
 

 

SEFYDLIAD YMCHWIL I YSTADAU CYMRU  

YN DERBYN GRANT SYLWEDDOL 

Llongyfarchiadau fil i SYYC ar eu llwyddiant diweddar. Derbyniodd y sefydliad grant syl-
weddol gan yr AHRC (Arts and Humanities Research Council) i ariannu prosiect dwy 
flynedd a fydd yn canolbwyntio ar sut y gall casgliadau stadau ein cynorthwyo i gael 
gwell dealltwriaeth o dirweddau stadau rhwng c.1500 - 1930. Fel rhan o’r gwaith, bydd 
astudiaeth achos yn cael ei gynnal o ardal yn sir y Flint a Dinbych.  
Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn edrych ymlaen i gael cydweithio â SYYC ar y 
prosiect cyffrous hwn. 

 

TAITH GERDDED 

TREFTADAETH  

GENEDLAETHOL 

Bydd Archif Menywod Cymru yn dathlu hanes 
merched drwy gynnal teithiau cerdded 
hanesyddol ar y 13eg o Fehefin 2020 a fydd 
yn cydnabod merched o sylwedd led led Cym-
ru. Bydd y teithiau yn digwydd yn Abertawe, 
Bari, Aberystwyth, Caerfyrddin, Y Fenni, Mer-
thyr Tudful, Wrecsam, Y Rhondda, Caerdydd 
a Bangor. 

Canolbwynt taith Bangor fydd “Merched Ban-

gor Uchaf” sydd wedi cyfrannu tuag at fywyd a 

diwylliant Cymru ac fe wnaethpwyd defnydd 

helaeth o’r casgliadau archifol yn y Brifysgol 

er mwyn hel gwybodaeth am y cymeriadau 

hynod hyn.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Shan Robinson 

s.a.robinson@bangor.ac.uk 

 

SYMPOSIWM  

MERCHED YM MYD CYHOEDDI 
 

Ddydd Sadwrn, 15fed o Chwefror, er gwae-
thaf storm Dennis, cynhaliwyd Symposiwm 
ar y thema Merched ym Myd Cyhoeddi 
gan Ganolfan Stephen Colclough ar gyfer 
Hanes a Diwylliant y Llyfr. 

Daeth merched o sawl galwedigaeth ym 
myd cyhoeddi ar ei gilydd i rannu eu profi-
adau a'u dealltwriaeth o weithio yn y maes 
hwn gan drafod y swyddi, yr heriau a'r cyfle-
oedd sydd ar gael. Roedd yr wybodaeth yn 
hynod ddefnyddiol i unrhyw un â diddordeb 
mewn gweithio yn y diwydiant cyhoeddi. 

 

EFFEMERA ETHOLIADOL  

Diolch i bawb ddaru ymateb i’n galwad am 

effemera etholiadol yn ddiweddar. Bydd y 

papurau yn ychwanegiad gwerthfawr I’n 

casgliadau. 

NEWYDDION 
 O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 

CALENDR  

DIGWYDDIADAU 

 

 

Arddangosfa Flynyddol 

‘COFIO CYNAN’ 

(Ebrill - Rhagfyr 2020) 

 

__________________ 

 

 

Canolfan Stephen Colclough ar 

gyfer Hanes a Diwylliant y Llyfr 

Darlith Flynyddol 

(22 Ebrill 2020) 

 

__________________ 

 

 

Darlith Flynyddol yr Archifdy  

SYR IFOR WILLIAMS  

gyda’r Athro Marged Haycock 

(25 Hydref 2020) 

Derbyniwyd newyddion calonogol yr wythnos hon oddi wrth Y Cynllun 
Achredu Gwasanaethau Archifau a weinyddir yng Nghymru gan Ly-
wodraeth Cymru. 
Roedd y Panel Achredu, ar ôl iddo gyfarfod ar 4 Mawrth 2020, o’r farn 
bod Archifau a Chasgliadau Arbennig, Prifysgol Bangor yn parhau i fodlo-
ni gofynion y cynllun ac yn cadw ei statws Gwasanaeth Archifau 
Achrededig. 
Daw’r adolygiad yma dair blynedd ar ôl i’r gwasanaeth gael ei achredu 
am y tro cyntaf. Yn ystod y blynyddoedd olaf mae sawl newid a gwelliant 
wedi digwydd er mwyn cyrraedd gofynion y panel. Er enghraifft :  

• Haf 2018 : adeiladwyd esgynfa newydd y tu allan i’r Archifdy er 
mwyn hwyluso mynediad i’r adran.  

• Rydym wedi parhau â'r gwaith cadwriaethol hanfodol drwy fod yn 
aelodau o'r National Conservation Service. Yn 2017 daeth 2 o 
swyddogion cadwriaethol dan hyfforddiant, a oedd yn astudio yn 
Llundain, i ymgymryd â'r gwaith o lanhau, ail-becynnu ac ail-focsio 
un o'n casgliadau stadau pwysicaf - Papurau Penrhos. Yn ystod y 
broses roeddynt hefyd yn cofnodi cyflwr ffisegol y dogfennau ac yn 
cofnodi pa eitemau oedd angen gwaith cadwraeth. 

• Rydym wedi parhau efo'r cynllun gwirfoddoli a sicrhau sawl inter-
niaeth i'r adran er mwyn lleihau'r ôl-groniad o gasgliadau sydd heb 
ei catalogio. Rhestrwyd casgliadau megis, Papurau Cynan, Cofnodion 
Coleg St. Mary's, Bangor a Lluniau'r Brifysgol yn ddiweddar. 

• Rydym wedi gwella mynediad i'n casgliadau drwy newid ein horiau 
agor a chynyddu'r nifer o gasgliadau sydd ar ein catalog ar lein a 
thrwy'r Archives Hub https://archiveshub.jisc.ac.uk/ 

• Rydym wedi sicrhau grantiau ac arian allanol i'n cynorthwyo i 
gyflawni gwaith cadwriathol, catalogio, digido a hyrwyddo. Yn ystod 
y tair blynedd olaf casglwyd bron i £25,000. 

Ar ran y Brifysgol a staff yr Archifau a Chasgliadau Arbennig, diolch i chi 

gyd, ein hymchwilwyr, am eich cefnogaeth diflino. 

Gwasnaeth Llyfrgell ac Archifau : Rhifyn 11 Ebrill 2020 

AILEDRYCH AR ARCHREDIAD 
GWASANAETH ARCHIFAU  

https://archiveshub.jisc.ac.uk/


 
Mae Cofnodion y Coleg Normal yn gasgliad pwysig iawn ac yn uchel ar ein rhestr 
ni o flaenoriaethau o safbwynt catalogio. Mae’r Archifau a Chasgliadau Arbennig 
wedi bod yn derbyn cofnodion y Coleg Normal a chofnodion yn ymwneud â’r Coleg 
Normal ers blynyddoedd. Mae peth o’r deunydd wedi cael ei gatalogio ac i’w 
ganfod ar wasgar ar hyd a lled ein casgliadau eraill ond mae na ddeunydd yma 
sydd heb ei gatalogio o gwbl. 

Nol ym Mawrth 2018 cychwynodd myfyriwr is-raddedig gatalogio peth o’r casgliad 
– yn arbennig y cofrestri myfyrwyr – gan lwyddo i restru oddeutu 3 silff. 

Eleni, rydym yn parhau â’r gwaith yma, gyda chymorth rhodd allanol a Chronfa 
Bangor, ac wedi penodi intern i gatalogio’r degau o luniau sydd yn y casgliad. 

Bydd modd gweld y catalog o’r casgliad yn ein stafell ddarllen ac ar lein http://
calmview.bangor.ac.uk/CalmView/ 

Dymuniadau gorau i Ceris Dyfi Jones (myfyrwraig Hanes ac Astudiaethau Ffilm) yn 

y swydd hon. 

 

INTERNIAETH NEWYDD 

 

 

COFIO CYNAN 

Eleni, a hithau’n hanner can mlynedd er marwolaeth y 
bardd, Cynan (1895-1970) rydym yn awyddus i gofio’r 
gŵr hynod yma. 

Eisoes, mae’r Archifydd, Elen Wyn Simpson wedi 
cymeryd rhan mewn rhaglen radio ar y bardd gyda’r 
Athro Gerwyn Wiliams ac yn ein harddangosfa 
flwynyddol eleni byddwn yn olrhain hanes ei fywyd a’i 
waith drwy gyfrwng ein llawysgrifau a’n llyfrau. 

Mae’r casgliad o Bapurau Cynan sydd yng nghofal yr 
Archifau a Chasgliadau Arbennig yn un helaeth (dros 
700 o eitemau) ac yn fan cychwyn pwysig ar gyfer un-
rhyw waith ymchwil ar y ffigwr llenyddol a chyhoeddus 
yma. 

Bydd yr arddangosfa yn ymestyn o Ebrill 2020 hyd di-

wedd y flwyddyn. 

RHODD HAEL 

Rhaid diolch o waelod calon i un o’r darllenwyr selocaf sydd wedi rhoddi swm sylweddol o arian tuag at wella cyflwr 
un o’r mapiau sydd yng Nghasgliad Penrhyn, sef map o hanner isaf o blwyf Llandegai, Gwynedd sy’n dyddio o 1768 
(Llawysgrif Penrhyn 2205). Bydd y llawysgrif fregus yn cael ei thrin gan y swyddog cadwraeth yn Archifdy Gwynedd, 
Rowena Doughty, yn ystod yr Haf. 

DYDD AGORED  
YR ŴYL HANES 

Diolch i bawb a fynychodd ein Diwrnod 

Agored fis Hydref yng nghanol y glaw 

mawr! Yn arbennig, diolch i’n gwirfod-

dolwyr William Owen a Bryn Merrifield 

am aberthu eu hamser prin i’n helpu. 

HANESWYR YN DERBYN PROFIAD GWAITH YN YR ARCHIFDY 

Yn ystod semester cyntaf y flwyddyn academaidd bu dau fyfyrywr ôl-radd o’r Ysgol Hanes yn gweithio yn yr 

Archifdy. Bu Max Phillips yn rhoddi trefn ar dorreth o lythyrau cymysglyd yng nghasgliad Augusta Mostyn a Bryn 

Merrifield yn cynorthwyo’r Archifydd, Lynette Williams, i gatalogio cofnodion y Brifysgol.  

CYNEFIN - PONTIFICAL 

Yn ddiweddar bu’r Archifau a Chasgliadau Arbennig yn 

cynorthwyo’r ymchwilwyr sy’n gweithio ar y gyfres 

newydd o Cynefin ar S4C.  

Bydd rhaglen arbennig yn ymddangos eleni a fydd yn 

mynd ar drywydd rhai o straeon difyr a chudd dinas 

Bangor. Seren y rhaglen, heb os, fydd y llawysgrif 

pwysig o’r Eglwys Gadeiriol sy’n cael ei hadnabod fel y 

“Pontifical” – dyma ddogfen o ddechrau’r 14eg ganrif 

sy’n cofnodi’r seremonïau a weinyddwyd  

gan Esgob Bangor.  

Arolwg Ymholiadau o Bell  

 

Yn ystod misoedd Hydref a Thachwedd fe 

gymerodd yr Archifdy ran yn yr Arolwg  

Ymholiadau o Bell sy’n digwydd pob dwy 

flynedd. 

 

Roedd yn arolwg yn gofyn am adborth gan  

ddefnyddwyr a oedd wedi cysylltu efo’r 

gwasanaeth un ai drwy ebost neu lythyr. Holwyd 

am bwrpas eu ymholiad, eu boddhad gyda sawl 

agwedd o’r gwasanaeth a chasglwyd data  

demographic. 

 

Roedd 94% o’r farn bod y gwasanaeth cyflawn a 

ddarparwyd gennym yn dda iawn a chawsom 

100% mewn perthynas ag eglurder a  

phrydlondeb ein hymateb. 

 

Yn ystod cyfnod yr arolwg derbyniwyd  

ymholiadau o Siapan a’r Unol Daleithiau. 


