mewn du 

wedi disodli’r isod eleni : 

 R.S.Thomas 

 Mostyn 

 Sale Catalogues 

 Garthewin 

 

Bydd yr Archifau yn cymryd rhan yng 

Ngŵyl Hanes y Pedair Gwlad drwy 

gynnal Diwrnod Agored. Bydd y          

digwyddiad ar agor i bawb rhwng 

11.30yb a 3.30yh—nid oes angen 

cofrestru. 

Dyma’r themâu fydd dan sylw : 

 Trysorau printiedig 

 A Hard Day’s Night : bywyd a gwaith 

yr actor a’r dramodydd, Alun Owen 

 Mapiwyr medrus 

 Hanesydd lleol : golwg ar gasgliad 

R.T. Pritchard ar hanes Bangor 

 Lleisiau myfyrwyr : cyfle i bori drwy rai 

o gylchgronau myfyrwyr Bangor 

FFAITH DDIFYR ARALL ! 

Mae casgliadau Penrhos a Baron Hill 

wedi ymddangos yn y deg uchaf yn y 

ddwy flynedd ddiwethaf—er nad yw’r 

catalogau ar gael ar-lein eto! 

“BEATLES”  
 
Cafwyd ymweliad â’r Archifdy fis Awst gan griw hwyliog o Ddenmarc a oedd 
ar bererindod tipyn yn wahanol i’r arfer. Grŵp enwog y “Beatles” oedd yn 
mynd â’u bryd ac yn benodol ymweliad y “Beatles” â Bangor ym 1967 i weld 
y Maharishi. 

Er nad oes gennym archifau yn ymwneud â’r digwyddiad pwysig yma yn 
hanes y ddinas hon, mae gennym gasgliad yn perthyn i’r dramodydd Alun 
Owen yn ein gofal. (Mae Alun Owen yn bennaf enwog am ysgrifennu’r sgript 
ar gyfer “A Hard Day’s Night”, ffilm y “Beatles”) 

Roedd y criw ym Mangor ar y 27ain o Awst, sef yr union ddiwrnod y bu farw 
Brian Epstein yn 1967, rheolwr y “Beatles”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofiwch ymweld â ni ar ein DIWRNOD AGORED ar y 25ain o Hydref i  
ddarganfod rhagor am ALUN OWEN. 

 

DARLITHOEDD 
SHANKLAND 2019 

Bydd y gyfres boblogaidd o        
ddarlithoedd Shankland yn 
dychwelyd eleni, ac fe gynhelir y 
rhain yn Narllenfa Shankland yn y 
Prif Lyfrgell (oni bai y nodir yn       
wahanol) 

2 Hydref 2019 am 5yh : Yr Athro 
Andrew Hiscock : "Monsieur    
Shakespeare" — a bard in the    
nineteenth century and a tale of two 
cities' theatres 
___________________ 
 
16 Hydref 2019 3-5yh. Society of 
Young Publishers ‘On the Road 
Event’, NEUADD MATHIAS, Ysgol 
Gerddoriaeth  
___________________ 
 
30 Hydref 2019 am 5yh : Yr Athro 
Peredur Lynch : ‘Cofio Hedd Wyn: 
Stori Codi'r Cerflun yn           
Nhrawsfynydd’ 

___________________ 
 
6 Tachwedd 2019 am 5yh :  Dr   
Karin Koehler (Teitl i’w gadarnhau) 
___________________ 
 
13 Tachwedd 2019 am 5yh : Dr 
Mary Chadwick (Prifysgol Sheffield) : 
‘Writing and Reading in Manuscript 
Poetry: from Grub Street to the    
Mabinogi’. Mewn cydweithrediad â 
SYYC. 

GLANHAU COFNODION MWYNFEYDD MONA A PARYS   

Dros yr haf fe aethpwyd â chasgliad o gofnodion, digon budr yr olwg, i Archifdy Gwynedd yng 
Nghaernarfon i gael eu glanhau a’u pecynnu gan y Swyddog Cadwraeth yno. 

Gwnaethpwyd y gwaith yma diolch i grant a dderbyniwyd gan yr NMCT a Llywodraeth Cymru, 
sef cyfanswm o £8,408. 

Mae’r casgliad yma’n cynnwys llyfrau cyfrifon, llyfrau cofnodion, gweithredoedd, planiau a 
gohebiaeth sy’n dyddio o 1786 i 1958. Er bod y casgliad wedi bod yng ngofal y Brifysgol er 
1990, mae eu cyflwyr gwael wedi ein hatal rhag eu catalogio yn y gorffennol ac nid oedd 
modd i ni adael i ddarllenwyr eu defnyddio chwaith gan eu bod wedi’u gorchuddio mewn 
budreddi. 
 
Byddwn yn mynd ati yn fuan i restru’r casgliad a’r gobaith yw y bydd y prosiect yn cyfrannu at 
ein dealltwriaeth o bwysigrwydd y diwydiant mwyngloddio ym Môn. 


