Dan y chwyddwydr
Yn gynnar ym mis Ionawr, cydnabuwyd y deunydd yng nghasligad y Penrhyn sy’n
ymwneud â Jamaica fel ffynhonnell allweddol gan Evans Woolfe Media yn ei
ymchwil i hanes caethwasiaeth.
Yr oedd y ddogfen hon ymysg y dogfennau a ffilmiwyd gan y cwmni ar gyfer eitem
ar-lein BBC Bitesize – PFA/5/264
Rhestr a phrisiant ystad Nathaniel Hodges ydyw, wedi ei ddyddio 28 Tachwedd
1732. Y mae’n cynnwys rhestr o enwau caethweision ynghyd â’u gwerth mewn
punnoedd [Jamaica]. Rhennir y caethweision i’r categorïau hyn : dynion, merched,
bechgyn a genethod, ac fe’u dilynir gan fanylion am y da byw ar yr ystad.
Cynnwys dogfennau eraill tebyg o’r casgliad fanylion am swyddi a chyflwr corfforol
caethweision.
Adnodd dysgu ar-lein yw BBC Bitesize. Bydd yr eitem ar bwnc “Caethwasiaeth” ar
gael ym mis Medi 2017, a gellir ei ddefnyddio gan yr Archifau a Chasgliadau
Arbennig i hyrwyddo casgliad y Penrhyn yn y dyfodol mewn amryfal ddigwyddiadau megis diwrnodau agored, sesiynau cyflwyno i fyfyrwyr a sesiynau ôlraddedig.

Hyfforddiant digidol
ar gyfer staff a
gwirfoddolwyr
Cymerodd pob un o’n
gwirfoddolwyr a rhai aelodau o’r
staff ran mewn diwrnod o
hyfforddiant wedi ei gynnal gan
Casgliad y Werin Cymru.
Trefnwyd y digwyddiad gan Ann
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Hughes, Cydlynydd Archifau,
sy’n gyfrifol am Gynllun
Gwirfoddoli’r gwasanaeth.
Dywedodd : “Mae’n bwysig fod
ein gwirfoddolwyr yn cael y
cyfle i ddatblygu eu sgiliau, a
gobeithiaf y byddant i gyd yn

DATHLU ACHREDIAD
2017
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, y mae gwaith yr adran Archifau a
Chasgliadau Arbennig wedi bod yn cylchdroi o amgylch ennill Achrediad
Archifol. Dyma’r safon Prydeinig ar gyfer gwasanaethau archifol,
sydd wedi ei gynllunio i gynorthwyo archifdai i reoli a gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd drwy gynnal dilysiad allanol a thrwy
gydnabod arferion da.

mynd yn eu blaenau i gwblhau

Fe’n hysbyswyd ym mis Tachwedd 2016 fod y gwasanaeth wedi derbyn
’safon aur’, a chynhaliwyd dathliad yn yr archifdy i ymhyfrydu yn ein
llwyddiant!

Uned Lefel 2 sydd wedi ei

Y mae’r achrediad yn rhan o’n strategaeth barhaol i wella a

hachredu gan Agored Cymru. Y

datblygu’n gwasanaethau ymhellach, ac i sicrhau ein bod yn parhau

mae’r tystysgrif hwn yn cario 3

i ateb gofynion ein cwsmeriaid.

credyd fel rhan o fframwaith
dysgu Agored Cymru, a bydd
yn ychwanegiad gwerthfawr i’w
CV”.

Sarah Horton o Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd, Llywodraeth Cymru yn
cyflwyno’r tystysgrif achrediad i Elen Wyn Simpson yng nghwmni yr Is -Ganghellor,
Athro John G. Hughes

ARDDANGOSFA

HEDD WYN
Yn 2017 byddwn yn cofio
Ellis Humphrey Evans o
Drawsfynydd; y bardd a
adwaenir gan ei enw
barddol, Hedd Wyn. Fe’i
lladdwyd yn mrwydr
Passchendale ym mis
Gorffennaf 1917.
Dyfarnwyd Cadair yr
Eisteddfod Genedlaethol
ym Mhen Bedw iddo y
flwyddyn honno - wedi ei
farwolaeth.
Bydd yr arddangosfa’n
cynnwys ei awdl fuddugol,
“Yr Arwr”, a bydd i’w gweld
yng nghoridor Siambr y
Cyngor ym Mhrif Adeilad y
Celfyddydau rhwng
5 Mehefin a 15 Rhagfyr
2017.

Rhestr e-bostio
Y mae ein rhestr e-bostio newydd ar
waith! Anfonwyd yr e-bost grŵp cyntaf ar 1 Chwefror, yn tynnu sylw
tanysgrifwyr tuag at Archif y Mis.
Pe hoffech dderbyn hysbysiadau o
ddigwyddiadau i ddod, cysylltwch os
gwelwch yn dda.
Ffôn : (01248) 383276 / 382966
E-bost : archifau@bangor.ac.uk

Dathlu lansiad y Ganolfan Arthuraidd

LANSIO CANOLFAN ASTUDIAETHAU
ARTHURAIDD BANGOR
Cychwynnodd Prifysgol Bangor y flwyddyn newydd gyda chyfarfod
lansio llwyddiannus. Daeth dros 200 o bobl ynghyd ddydd Gwener,
20 Ionawr, i lansio’r Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd newydd.
Roedd yr achlysur yn nodi dechrau ‘Blwyddyn Chwedloniaeth
Cymru’ 2017, pryd y cynhelir digwyddiadau mewn safleoedd
hanesyddol ar hyd a lled Cymru i ddathlu diwylliant a threftadaeth
cyfoethog y wlad.
Agorwyd y cyfarfod gan Dr Aled Llion Jones (Ysgol y Gymraeg,
Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan), gyda chyflwyniad ‘Arthur yng
Nghymru - Arthur ym Mangor’. Yna cafwyd crynodeb byr gan Shan
Robinson (Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau) o gasgliadau Bangor o
lyfrau Arthuraidd. I ddilyn cafwyd anerchiad gan yr Athro Emeritws
P.J.C. Field ar ‘Malory’s Round Table’. Y prif ddigwyddiad oedd
darlith agoriadol yr Athro Raluca Radulescu (Ysgol Llenyddiaeth
Saesneg a chyfarwyddwr sefydlol y ganolfan), ‘Portable Arthur: Why
mediaeval legends are still relevant to us’.
Mae sefydlu’r ganolfan hon yn adeiladu ar record ryngwladol faith
Prifysgol Bangor o ragoriaeth ym maes ymchwil, dysgu ac ymwneud
ag Astudiaethau Arthuraidd, sy’n mynd yn ôl cyn belled â sefydlu’r
brifysgol a’i llyfrgell yn 1884. Mae’r ganolfan newydd hon yn ffurfioli
presenoldeb y maes astudio pwysig hwn ym Mhrifysgol Bangor.
Os hoffech ymweld â’r ganolfan cysylltwch â Shan Robinson - ffôn
01248 382913 neu e-bost: s.a.robinson@bangor.ac.uk

Arolwg Cenedlaethol
Am bythefnos fis Tachwedd diwethaf,
buon yn cymryd rhan yn Arolwg
Cenedlaethol Ymwelwyr ag Archifdai
y DU - arolwg a gynhelir bob 18 mis,
sydd yn canolbwyntio ar faterion
mynediad a gwasanaeth yn y sector
archifol.
Y mae’r adroddiad bellach wedi ei
gyhoeddi, a gallwn gymharu ein
hunain gydag archifdai eraill yng
Nghymru ac ym mhrifysgolion ledled
y DU.
Dywedodd 86% o’r rhai a holwyd fod
y mynediad i ffynonellau ar-lein yn
“dda iawn”, gyda 94% yn “fodlon
iawn” gyda’n gwasanaeth nôl
dogfennau. Derbyniasom farciau
uchel am ein darpariaeth Gymraeg
hefyd.
Gellir gofyn am gael gweld copi o’r
adroddiad yn yr Archifau a
Chasgliadau Arbennig.

LLOND GWLAD O
GRANTIAU
Diolch yn fawr i’r Gymdeithas
Llawysgrifau ac Archifau
mewn Casgliadau Ymchwil
(AMARC) sydd wedi rhoddi
grant o dros £400 i’r
gwasanaeth yn ddiweddar er
mwyn prynu offer megis
clustogau a phwysau yn yr
ystafell ddarllen er mwyn
gwella mynediad i’n
casgliadau.
Derbyniwyd gyda diolch
Grant Archwilio Eich
Archif er m w y n ar i an n u
ffilm gyflwyniadol fer am ein
casgliadau archifol. Gweler y
clip ar ein tudalen gartref :
https://www.bangor.ac.uk/
archives/index.php.cy
Diolchwn hefyd i Ganolfan
Ymchwil R.S.Thomas am ei
chyfraniad tuag at brynu
deunyddiau cadwraeth i
storio cyfres o lythyrau a
ysgrifennwyd gan y bardd
Cymreig i Raymond Garlick.

DYCHWELIADAU

Yr ydym yn falch o
gyhoeddi fod ein
Harchifydd, Lynette
Hunter, a’n
Cynorthwy-ydd
Archifau, Heledd Haf
Williams, bellach yn ôl
yn eu gwaith wedi
cyfnod ar absenoldeb
mamolaeth.

Y gwirfoddolwyr Claudia a Louise yn ailrifo Casgliad y Penrhyn ac yn ei roi mewn bocsys

PROSIECT SIWGR A LLECHI
Y DIWEDDARAF
(Catalogio Papurau Castell Penrhyn)
Ers i’n Harchifydd Prosiect, Sarah Vaughan, ymadael i fynd i weithio i’r
BBC yn y “ddinas fawr ddrwg”(Caerdydd), nid yw staff a gwirfoddolwyr
yr Archifau a Chasgliadau Arbennig wedi bod yn segur.
Er bod y gwaith catalogio wedi ei gwblhau ym mis Tachwedd y
llynedd, yr oedd angen ailrifo a phacio dros 3,500 o eitemau unigol o
gasgliad Castell Penrhyn a’u rhoi mewn bocsys.
Y mae’r gwaith gyda Penrhyn bron ar ben. Mae’r catalog cyfan bellach
ar gael ar-lein a bydd copi papur o’r catalog ar gael yn ein hystafell
ddarllen yn fuan.
Diolchwn i’n holl ddefnyddwyr am eu hamynedd yn ystod y cam olaf
hwn.
Mae pob cyfres o gasgliad Penrhyn Further Additional ar gael i’r
cyhoedd erbyn hyn.
Peidiwch ag oedi cyn cysylltu os hoffech fwy o wybodaeth am y casgliad.

