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CROESO
Croeso cynnes i Wasanaeth y Llyfrgell a’r 
Archifau.  Rydym yn cynnig mynediad rhwydd 
at gasgliad helaeth o lyfrau, cylchgronau a 
chronfeydd data ar-lein, gan gynnwys ein 
casgliadau treftadol unigryw. Mae gennym 
bedair llyfrgell sy’n  llefydd braf i astudio ac mae 
oriau agor helaeth.

Byddwch chi fel un o fyfyrwyr Prifysgol Bangor, 
yn gwneud ddefnydd helaeth o’r llyfrgell - boed 
ar gyfer gwneud Chwiliad Llyfrgell ar-lein i ddod 
o hyd i adnoddau, sgwrsio â’ch Llyfrgellydd 
Cymorth Academaidd neu ddod o hyd i le tawel i 
astudio.  Rydym yma i’ch helpu chi!

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan 

www.bangor.ac.uk/library

YR ORIAU AGOR
Mae’r holl ganghennau’n cynnig amrywiaeth o oriau agor gyda 
staff a heb staff (hunan-wasanaeth) gan gynnwys cyfnodau 
o agor am 24 awr yn y Brif Lyfrgell a Llyfrgell Deiniol.   

Ewch i’r wefan i weld yr oriau agor diweddaraf.   

www.bangor.ac.uk/library/opening

I gael mwy o wybodaeth am ein safleoedd a’n cyflesterau ni ewch i’n gwefan: 
www.bangor.ac.uk/library/about/branches

Y Brif Lyfrgell Mae hon yn cadw deunyddiau ynglŷn â’r celfyddydau, ieithoedd, 
y dyniaethau, gwyddorau cymdeithas a cherddoriaeth.  

Deiniol Library Mae hon yn cadw deunyddiau ynglŷn â’r Gwyddorau, Seicoleg a’r 
Gwyddorau Gofal Iechyd.  

Normal Library Mae hon yn cadw deunyddiau ynglŷn ag addysg, gan 
gynnwys casgliadau o lyfrau plant a’r gwyddorau 
chwaraeon, iechyd ac ymarfer corff.

Llyfrgell y Gwyddorau 
Gofal Iechyd, Wrecsam

Mae hon yn cadw deunyddiau ynglŷn â Nyrsio, 
bydwreigiaeth, radiograffeg a’r gwyddorau gofal iechyd.

CAEL HYD I NI 
Mae gennym bedair o lyfrgelloedd safle, pob un â’i meysydd pwnc ei hun. 
Mae’n bosibl y gwnewch chi ddefnyddio mwy nag un o’r llyfrgelloedd yn 
ystod eich astudiaethau.   

 » Mae gennym amrywiaeth o lefydd astudio ar bob safle ac felly mi allwch chi ddewis y lle 
mwyaf addas ar gyfer eich astudiaethau chi, boed yn fannau gwaith cydweithredol, yn 
ystafelloedd cyfarfod neu’n fannau tawel.  Mae modd archebu rhai ystafelloedd astudio 
grŵp ac mae ganddynt gyfleusterau megis cyfrifiaduron a monitorau gyda sgriniau mawr.

 » Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau TG ac mae wi-fi ymhob llyfrgell. Mae 
socedi pŵer ar gael ymhob safle lle medrwch chi wefru’r gliniadur neu’r ffôn.

 » Mae cyfleusterau copïo, argraffu a sganio ar gael yn yr holl lyfrgelloedd.

 » Gall myfyrwyr sydd â Chynllun Cymorth Dysgu Personol (PLSP) ar waith ddefnyddio’r 
ystafell Technoleg Gynorthwyol yn y Brif Lyfrgell, Llyfrgell Deiniol a’r Normal  
(lle bo hynny’n berthnasol).

 » Mae gan bob safle beiriannau gwerthu yn ogystal â ffynhonnau dŵr am ddim.

SUT Y GALLWN NI HELPU
Mae’r staff yn glên ac yn gyfeillgar ac maen nhw’n barod i’ch 
helpu chi a’ch cefnogi chi yn eich astudiaethau, boed hynny 
yn bersonol, trwy ein gwasanaeth sgwrsio ar-lein, ar e-bost, 
dros y ffôn neu ar y cyfryngau cymdeithasol.Os edrychwch 
chi ar ein gwefan mi welwch chi’r Cwestiynau Cyffredin sy’n 
llawn gwybodaeth hynod hwylus.

Mae’r Tîm Cymorth Academaidd yn arbenigwyr lle mae gwybodaeth yn 
y cwestiwn. Mi wnân nhw eich helpu chi gael y gorau 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, ac mae angen 
help arnoch chi i ddefnyddio adnoddau’r llyfrgell, cysylltwch â Vashti am 
gyngor ac awgrymiadau.

Ewch i’r wefan â’r dudalen Cysylltu a Ni i gael rhagor o wybodaeth: 

www.bangor.ac.uk/library/contacts



BENTHYCA O BLITH  
Y CASGLIADAU
Mae pob myfyriwr yn cael mynediad at ein casgliadau 
helaeth mewn print ac ar-lein.  Fel aelod o’r llyfrgell, rydych 
chi’n rhan o gymuned sy’n rhannu adnoddau - mae ein polisi 
benthyciadau’n caniatáu mynediad teg i bob defnyddiwr a 
chyfle i ddefnyddio deunyddiau y mae galw mawr amdanynt.    

Yr hyn sydd arnoch angen ei wybod:

CHWILIO YN EIN CASGLIADAU  
Chwilio’r Llyfrgell yw’r offeryn sydd ei angen arnoch i chwilio ein 
hadnoddau a’n casgliadau ni. Mae Chwilio’r Llyfrgell i’w gael ar y 
wefan - www.bangor.ac.uk/library - cofiwch nodi’r dudalen! 

Mae rhagor o wybodaeth am fenthyca, benthyciadau,  
cadw ac adalw eitemau i’w gweld ar ein gwefan: 
www.bangor.ac.uk/library/visitor/borrowing

 » Llyfrau ac e-lyfrau

 » Cyfnodolion ac e-gyfnodolion

 » Cronfeydd data

 » Deunyddiau clyweledol

Gallwch chwilio am y canlynol:

 » Sgoriau cerddorol

 » Papurau arholiad

 » Traethodau ac e-draethodau

 » Papurau newydd

 » Bydd angen eich cerdyn myfyriwr arnoch i fenthyca o’r llyfrgell 
ac i gael mynediad i rai canghennau y tu allan i’r oriau staffio.

 » Caiff myfyrwyr israddedig fenthyca hyd at 15 eitem  
ac mi gaiff  Ôl-raddedigion a Hyfforddedig ac  
Ôl-raddedigion Ymchwil fenthyca hyd at 30 o eitemau.

 » Cewch fenthyg y rhan fwyaf o ddeunyddiau’r llyfrgell 
am 4 wythnos ac eithrio ein casgliad benthyciad byr 
sydd â chyfnod benthyg  o 24 awr neu 3 diwrnod.

 » Mi wnawn ni adnewyddu yn awtomatig eich eitemau 
arferol (benthyciad 4 wythnos), am hyd at bedair ar ddeg o 
wythnosau - os na chânt eu galw’n ôl gan ddefnyddiwr arall.

 » Mi wnawn ni anfon e-bost atoch i roi gwybod ichi os 
oes defnyddiwr arall wedi gofyn am eitem sydd ar 
fenthyg gennych.  Mae modd i chi fwrw golwg ar y 
dyddiadau dychwelyd ar eich Cyfrif Llyfrgell.

 » Gallwch ddefnyddio ein ciosgau hunan-wasanaeth i 
fenthyca a dychwelyd deunyddiau.  Fel arall, gallwch 
hefyd fynd â’ch cerdyn mynediad a’r eitemau yr hoffech 
eu benthyg at y ddesg Gwasanaethau Cwsmeriaid. 
yno mi wnaiff aelod cymwynasgar o staff y llyfrgell 
gofnodi eich benthyciad neu dderbyn dychweliadau.

Trwy Chwilio’r Llyfrgell mae modd:

 » Gweld a yw eitemau’r casgliad 
ar gael a ble maen nhw 

 » Cael mynediad at e-adnoddau

 » Adalw eitemau sydd eisoes ar fenthyg

 » Cael mynediad at eich 
Rhestrau Darllen ar-lein

Mi allwch chi logio i mewn i’ch Cyfrif 
Llyfrgell o Chwilio’r Llyfrgell a:

 » Gweld yr eitemau rydych chi wedi’u 
benthyca a’r dyddiadau dychwelyd

 » Adnewyddu’r eitemau 
sydd ar fenthyciad

 » Cadw golwg ar y deunyddiau 
rydych chi wedi eu hadalw



YR ARCHIFAU A’R CASGLIADAU ARBENNIG
Mae’r Archifau a’r Casgliadau Arbennig yn gartref i lawer o gasgliadau 
unigryw o lawysgrifau a deunyddiau printiedig arbennig.

CYMORTH GYDA HYGYRCHEDD
Mae Gwasanaeth y Llyfrgell yn cynnig amrywiaeth o 
wasanaethau yn benodol ar gyfer defnyddwyr sydd 
â Chynllun Cefnogi Dysgu Personol (PLSP):

Y POLISI DEFNYDD DERBYNIOL
Mae rheolau’r llyfrgell yn bod er budd holl ddefnyddwyr Gwasanaeth 
Llyfrgell y Brifysgol.  Cymerwch amser i ymgyfarwyddo â’r polisi i sicrhau 
eich bod chi a gweddill cymuned y llyfrgell yn cael y gorau allan o’n 
hadnoddau a’n cyfleusterau ni. 

www.bangor.ac.uk/library/about/acceptable-use

 » Rydym ym Mhrif Adeilad y Brifysgol 

ar Ffordd y Coleg ym Mangor Uchaf.

 » Rydym yn agored o ddydd Llun 

hyd ddydd Gwener: 9:30am 

– 4:30pm.  Edrychwch ar y 

wefan cyn teithio rhag ofn bod 

newidiadau i’r oriau agor arferol.

 » Bydd staff a myfyrwyr y Brifysgol, 

yn ogystal â darllenwyr allanol, 

yn dod i’r Archifau i edrych ar 

lawysgrifau a llyfrau prin.

 » Mae staff gwybodus wrth law 

i’ch cynorthwyo chi yn eich 

chwiliad neu helpu dod o hyd i 

wybodaeth a deunyddiau.

Ffôn: 01248 383276

E-bost: archifau@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk/archives/index

 » Mae gan yr Archifdy ddau o 

lefydd astudio.  Ystafell ddarllen 

draddodiadol yr archifau ynghyd ag 

ystafell addysg gyda bwrdd gwyn 

rhyngweithiol ar gyfer astudio grŵp. 

 » Rydym yn cynnal sesiynau 

rhagarweiniol ac yn cynnig cyfleoedd 

gwych i wirfoddoli - dim ond i chi ofyn!

 » Rydym yn cynnal digwyddiadau 

ac arddangosfeydd rheolaidd 

trwy gydol y flwyddyn.  Ewch 

i’r wefan i gael manylion y 

digwyddiadau sydd ar ddod.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan:  
www.bangor.ac.uk/library/help/disability-support

 » Hawliau benthyga ychwanegol

 » Ystafelloedd technoleg 
gynorthwyol 

 » Gwasanaeth Casglu Llyfrau

 » Deunyddiau mewn fformat hygyrch

 » SensusAccess: Mae 
SensusAccess yn cynnig 
hunan-wasanaeth sy’n trosi 
dogfennau yn fformatau 
gwahanol yn syth.

 » Cefnogaeth at astudio gan 
y Tîm Cefnogi Academaidd

Gwasanaeth y  
Llyfrgell a’r Archifau

Prifysgol Bangor, Bangor 
Gwynedd, LL57 2DG

Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan:
www.bangor.ac.uk/llyfrgell

Cysylltwch â ni ar:

01248 382981

llyfrgell@bangor.ac.uk
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