
Sut gall y Llyfrgell eich
cefnogi yn ystod

adolygu ac
arholiadau?

Canllaw



Rydym yn deall y gall adeg adolygu ac arholiadau achosi

straen. Dyma rai gwasanaethau ac adnoddau yn y llyfrgell a

all eich helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os

gallwn eich helpu gydag unrhyw beth, rhowch wybod i ni.

Oriau Agor Estynedig

Mae'r Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol ar agor 24/7 o

2 Ionawr tan hanner nos ar 17 Ionawr i gefnogi eich

anghenion astudio. Nid yw hyn yn golygu y dylech

astudio bob awr o'r dydd a'r nos!  Gwnewch yn siŵr

eich bod yn cymryd seibiannau rheolaidd. Os bydd

staff y llyfrgell yn gweld eich bod yn cysgu yn y

llyfrgell, byddant yn eich deffro i wirio eich bod yn

iawn ac, os yn briodol, yn awgrymu eich bod yn

mynd adref i orffwys.  Os byddwch yn gadael y

llyfrgell yn hwyr yn y nos, gofalwch am eich

diogelwch personol wrth deithio adref. 

 

Mae'r Staff Gwasanaethau Cwsmeriaid yma i'ch

helpu

Mae desgiau Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol

yn agored tan 9pm bob nos, felly os bydd angen help neu  gymorth arnoch,

ewch i siarad â'n staff cyfeillgar a pharod eu cymorth.  Hyd yn oes os nad

ydych yn y llyfrgell, gallwch gysylltu ag aelod o'r tîm naill ai dros y ffôn

neu drwy ein gwasanaeth 'sgwrsio ar-lein'.  Chwiliwch am y symbol

sgwrsio coch ar ein gwefan.

Mae Llyfrgell y Normal yn agored tan 5pm yn ystod yr wythnos ac mae

Llyfrgell Maelor Wrecsam yn agored tan 8pm bob nos Fawrth a nos

Fercher.

https://www.bangor.ac.uk/library/contacts.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/opening.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/contacts.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/opening.php.cy


Cymorth un i un gan y Tîm Cefnogaeth

Academaidd

Mae'r Tîm Cefnogaeth Academaidd yn arbenigwyr gwybodaeth a'u

gwaith pennaf yw eich helpu i wneud yn fawr o'r wybodaeth a'r

adnoddau sydd ar gael.  Os ydych chi'n chwilio am wybodaeth ar gyfer

traethawd, traethawd hir neu waith academaidd arall, neu angen

ychydig o help i ddefnyddio adnoddau'r llyfrgell, cysylltwch â'ch

Llyfrgellydd Cefnogaeth Academaidd am gyngor ac awgrymiadau.

Defnyddio ein casgliadau helaeth

Rydym yn rhoi mynediad at gasgliad helaeth o ddeunydd academaidd

ar gyfer eich astudiaethau.  Mae'r ddarpariaeth Chwiliad Llyfrgell  yn

eich galluogi i chwilio yn ein holl gasgliadau yn hawdd, yn cynnwys

llyfrau, e-lyfrau, cyfnodolion, cronfeydd data, deunydd clyweledol,

sgoriau cerddoriaeth, traethodau ymchwil a phapurau newydd.

 

Mae'r llyfrgell hefyd yn cadw detholiad o hen bapurau arholiad sydd ar

gael i chi at ddibenion adolygu.

https://www.bangor.ac.uk/library/help/academicsupport.php.cy
https://www.bangor.ac.uk/library/about/searchingourcollections.php.cy
http://coa-llyfrgell.bangor.ac.uk/questions/1285


Cyfrifiaduron a Gliniaduron sydd ar gael

Mae'n gallu bod yn brysur iawn yn

y llyfrgell, yn arbennig y

cyfrifiaduron. Gallwch weld ar ein

gwefan a oes cyfrifiaduron ar gael

yn y  llyfrgelloedd ac mewn

lleoliadau eraill.  Byddwch yn

gwybod yn gyflym lle mae'r

cyfrifiadur agosaf i'w gael, gan

arbed amser a straen i chi.  Mae wi-

fi ym mhob un o'n llyfrgelloedd ac

mae socedi trydan mewn sawl man

i chi wefru eich gliniadur neu ffôn. 

Mae cyfleusterau copïo, argraffu a

sganio ar gael ym mhob safle hefyd.

Mannau Astudio

Mae gennym amrywiaeth o lefydd astudio ym mhob un o'n

llyfrgelloedd fel y gellwch ddewis y lle sydd fwyaf addas ar gyfer eich

astudiaethau, boed yn fannau gweithio ar y cyd, ystafelloedd cyfarfod

neu'n fannau tawel. Mae modd archebu rhai ystafelloedd astudio grŵp

ac mae ganddynt gyfleusterau megis cyfrifiaduron a sgriniau

cyflwyno.  Gallwch archebu ystafelloedd wrth y ddesg Gwasanaethau

Cwsmeriaid.

https://www.bangor.ac.uk/itservices/computer-availability/
https://www.bangor.ac.uk/library/about/branches.php.cy


Bwyd a Diod

Mae'r peiriannau gwerthu yn y Brif Lyfrgell, Llyfrgell Deiniol a

Llyfrgell y Normal yn gwerthu amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer

ynghyd â byrbrydau. Mae gan bob safle hefyd ffynnon dŵr yfed.  

 

Nid ydym yn caniatáu bwyd poeth mewn unrhyw un o'n hadeiladau

oherwydd y sbwriel ychwanegol a'r arogl y gallant eu  hachosi.  

Hefyd, peidiwch â mynd â diodydd poeth nac unrhyw fwyd i'r mannau

darllen, ond defnyddiwch y mannau bwyta penodol (wrth ymyl y

peiriannau gwerthu neu'r soffas yn y cyntedd/coridorau).

Sut y gallwch helpu eich cyd-ddefnyddwyr

yn y llyfrgell

Fel defnyddiwr y llyfrgell, rydych
chi'n rhan o gymuned sy'n rhannu

adnoddau'r llyfrgell.  Dyma rai
awgrymiadau i sicrhau bod pawb

yn cael mynediad teg i'n
gwasanaethau.

Mannau Peidiwch â chadw desg neu gyfrifiadur trwy osod eich

eiddo yno. Os ydych chi'n mynd i ffwrdd am dros 30

munud, ewch â'ch eiddo gyda chi fel y gall pobl eraill

ddefnyddio'r lle.

Mae gennym fannau astudio tawel yn ogystal â

mannau gweithio ar y cyd a mannau

cymdeithasol.  Defnyddiwch y lle iawn ar gyfer

eich dull chi o astudio.  Os ydych yn defnyddio

gliniadur, peidiwch ag eistedd wrth ddesg

cyfrifiadur (oni bai eich bod mewn gwirionedd

yn defnyddio'r ddwy ddyfais).

Parchwch y
mannau
dynodedig

https://www.bangor.ac.uk/library/about/branches.php.en#tab1


Glanhewch ar eich hôl.  Os ydych chi'n colli rhywbeth,

dylech ei lanhau. Gofynnwch i'r staff wrth y ddesg

ddosbarthu os ydych angen deunydd glanhau.  Mae

hyn hefyd yn cynnwys briwsion, deunydd lapio bwyd a 

diodydd ar eu hanner.  Nid oes neb eisiau dod i fan

astudio sy'n flêr ac yn fudr!  Mae gan bob un o'r

llyfrgelloedd ddigon o finiau a phwyntiau ailgylchu ym

mhob man.

Sŵn

Glân a
Chlir

Mae angen i bopeth a wnewch mewn lle tawel fod yn

dawel. Gwiriwch eich clustffonau a gwnewch yn siŵr

na all pobl eraill glywed eich cerddoriaeth.   Hefyd,

gwnewch yn siŵr bod y sain wedi ei ddiffodd ar eich

gliniadur ac os yw'ch ffôn yn dirgrynu, peidiwch â'i

adael ar y ddesg.

Peidiwch â siarad ar y ffôn nag ar Skype yn yr

ystafelloedd darllen - ewch tu allan a chymryd yr

alwad yn un o'r mannau dynodedig.

Wal Fawr Wen

Gall myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy'n profi cyfnod anodd gael

cefnogaeth ar-lein am ddim yn awr trwy'r Wal Fawr Wen. Os ydych yn

cael trafferth cysgu, yn teimlo'n isel, dan straen neu’n methu ymdopi, gall

y Wal Fawr Wen eich helpu i gael cefnogaeth, adennill rheolaeth a

theimlo'n well.

 

Mae'r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth gan gyfoedion a chefnogaeth 

broffesiynol ar-lein 24/7, gyda chwnselwyr hyfforddedig. Mae’r Wal Fawr

Wen yn darparu lle diogel ar-lein i gael bwrw eich bol, trafod sut rydych yn

teimlo a dysgu sut i wella a rheoli eich iechyd a'ch lles meddyliol. 

 

Mae’r Wal Fawr Wen yn gwbl ddienw, felly ni fydd neb yn gwybod eich bod

wedi dewis ei ddefnyddio oni bai eich bod chi'n dweud!

https://www.bigwhitewall.com/v2/LandingV2.aspx?ReturnUrl=%2f

