
 

 

Y Gen 

Newyddlen Ebrill – Mehefin 2019 

 

 

 

   
  



1 
 

Teithio’r byd i gasglu a rhannu gwybodaeth 
 
Bu  nifer o staff yr Uned Systemau a Safonau ar   daith yn ystod y misoedd diwethaf. Ar 
ddiwedd Mai aeth Siân Thomas a Vicky Phillips ar gwrs ‘Fedora Camp’ a gynhaliwyd ym 
Mhrifysgol Emory, Atlanta. 
 

 
 
Dyma gynrychiolwyr o nifer o sefydliadau ar draws y byd yn dod ynghyd i ddysgu popeth am 
Fedora, sef y platfform gadwrfa ddigidol a ddefnyddir yma yn y Llyfrgell. Y nod i’r tîm wrth 
fynychu eleni oedd cryfhau ac ehangu ein gwybodaeth bresennol, ond yn fwy penodol i 
ddysgu gymaint â phosibl am fersiynau mwy diweddar y meddalwedd fel ymchwil cyn 
edrych ar uwchraddio ein cadwrfa bresennol. 
 
I’r un diben bu Ioan Isaac-Richards yn Hambwrg ar ddechrau Mehefin i fynychu cynhadledd 
Open Repositories. Dyma’r gynhadledd fwyaf ar gyfer maes cadwrfeydd digidol yn y byd, a 
llwyddwyd i gasglu llawer o wybodaeth ddefnyddiol a gwneud cysylltiadau newydd fydd yn 
hyrwyddo’r  broses o uwchraddio a mudo yn ystod y flwyddyn weithredol. 
 
Prosiect AHRC – Cynllun Rhwydweithio Ymchwil 
 
Bu Siôn England ar daith hefyd i Lundain ar gyfer cyfarfod o’r prosiect uchod ble mae 
llyfrgelloedd cenedlaethol y DU yn cydweithio gyda  Prifysgol Glasgow a’r HathiTrust yn yr 
Unol Daleithiau i adnabod y  gorgyffwrdd sy’n bodoli rhwng y casgliadau/eitemau o 
gasgliadau treftadaeth sydd wedi’u digido, ac wedyn ystyried opsiynau am greu un set data 
ar gyfer yr holl gasgliadau digidedig ar draws y byd. Rydym wedi anfon ein data at yr 
HathiTrust ac yn adolygu’r adroddiadau cychwynnol ar hyn o bryd. 
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Diweddaru data 
 
Yn ystod y mis bu  staff yr Uned Systemau  yn gweithio’n galed ar ddiwygio data yn ein 
catalog, yn gyntaf y cofnodion ar gyfer monograffau Adnau Cyfreithiol electronig, ac yn ail 
ein cofnodion archifol o system AtoM. Yn achos AtoM, dyma’r diweddariad cyntaf ers mynd 
yn fyw efo system AtoM yn 2015, ond ar ôl goroesi nifer o rwystrau technegol, bydd y 
diweddaru yn digwydd yn llawer mwy cyson o hyn ymlaen. 
 
Cyfarfod LDIG yn LlGC 
 
Cafwyd cyfarfod llwyddiannus o Legal Deposit Implementation Group (LDIG) y llyfrgelloedd 
adnau cyfreithiol yn  y  Llyfrgell ar 24 o Fai. Cafwyd trafodaethau buddiol ar ddyfodol adnau 
cyfreithiol di-brint gan ganolbwyntio’n benodol ar newidiadau tebygol i’r ffyrdd y mae’r 
llyfrgelloedd yn storio ac yn rhoi mynediad i’r casgliad adnau cyfreithiol di-brint enfawr sydd 
gennym erbyn hyn. Er mai megis dechrau yr ydym o ran cytuno ar y newidiadau hyn, y tebyg 
yw y byddant yn arwyddocaol i ni ac i bob llyfrgell adnau cyfreithiol  arall. Roedd ein 
gwesteion o’r farn mai Ystafell y Cyngor Llyfrgell Genedlaethol Cymru oedd un o’r mannau 
cyfarfod gorau iddynt gwrdd fel grŵp erioed. 
 
 
 
 
 
 
 
Ymwelydd o Hong Kong 
 
Ar Fai'r 9fed daeth cyn-ddirprwy lyfrgellydd Prifysgol Hong Kong ar ymweliad i’r Llyfrgell. Bu 
Dr Y. C. Wan yn gwneud ei ddoethuriaeth mewn llyfrgellyddiaeth ym Mhrifysgol  
Aberystwyth.  Bu’r ymweliad yn gyfle i ddangos rhai o drysorau’r Llyfrgell iddo a rhai 
casgliadau sydd â chysylltiad â diwylliant Tsieina, fel casgliad llyfrau Tsieinëeg Hawkes. 
Roedd gan Dr Wan diddordeb mawr yn nifer o agweddau ar ein gwaith yma ac  yn enwedig 
datblygiadau ym maes adnau cyfreithiol di-brint. 
 
Cyfarfod UK Serials Group 
 
Bu Robert Lacey, Pennaeth Datblygu Casgliadau, yn mynychu cynhadledd ac arddangosfa UK 
Serials Group yn Telford, Ebrill 8-10. Er waetha’r enw mae’r gynhadledd fawr hon (dros 900 
o fynychwyr) yn ymwneud â phob math o ddatblygiadau llyfrgellyddol, y rhan fwyaf yn 
ymwneud â e-adnoddau a thechnoleg berthnasol, ac yn denu llawer iawn o gyflenwyr a nifer 
fawr o lyfrgellwyr o’r tu hwnt i’r Deyrnas Gyfunol, o’r cyfandir ac ambell un o’r Unol 
Daleithiau. 
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Hyfforddiant ar y Document Harvester 
 
Ar 21 o Fai daeth Jennie Grimshaw, llyfrgellydd cyhoeddiadau swyddogol yn y Llyfrgell 
Brydeinig yma i roi hyfforddiant hir disgwyliedig ar y ‘Document Harvester’. Meddalwedd yw 
hwn sydd i fod i hwyluso mynediad at ddogfennau sydd wedi eu casglu drwy archifo’r we. 
Fel y gwyddoch mae’r gwaith archifo hwn yn creu casgliadau anferth sydd yn anodd mynd i’r 
afael â nhw weithiau. Mae’r cynaeafwr yn tynnu sylw at ddogfennau penodol ac yn gymorth 
i greu metadata ar eu cyfer a ddylai alluogi’r defnyddiwr i ddod o hyd iddynt yn fwy hwylus. 
 
 
Trysorau’r Teulu 
 
Rhoddodd Timothy Cutts, ein llyfrgellydd llyfrau cynnar, gyfweliad ar gyfer rhifyn o'r gyfres 
Trysorau'r Teulu a ddarlledwyd ar S4C ar ddydd Mercher 20 o Fehefin.  Trafodwyd llyfr 
Lladin o athrawiaeth Gatholig a argraffwyd yn Antwerp yn 1786. 
 
Derbynion Newydd 

Mae derbyniadau newydd i'r Llyfrgell yn cynnwys: A narrative of the death of Captain James 
Cook (1786) gan David Samwell, sef cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook; chwech o 

https://bywgraffiadur.cymru/article/c-SAMW-DAV-1751#?c=0&m=0&s=0&cv=0&manifest=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4672692%2Fmanifest.json&xywh=-491%2C0%2C2084%2C1681
https://blog.llyfrgell.cymru/cyhoeddiad-prin-am-farwolaeth-capten-cook/
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gardiau Ffolant a anfonwyd gan John Owen (m. 1889), Nantynod, Cwm Ceulan, ger Tal-y-
bont, Ceredigion, at Eleanor Pritchard (1845-1923), Carregcadwgan, Tal-y-bont, Ceredigion a 
Blaen ochr dde: 'Mabon' (1997) gan Ivor Davies. 

Mae’r llyfrgell wedi prynu dros 3,500 o gartwnau gan y cartwnydd adnabyddus Mumph (Mal 
Humphreys). Mae’r rhan fwyaf o’r cartwnau yn wleidyddol eu naws ac yn cofnodi dechrau 
datganoli yng Nghymru. Mae’r casgliad yn cynnwys y stripiau cartŵn wythnosol Just William 
(am gyfnod William Hague fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru), The One Ronnie (Ron Davies), 
St Michael (Alun Michael) a Captain Morgan and his Political Organ (Rhodri Morgan) o’r 
Western Mail a chartwnau a grëwyd ar gyfer Gwobrau Gwleidyddol Cymru. Mae cartwnau 
Mumph ar chwaraeon, busnes, ffermio a chartwnau ar gyfer plant hefyd yn rhan o’r 
casgliad. 

Yn ogystal â phrynu’r cartwnau gwreiddiol, mae’r Llyfrgell hefyd wedi prynu’r hawlfraint fel 
bod modd digido’r cartwnau a chynhyrchu deunydd i’w gwerthu. 

 

Un o gartwnau Mumph 

 

Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru  

Mae’r Llyfrgell wedi derbyn fersiynau gwreiddiol Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 
gyfer 2017 a 2018 yn ddiweddar i’w hychwanegu at y casgliad o ddeddfwriaeth Gymreig 
sydd yn cael eu cadw yn y Llyfrgell Genedlaethol. Ers i Gynulliad Cenedlaethol Cymru 
dderbyn yr hawl i greu deddfwriaeth gynradd yn dilyn pasio Deddf Llywodraeth Cymru 2006, 
mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bod yn gartref i fersiynau creiddiol Mesurau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ers 2011, Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ymhlith 
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y deddfau a dderbyniwyd yn ddiweddar mae Deddf Treth Trafodion Tir a Gwrthweithio 
Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 a Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (Cymru) 2018. Maen nhw wedi cael eu harwyddo gan Glerc y Cynulliad ac yn 
dod gyda llythyron patent, sy’n dynodi bod y ddeddf wedi cael sêl bendith y Frenhines. Er 
bod y casgliad hwn yn cael ei gadw ar wahân fel cyfres o ddeddfwriaeth, mae’n eistedd yn 
gyffyrddus gydag Archif Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn y Llyfrgell. 

 

Un o'r llythyrau patent 

Carto-Cymru 2019: Humphrey Llwyd: Lluniwr Prydain 

Cynhaliwyd pedwerydd symposiwm blynyddol Carto-Cymru ym mis Mai. Y thema oedd 
Humphrey Llwyd: Lluniwr  Prydain i gyd-fynd ag arddangosfa gyfredol y Llyfrgell yn Hengwrt: 
Lluniwr Prydain: bywyd ac etifeddiaeth Humphrey Llwyd. Mae'r arddangosfa a Carto-Cymru 
eleni yn cael eu cynnal ar y cyd â'r prosiect o'r un enw a ariennir gan yr AHRC. 

Rhoddodd y tri siaradwr gipolwg diddorol i Humphrey Llwyd a'i fapiau, yn amrywio o geo-
gyfeirio, ei gysylltiadau ag Abraham Ortelius a'i ddefnydd o enwau lleoedd. Yn y prynhawn, 
cynhaliwyd cyfres o deithiau o gwmpas yr arddangosfa, yn dilyn sgwrs yn ystafell ddarllen y 
Comisiwn gan Richard Suggett ar Humphrey Llwyd a Dinbych. 

Roedd y diwrnod yn llwyddiant gyda dros 70 o fynychwyr a channoedd yn fwy yn gwylio'r 
digwyddiad ar-lein trwy Periscope: 

https://www.pscp.tv/w/1YqGojXXbXyKv?t=44 

https://www.pscp.tv/w/1MYxNdEEpywGw?t=4 

https://www.pscp.tv/w/1YqxojXXDPZJv?t=2 

https://www.pscp.tv/w/1kvJpOVqAbkGE 

https://www.pscp.tv/w/1YqGojXXbXyKv?t=44
https://www.pscp.tv/w/1MYxNdEEpywGw?t=4
https://www.pscp.tv/w/1YqxojXXDPZJv?t=2
https://www.pscp.tv/w/1kvJpOVqAbkGE
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Siaradwyr,  trefnwyr a chyflwynwyr: Pedr ap Llwyd, Yr Athro Keith Lilley, Huw Thomas, Joust Depuydt, Richard 
Suggett, Dr James January- McCann a Sally McInnes  

Ymweliad gan Gymdeithas Cofnodion Hanesyddol Sir Feirionydd 

Ar 1 Mehefin, croesawodd y Llyfrgell ymweliad gan Gymdeithas  Hanes a Chofnodion  Sir 
Feirionnydd. Cyflwynodd Hilary Peters, Archifydd Cynorthwyol, ddarlith am y cysylltiadau 
rhwng Ystâd Brogyntyn a sir Feirionnydd. Ynghyd â'r ddarlith cafwyd arddangosfa yn Ystafell 
Summers, a roddodd gyfle i aelodau'r gymdeithas archwilio'r eitemau yr oedd Hilary wedi 
cyfeirio atynt yn ei darlith. 

 

 

Cafodd y llun hwn o William Owen, 1685-1767 ei gynnwys yn yr arddangosfa 
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Ymweliad gan gynrychiolwyr Comisiwn Cenedlaethol DU  UNESCO 

Ymwelodd James Bridge, Prif Weithredwr, Comisiwn Cenedlaethol UNESCO DU a Colin 
McInnes, Cadeirydd, Comisiwn Cenedlaethol UNESCO DU â'r Llyfrgell ar 5 Mehefin i drafod 
materion yn cynnwys blwyddyn ieithoedd brodorol, prosiect Biosffer Dyfi a’r Archif 
Ddarlledu Cenedlaethol.  Yn dilyn y drafodaeth, cawsant gyflwyniadau diddorol gan Huw 
Thomas, Curadur Mapiau, Mary Moylett, Catalogydd a Maredudd ap Huw, Llyfrgellydd 
Llawysgrifau ynghylch yr eitemau sydd wedi'u hysgrifennu ar Gofrestr Cof y Byd y DU. 

 

Einion Gruffudd, Sally McInnes, Owain Roberts,  Pedr ap Llwyd, Colin McInnes a James Bridge 

Dathlu genedigaeth Mansel Thomas  

Cafodd Mansel Thomas, un o gyfansoddwyr a cherddorion campus Cymru, ei eni ar 12 
Mehefin 1909 yn y Rhondda. Gweithiodd i’r BBC am ddeng mlynedd ar hugain gyda 
Cherddorfa Gymreig y BBC,  oedd newydd ei ffurfio ar y pryd, ac yna fel Pennaeth 
Cerddoriaeth BBC Cymru.  I nodi'r achlysur arbennig, rhoddodd Terence Gilmore-James, ei 
fab yng nghyfraith, ddarlith amlgyfrwng a gosodwyd  arddangosfa fechan o eitemau o'r 
casgliad y llyfrgell yn Ystafell Summers. 
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Un o'r eitemau sy'n cael eu harddangos yn Ystafell Summers 

Hyrwyddo a Marchnata 

Rhwng Ebrill a Mehefin 2019 cyflwynwyd 19 o ddigwyddiadau i 1,250 o bobl fel rhan o 
raglen digwyddiadau swyddogol y Llyfrgell. Roedd y rhain yn cynnwys darlithoedd, 
cynadleddau a theithiau tywys, gweithgareddau yn Llyfrgell Glan-yr-afon yn Hwlffordd, a 
gweithgareddau ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc. Un o uchafbwyntiau’r chwarter hwn 
oedd Symposiwm Carto-Cymru oedd yn edrych ar waith a dylanwad tad cartograffeg Cymru, 
Humphrey Llwyd. Uchafbwynt arall oedd goleuo’r Llyfrgell yn oren er mwyn dathlu pen-
blwydd Sali Mali yn 50 oed, a bu rhai o ffans pennaf Sali Mali yn dathlu gyda hi! 
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Pedr ap Llwyd (ar y chwith) 

Mae’r Uned Hyrwyddo a Marchnata wedi bod yn datblygu edrychiad a naws newydd ar 
gyfer ein cyhoeddiadau print tra’n gweithio ar raglen digwyddiadau ar gyfer y cyfnod rhwng 
Gorffennaf a Rhagfyr 2019. Bydd y rhaglen newydd yn cael ei chyhoeddi’n fuan. Gwelwyd 
cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy’n tanysgrifio i’n cylchlythyron electronig wrth i ni 
sefydlu trefn a diwyg newydd ar gyfer y rhain. 

Mae’r uned hefyd wedi chwarae rhan ganolog wrth drefnu neu gydlynu gwaith ar gyfer dau 
lansiad pwysig yn ystod y chwarter hwn, sef lansio arddangosfa Trysorau yn Hwlffordd, a 
digwyddiad cyhoeddi nawdd ar gyfer yr Archif Ddarlledu Genedlaethol. 

Arddangosfeydd a Benthyciadau 

Ym mis Ebrill lansiwyd Casglu Cyfoes yn Uwch Gyntedd y Llyfrgell. Mae'r arddangosfa hon yn 
dathlu derbynion newydd i'n casgliad celf Gymreig gyfoes ac yn cynnwys ystod eang o waith 
artistiaid Cymreig yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif ar hugain. 

Ddiwedd Mehefin lansiwyd Record: Gwerin, Protest a Phop yn Anecs Gregynog, arddangosfa 
sy'n tynnu sylw at elfennau o gerddoriaeth Gymreig ar hyd yr oesoedd. 

Mae'r Llyfrgell yn dal i weithio mewn partneriaeth ag orielau ar draws Cymru er mwyn 
hyrwyddo ei chasgliadau. Yn ystod y chwarter mae wedi rhoi benthyg dros 40 o eitemau ar 
gyfer arddangosfeydd Ailymweld â Chymru a'r Mudiadau Modern Ysgol Gelf Aberystwyth, ac 
arddangosfa Darlunwyr Cymreig Canolfan y Celfyddydau, yn ogystal â benthyciadau eraill 
sy’n rhan o’r rhaglen fenthyg. 
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Oriel Llyfrgell Glan-yr-afon 

Ddechrau mis Mehefin, 2019 lansiwyd Trysorau yn Oriel Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd. 
Mae'r arddangosfa hon yn cynnwys llawer iawn o eitemau eiconig o gasgliadau’r Llyfrgell 
Genedlaethol sydd wedi siapio stori Cymru. Fel rhan o'r arddangosfa bydd 4 eitem unigryw 
yn cael eu dangos un ar y tro am ryw 6 wythnos yr un, sef Llyfr Du Caerfyrddin, Yny Lhyvyr 
Hwnn, Cyfreithiau Hywel Dda (Peniarth 28), a Llyfr Taliesin. 

Mae hefyd yn cynnwys degau o eitemau o bwys allai fod yn brif eitemau ynddyn nhw eu 
hunain mewn unrhyw arddangosfa am hanes a diwylliant Cymru. Ceir mwy o wybodaeth am 
y rhain ar https://www.llyfrgell.cymru/glanyrafon. Mae rhaglen o weithdai addysg, 
digwyddiadau a gweithgareddau i deuluoedd hefyd wedi eu trefnu ar thema Trysorau yn 
Oriel Llyfrgell Glan-yr-afon. 

Hon fydd yr ail arddangosfa thematig i ni ei chynnal yn yr oriel, ac mae’n dilyn llwyddiant 
ysgubol arddangosfa Kyffin o ran niferoedd ymwelwyr ac adborth cadarnhaol. 

 

Arddangosfa Trysorau yn Oriel Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd 

Gwirfoddoli 

Rhwng Ebrill a Mehefin 2019 daeth 60 o bobl i wirfoddoli yn y Llyfrgell yn wythnosol ar yr 20 
o dasgau sydd gennym ar waith ar hyn o bryd. Yn y cyfnod hwn cwblhawyd y gwaith o 
adnabod delweddau i gyfoethogi gwefan y Bywgraffiadur, a thrawsgrifio logiau newyddion 
Archif ITV. Mae 600 person bellach wedi eu cofrestru fel gwirfoddolwyr ar y llwyfan 
cyfrannu torfol, ac mae'r rhain wedi gorffen trawsgrifio 4 mlynedd o ddyddiaduron Kyffin, a 
rhoi disgrifiadau i oddeutu  85% o gasgliad ffotograffau Gwilym Livingstone Evans. 

Mae cynllun Atgof Byw yn dal i ddatblygu a hyrwyddo casgliadau gweledol a graffigol 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatgloi atgofion a hwyluso therapi’r cof gyda phobl hŷn a’r 

https://www.llyfrgell.cymru/glanyrafon
https://www.llyfrgell.cymru/glanyrafon
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rhai sy’n byw gyda dementia. Erbyn hyn mae cynrychiolwyr o 92 o sefydliadau wedi 
mynychu’r gweithdai, o grwpiau cymunedol ac elusennau i gartrefi gofal a’r Gwasanaeth 
Iechyd, a staff gwirfoddoli y Llyfrgell wedi bod yn hyrwyddo'r cynllun trwy Rwydwaith Iechyd 
Cyhoeddus Cymru. Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn Ffilm a Therapi’r Cof yn Sinemaes, 
Eisteddfod Genedlaethol Conwy, ar Awst 10fed. 

Ceir gwybodaeth bellach am gynllun Atgof Byw ar https://www.llyfrgell.cymru/atgof-byw/. 

 

Gwirfoddolwyr y Llyfrgell yn paratoi pecynnau cynllun Atgof Byw 

Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol 

Mae’r Llyfrgell yn rhan o raglen sy’n cael ei harwain gan Creative & Cultural Skills a 
Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc i ddatblygu sgiliau gweithle yn y sector treftadaeth, 
drwy grant Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol HLF. Mae'r ail hyfforddai bellach wedi ymuno â ni yn y 
Llyfrgell ar ôl treulio tri mis gyda’r Comisiwn Brenhinol. 

Gwasanaeth Addysg 

Daeth dros 100 o bobl i ymweld â’r Llyfrgell fel rhan o Ŵyl Ar Lafar, sef gŵyl Gymraeg i 
ddysgwyr sy'n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â'r Ganolfan Dysgu Cymraeg 
Cenedlaethol. Roedd y gweithgareddau ar eu cyfer yn cynnwys sioe Taith yr Iaith gan gwmni 
Mewn Cymeriad, gweithdy gwaith llaw yn seiliedig ar fap Cambriae Typus, sesiwn Clonc a 
Chân dan arweiniad Côr LlGC, cyflwyniadau gan yr awdures Zoe Pettinger, a theithiau tywys 
tu ôl i’r llen. 

https://www.llyfrgell.cymru/atgof-byw/
https://www.llyfrgell.cymru/atgof-byw/
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Bwrlwm Gŵyl ar Lafar, 2019 

Mae myfyrwyr Coleg Ceredigion yn gweithio ar gynhyrchu fideo cyhoeddusrwydd ar gyfer 
Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell. Maent wedi ffilmio ymweliadau gan ysgolion cynradd, 
cyfweld staff y gwasanaeth a ffilmio gofodau ar draws y Llyfrgell. Bydd y fideo, gan gynnwys 
y ffilmio, y cynhyrchu a’r golygu yn cael ei farcio fel rhan greiddiol o waith cwrs myfyrwyr ail 
flwyddyn Astudiaethau Ffilm a Chyfryngau, a gobeithir dangos y fersiwn orffenedig ar wefan 
a chyfryngau cymdeithasol y Llyfrgell er mwyn hyrwyddo gwaith y Gwasanaeth Addysg. 

Canolbwynt stondin y Llyfrgell yn Eisteddfod yr Urdd eleni oedd dihangfan, Llyfrgell, oedd yn 
cynnwys posau yn seiliedig ar gasgliadau'r Llyfrgell i arwain ymgeiswyr i ddatgloi cyfres o 
ddrysau. Yn ystod yr wythnos bu dros 350 o bobl yn ceisio dianc a chafodd y ddihangfan 
sylw yn y wasg a’r cyfryngau cymdeithasol, a dwy eitem ar y teledu. Daeth dros 1,200 o 
ymwelwyr i’r stondin oedd hefyd yn cynnwys siop a phaneli gwybodaeth am wasanaethau 
ac adnoddau’r Llyfrgell. Bydd y ddihangfan yn cael ei ail-adeiladu ar safle’r Llyfrgell fel 
atyniad ar gyfer teuluoedd sy'n ymweld â ni dros yr haf. 

 

Rhai o’r bobl wnaeth lwyddo i ddianc yn Eisteddfod yr Urdd 

Yr Ystafelloedd Darllen 

Mae’r gwaith o adnewyddu’r adeilad wedi golygu bod gwasanaeth y ddwy ystafell ddarllen 
bellach yn cael eu darparu yn Ystafell Ddarllen y De a’r Anecs. Gwneir pob ymdrech i barhau 
i ddarparu gwasanaethau o’r safon uchaf i’r cyhoedd tra bod y gwaith hwn yn cael ei 
gyflawni. 
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Cyflwyniadau a gweithgareddau 

Rhwng Ebrill a Mehefin, mae’r tîm Mynediad at Gasgliadau wedi cynrychioli’r Llyfrgell a 
chynnal gweithgareddau a rhoi cyflwyniadau yn nigwyddiadau Family Tree Live! (Llundain) a 
‘The Genealogy Show’ (NEC, Birmingham) yn ogystal â’r Ffair Hanes Teulu, cyflwyniad i’r 
Catalog a’r Modiwl Adnoddau Hanes Teulu yn y Llyfrgell. Gyda’i gilydd, mae’r digwyddiadau 
hyn wedi cyrraedd dros 600 o gyfranogwyr.  

Prosiect Cymru cyn y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol 

Mae’r gwaith digido wedi dechrau ar gyfer y prosiect ‘Cymru cyn y Gwasanaeth Iechyd 
Cenedlaethol’ sy’n cael ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Wellcome.  Bydd y prosiect yn digido 
dros 40,000 o dudalennau o fonograffau, cylchgronau, adroddiadau blynyddol a chofnodion 
yn ymwneud â gwasanaethau iechyd yng Nghymru. Mae’r project wedi creu dwy swydd 
newydd yn y tîm Digido, ac y mae miloedd o dudalennau eisoes wedi’u sganio a’u prosesu. 

 

Sgriptiau BBC 

Mae gwaith wedi’i gwblhau ar brosiect allanol i BBC Cymru sydd wedi cynhyrchu incwm. 
Cafodd y prosiect ei ddylunio i helpu Adran Archif BBC Cymru i symud i ddatrysiad di-bapur 



14 
 

ar gyfer ymchwilio hen raglenni newyddion. Bu’r tîm Digido yn digido sgriptiau a nodiadau 
rhaglenni a ddarlledwyd rhwng diwedd y 60au i ganol y 90au, gan ddarparu ffeiliau PDF cwbl 
chwiliadwy. Mae’r sgriptiau gwreiddiol bellach wedi’u hadneuo yng nghasgliad y Llyfrgell a 
bydd yn rhan o’r Archif Ddarlledu Genedlaethol. 

Cronfa o Lawysgrifau Cymreig 

Mae’r gwaith delweddu wedi dechrau ar gyfer Cronfa Lawysgrifau Cymreig. Bydd y tîm 
Digido yn darparu bron i 900 o ddelweddau o dros 700 o wahanol lawysgrifau dros y 
misoedd nesaf. Bydd y gwaith 3-cyfrol yn gatalog manwl a chynhwysfawr o’r holl lawysgrifau 
yn yr iaith Gymraeg, neu o darddiad Cymreig, cyn 1800, ynghyd ag astudiaeth o lawysgrifen 
yng Nghymru dros gyfnod o saith canrif. 

 

Llyfrau Ffoto 

Mae dros 200 o lyfrau ffotograffau cyn 1900 wedi’u paratoi i’w hamlyncu ac am fod ar gael 
trwy’r catalog yn fuan. Mae’r llyfrau yn rhoi golwg unigryw i mewn i fywyd a theithiau 
aelodau o gymdeithas Cymru o gwmpas troad y ganrif. Bwriedir i’r llyfrau hyn fod yn sail i 
brosiect newydd ar lwyfan Torfoli y Llyfrgell. 
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Arddangosfa Ddigidol Cartwnau Illingworth 

Mae casgliad o waith y cartwnydd Leslie Illingworth wedi cael ei gyflwyno o’r newydd fel 
arddangosfa ddigidol. 

Ganed Leslie Gilbert Illingworth (1902-1979) yn Y Barri a daeth yn brif gartwnydd 
gwleidyddol y cylchgrawn Punch yn 1945, ond gan barhau i weithio i'r Daily Mail tan ei 
ymddeoliad ym 1969.  

Mae 4,563 o’i gartwnau yng nghasgliad Illingworth yn y Llyfrgell Genedlaethol ac maen 
nhw’n rhoi darlun gweledol grymus a chofiadwy o ddigwyddiadau gwleidyddol yr 20fed 
ganrif, o gyfnod yr Ail Ryfel Byd a thros ran fawr o gyfnod y Rhyfel Oer.  

https://www.llyfrgell.cymru/illingworth/  

Cyfres Stori Cymru 

Mae cyfres blogiau Stori Cymru (https://blog.llyfrgell.cymru/stori-cymru/) yn parhau, a 
bellach wedi cyflwyno naw agwedd o hanes Cymru yn seiliedig ar gasgliadau’r Llyfrgell, a 
hynny trwy gyfrwng testun, fideo ac eitemau digidol. Y testunau sydd wedi’u cyflwyno ers 
dechrau’r gyfres ar 1 Mawrth yw: 

● Beth wyddom ni am Dewi Sant? 
● Bywyd a gwaith Cranogwen: O forwr i fardd, a llawer mwy … 
● Llythyr Pennal: Rôl bwysig Cymru yng ngwleidyddiaeth Cymru 

https://www.llyfrgell.cymru/illingworth/
https://blog.llyfrgell.cymru/stori-cymru/
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● Casglu Cyfoes: Celf o’r Casgliad Cenedlaethol 
● Gwarchod Stori Cymru 
● Rhodd Humphrey Llwyd 
● Sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru: #Datganoli20 Mewn Archifau 
● Llenyddiaeth Stryd: Almanaciau Cymraeg 
● Cerddoriaeth Cymru: Gwerin, Protest a Phop 

 

Mae’r gyfres yn cyd-redeg â blwyddyn ‘Darganfod’ Llywodraeth Cymru ac yn cyflwyno’r 
modd y mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gartref i gof y genedl. 

https://blog.llyfrgell.cymru/stori-cymru/  

 

Traweffaith Treftadaeth Ddiwylliannol 

Mae’r Llyfrgell wedi bod ymhlith y sefydliadau cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio adnodd a 
ddatblygwyd gan Europeana ac yn cymryd rhan flaenllaw yn y drafodaeth ryngwladol ar 
fesur a chyflwyno traweffaith (impact) gweithgareddau ym maes treftadaeth ddiwylliannol 
ar economi a chymdeithas. 

Rhoddwyd cyflwyniadau i’r adnodd a defnydd y Llyfrgell ohono yng nghynhadledd flynyddol 
CILIP Cymru ym mis Mai ac yn Fforwm Blynyddol Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru ym 
mis Mehefin. Y nod yw sefydlu cymuned o ymarferwyr i rannu deunydd a dysgu o brofiad ei 
gilydd, a chyflwyno’r gwaith a wneir yng Nghymru ar lefel ryngwladol. 

https://blog.llyfrgell.cymru/stori-cymru/
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Prosiect WiciPobl 

Mae Wicimediwr Cenedlaethol y Llyfrgell wedi arwain prosiect a ariannwyd gan Lywodraeth 
Cymru i wella ansawdd gwybodaeth am bobl sy’n gysylltiedig â Chymru ar y Wicipedia 
Cymraeg. 

Canolbwyntiodd y prosiect ar ryddhau 4,862 o bortreadau o Gymru i Comin Wikimedia gyda 
phwyslais ar wella mynediad at gynnwys Cymraeg a darparu cyfleoedd i’r cyhoedd 
ymgysylltu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Crëwyd Wikidata dwyieithog ar gyfer pob portread. Defnyddiwyd y data hwn i helpu i greu 
bron i 1,500 o erthyglau newydd ar y Wicipedia Cymraeg, gan ddefnyddio 25% o’r 
delweddau. Cynhyrchodd y delweddau 1.6 miliwn ‘hit’ mewn 55 o ieithoedd o fewn mis, gan 
gynyddu mynediad at wybodaeth am bobl Cymru yn fawr. Gan weithio gyda Menter Iaith 
Môn, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau mewn ysgolion i amlygu sut mae addysg sy’n 
seiliedig ar Wicipedia yn gallu cyfrannu’n gadarnhaol i dargedau ysgolion ar gyfer yr iaith 
Gymraeg a llythrennedd digidol. 

Cynlluniwyd y prosiect gan ddefnyddio’r ‘Impact Playbook’ newydd gan Europeana gyda’r 
nod o archwilio a dogfennu’r newidiadau (neu draweffeithiau), i wahanol grwpiau 
randdeiliiaid o gyflwyno ystod o weithgareddau Wikimedia yn seiliedig ar gasgliadau’r 
Llyfrgell. Dyma’r tro cyntaf i brosiect sy’n canolbwyntio ar weithgareddau Wicipedia gael ei 
asesu yn y dull hwn a gellir darllen yr adroddiad llawn yma. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National_Library_of_Wales_Portrait_Archive
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:National_Library_of_Wales_Portrait_Archive
https://pro.europeana.eu/post/introducing-the-impact-playbook-the-cultural-heritage-professionals-guide-to-assessing-your-impact
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wicipobl_Impact_Report.pdf
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Casgliad y Werin Cymru 

Ers mis Ebrill, mae cyflwyniadau neu sesiynau hyfforddiant Casgliad y Werin (digido, hanes 
llafar, cyffredinol) wedi’u cynnal gydag amryw o brosiectau a grwpiau ledled Cymru: 

● Portuguese Diaspora Wrecsam 
● Living Seas Wales 
● Cymdeithas Hanes Cilcennin 
● Rhwydwaith Arloesi: Caerdydd 
● Rhwydwaith Arloesi: Gwynedd 
● Powys Pioneers 
● Aberystwyth at War 
● Y Gerddi Botaneg Genedlaethol 
● Hub 4 Mid Wales: Laura Ashley 
● Glynneath Gunpowder Group 
● Mynachlog Ddu 
● Preseli Heartlands 
● Jewish History Association South Wales 
● Archifdy Sir Benfro 

 

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn arwain ar agweddau ymgysylltu cymunedol a chynnwys 
(ynghyd â chymedroli) rhaglen Casgliad y Werin Cymru fel rhan o bartneriaeth gydag 
Amgueddfa Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru. 

Rhyngwyneb newydd i'r Catalog 

Yn ystod mis Ebrill, gwelodd tîm trawsadrannol ganlyniadau eu gwaith caled ar brosiect 
Agile Primo yn dwyn ffrwyth, gyda'r uwchraddiad i'r prif Gatalog (darganfod.llyfrgell.cymru). 
Roedd yr uwchraddiad hwn yn galluogi'r tîm i ddarparu rhyngwyneb wedi'i adfywio gyda 
gwelliannau wedi seilio ar brofiad y defnyddiwr. 
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