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Grantiau Newydd!  
Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Archifau a Chasgliadau Arbennig wedi derbyn 3 grant 
yn y misoedd diwethaf.  
 
Mae Ymddiriedolaeth y Comisiwn Llawysgrifau   
Cenedlaethol (NCMT) wedi dyfarnu £1,451 i warchod 
Llyfrau Cofnodion Cenhadol Bryniau Casia a Jainita  
(1869 - 1913). Bydd prosiect Croesi Diwylliannau:    
rhannu gwaith cenhadon Cymreig yn India â'r Byd yn 
diogelu hanes y cysylltiad rhwng pobl Casia, eu hiaith a'u 
diwylliant, â'r Cenhadon Cymreig. Mae deunydd cenhadol 
Prifysgol Bangor o ddiddordeb cenedlaethol a 
rhyngwladol, yn galluogi ymchwilwyr a chymunedau i 
ddyfnhau dealltwriaeth o brofiad trefedigaethol Prydain   
yn y 19eg ganrif. 
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Mae Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru 
(ARCW) wedi dyfarnu grant i’r Archifdy drwy’r 
cynllun grantiau ar gyfer prosiectau marchnata 
digidol. Mae’r grantiau (hyd at £1,000) ar gael i 
gefnogi prosiectau mewn sefydliadau sy’n eu 
cynorthwyo i ymgysylltu’n ddigidol.              
Defnyddiwyd y grant i brynu camera ac rydym 
yn bwriadu creu cyfres o ffilmiau dan y teitl “Yr 
Archifdy yn cyflwyno…” er mwyn cyfathrebu 
â’n cynulleidfa mewn ffordd wahanol.  

Dyddiaduron Dr Paul Whalley 

Mae Dr Zoe Skoulding, Athro Barddoniaeth 
ac Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol  

Bangor yn arwain project ymchwil 
rhyngddisgyblaethol bach ar hyn o bryd sy'n 
bwrw golwg dros y dyddiaduron o safbwynt 
y celfyddydau a'r gwyddorau, gyda'r Athro 
Richard Holland o'r Gwyddorau Naturiol. 
Cawsant gyllid gan Gyngor Ymchwil yr 

Amgylchedd Naturiol (NERC) i ymchwilydd 
wneud gwaith ar godi ac asesu’r data a allai 

fod yn wyddonol ddefnyddiol o blith y   
deunydd, yn enwedig ynghylch yr hinsawdd 
ac ymfudiad adar. Yn y cyfamser, mae criw 
o awduron creadigol yn ymateb yn artistig i’r 
llyfrau nodiadau, trwy farddoniaeth a gwaith 

ffeithiol yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
 

 

 

NEWYDDION 
 O’R ARCHIFAU A CHASGLIADAU ARBENNIG 



Yn ddiweddar bu staff yr Archifau a’r Casgliadau Arbennig 
yn gweithio ar brosiect i ddysgu mwy am y ffoaduriaid a 
ddaeth i astudio ym Mangor yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Nod 
y prosiect yw adnabod yr unigolion, rhoi wynebau i’r enwau 
a dal eu straeon personol hollbwysig. 
 
 
Dechreuodd y prosiect trwy hap a damwain llwyr pan 
ddaeth yr Archifydd ar draws llythyr heb ei gatalogio a 
ysgrifennwyd gan y Cyfarwyddwr Cerdd, E.T. Davies, 
ynghylch cyflwr myfyriwr Iddewig medrus oedd yn faciwî o 
Fienna. Er ein bod yn gwybod bod nifer o ffoaduriaid wedi 
astudio ym Mangor yn ystod y 1930au a’r 40au, nid oedd 
ein cofrestri myfyrwyr a dogfennau swyddogol eraill yn rhoi 
unrhyw fanylion ynghylch pwy yn union oedden nhw (mae 
eu cofnodion myfyrwyr yn amwys iawn o gymharu â 
myfyrwyr cofrestredig eraill) . Roedd darganfod y llythyr 
hwn yn ymwneud â Ruth yn ysgogiad i ymchwilio      
ymhellach. Pwy oedd hi? Pam wnaeth hi ddianc o Fienna? 
Roedd cymaint o gwestiynnau yn codi a ninnau’n brysur 
chwilota am atebion.    
 
 
Mae'r ymchwil hyd yn hyn wedi datgelu rhai straeon 
diddorol y gobeithiwn eu rhannu yn y dyfodol agos. 

Ffoaduriaid WWII yn Astudio yng Ngholeg Prifysgol 

Yn ddiweddar derbyniodd Archifau a Chasgliadau Arbennig   

Prifysgol Bangor rodd gan Joe Shooman o’i ôl-gatalog o   

raglenni pêl-droed Dinas Bangor. Mae'n gasgliad eithaf       

trawiadol sy'n cwmpasu'r cyfnod rhwng 1984-1999 yn bennaf, 

ac yn cynnwys llawer o gemau oddi cartref, gemau cwpan a                         

phencampwriaethau Ewropeaidd. Rydym yn bwriadu codi 

ymwybyddiaeth o'r casgliad hwn ymhlith cefnogwyr gyda'r    

bwriad o'u hannog i gyfrannu rhaglenni i   

lenwi unrhyw fylchau. Nid oes angen 

cyfyngu'r rhoddion i raglenni gemau ond   

gallent hefyd gynnwys ffotograffau, ffansîns, 

posteri gemau neu unrhyw ddogfennau yn 

ymwneud â phêl-droed ym Mangor. 

Derbyniadau Newydd 



Mae Archifau Prifysgol Bangor a’r Casgliadau Arbennig wedi  

lansio cyfrif cyfryngau cymdeithasol newydd gyda Twitter! O 

dan yr enw trydar @ArchPBU mae’r gwasanaeth yn darparu          

diweddariadau a newyddion gan y tîm, yn ogystal â rhoi cipolwg 

ar ein casgliad helaeth. Bydd y cyfrif Twitter yn ein galluogi i 

anfon trydariadau rheolaidd yn arddangos ein dogfennau,   

darparu ymatebion ar unwaith i ymholiadau cwsmeriaid, a      

hysbysu defnyddwyr yn gyflym am newidiadau neu unrhyw 

darfu ar ein gwasanaeth. 

Bydd y cyfrif yn rhedeg ochr yn ochr â chyfrifon cyfryngau 

cymdeithasol eraill Prifysgol Bangor, ond bydd ei unig sylw ar 

hysbysu cwsmeriaid am yr Archifau a’u helpu i gael y gorau o’r 

gwasanaeth a ddarparwn. 

Gobeithio y byddwch yn ymuno â ni! 

Cyfrif Cyfryngau Cymdeithasol   

 

Arddangosfa Ar-lein 

 

DATHLU CANMLWYDDIANT URDD GOBAITH CYMRU 

Dymunodd Prifysgol Bangor ganmlwyddiant hapus i #Urdd100 Urdd 

Gobaith Cymru, prif fudiad ieuenctid Cymru, eleni drwy gynnal 

arddangosfa ar-lein. 

Trwy’r casgliadau sydd yng ngofal y Llyfrgell a’r Archifau a’r     

Casgliadau Arbennig buom yn cofio dyddiau cynnar y sefydliad 

pwysig hwn, a fu mor allweddol i sicrhau parhad yr iaith Gymraeg ac 

a fu mor flaenllaw ym mywydau pobl ifanc Cymru yn ystod y ganrif 

ddiwethaf. 

Mynd i’r Arddangosfa: GOBAITH CYMRU YN 100 OED (office.com)   

https://twitter.com/archpbu?lang=en-GB
https://sway.office.com/6RtvsXqeGcQzeImL?ref=Link


 

‘Cloi Llythyrau’ 

Bu staff yr archifau yn dysgu am y grefft o “gloi llythyrau” yn ddiweddar 

gyda’r Athro Sue Niebrzydowski a’i myfyrwyr, sef dull hynafol o ddiogelu 

llythyrau rhag llygaid busneslyd gan ddefnyddio dim ond papur, plygiadau 

crefftus a chwyr. 

Mae Canolfan Colclough yn dathlu merched a llyfrau ym Mhrifysgol Bangor trwy gydol 2021-22. Eleni traddodwyd   

darlithoedd Shankland (Rhagfyr 2021 - Ionawr 2022) gan dri o’n cydweithwyr: y nofelydd arobryn, yr Athro 

Angharad Price, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru, Dr Dinah Evans, Cysylltai Ymchwil er Anrhydedd mewn 

Hanes ac Archif Menywod Cymru, a’r Athro Emerita Nancy Edwards, FBA, Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig   

Cymru, FSA. Roedd sgwrs Angharad Price yn dathlu pen-blwydd y nofel, Paradwys, gan Wiliam Owen Roberts, 

sgwrs Dinah Evans yn archwilio bywyd Gwladys Thoday, swffragydd, ymgyrchydd heddwch a darlithydd er         

anrhydedd mewn Botaneg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, ac mewn sgwrs â’r Athro Sue Niebrzydowski, 

siaradodd Nancy Edwards am y llyfrau ar ei silff lyfrau oedd wedi ei hysbrydoli yn ystod ei gyrfa fel archeolegydd. 

Rydym yn falch o groesawu dau intern i Ganolfan Colclough dros semester y gwanwyn. Mae Edmund Groves 

(blwyddyn olaf, Hanes ac Almaeneg) a Faye Taylor (ail flwyddyn, Llenyddiaeth Saesneg) yn ymchwilio i’r merched 

sydd wedi cyfrannu llyfrau i lyfrgell Prifysgol Bangor ers ei sefydlu. Mae Edmund a Faye yn ystyried  testunau 

pwnc, ansawdd, a thystiolaeth  o ddefnydd llyfrau a roddwyd i’r llyfrgell gan ferched, ac maent yn y broses o daflu 

goleuni newydd ar gyfraniad merched i fywyd ysgolheigaidd y Brifysgol - maes a fu’n gudd I raddau helaeth o 

hanes Bangor. 

O edrych ymlaen at yr haf, mae Canolfan Colclough a Chasgliad Archifau a Llyfrau Prin Prifysgol Bangor yn     

falch iawn o gydweithredu â Storiel ar arddangosfa newydd, 'Angerdd dros Lyfrau.' Arddangosir arteffactau   

newydd a gyflwynir yn gellweirus mewn ymgom â llyfrau prin o gasgliad y Brifysgol sy’n ymwneud ag                  

angerdd - creadigaethau gan Emma Hobbins, artist llyfrau sy’n byw ar Ynys Môn. Caiff yr arddangosfa ei lansio 

ddydd Gwener, 17 Mehefin 2022 yn Storiel, Bangor, a bydd i’w gweld yno tan fis Rhagfyr. 

Mae'r Ganolfan yn parhau i arwain ar y Rhwydwaith Ymchwil Gwerthu Llyfrau. Rydym wedi datblygu gwefan y 

Rhwydwaith i fod yn ganolbwynt adnoddau i aelodau eu defnyddio ar gyfer eu hymchwil. Mae’n cynnwys       

llyfryddiaeth o adnoddau ar gasglu llyfrau a llawysgrifau. Cyfrannwyd eitemau i’r llyfryddiaeth gan academyddion, 

llyfrgellwyr, a llyfrwerthwyr hynafiaethol. Mae'r adnodd i'w weld yn https://bit.ly/brn_collecting. 

Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr 

https://bit.ly/brn_collecting

