
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

  

      

Y Gen   
Newyddlen Gorffennaf – Medi 2019   



 

Gwasanaeth Addysg 

Ar 12 Medi bu disgyblion Ysgolion Ffederasiwn Cysgod y Foel, Gwynedd yn cymryd rhan o 
ddigwyddiad dan arweiniad y Gwasanaeth Addysg fel rhan o fenter Campweithiau mewn 
Ysgolion Art UK. Cludodd tîm arddangosfeydd y Llyfrgell gerflun Cofeb Tryweryn gan John 
Meirion Morris i Ysgol Bro Tryweryn ac Ysgol Ffridd y Llyn – ysgolion yn yr ardal a welodd 
foddi village Capel Celyn yn ystod y 1960au - er mwyn ei arddangos i’r holl ddisgyblion. 

Daeth disgyblion hŷn y ddwy ysgol ynghyd ar gyfer gweithdy celf dan ofal Iola Edwards, 
merch John Meirion Morris. Roedd y gwaith yn rhan o gyfraniad y Llyfrgell at raglen Cyfuno 
Llywodraeth Cymru. 

 

 

 

 



Campweithiau Mewn Ysgolion, 2019 

Yn ystod Chwarter 2 cyflwynodd Gwasanaeth Addysg y Llyfrgell 52 sesiwn i 1,426 o 
gyfranogwyr. Trefnwyd 12 o'r rhain i 434 o gyfranogwyr fel rhan o'n gwaith estyn allan gyda 
phartneriaethau Cyfuno Sir Gâr a Gwynedd. 

 

Hyrwyddo a Marchnata 

Rhwng Gorffennaf a Medi, cyflwynwyd 16 o ddigwyddiadau i 857 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. 

Bu tîm o staff dan arweiniad yr Uned Hyrwyddo a Marchnata yn gweithio gyda chwmni 
dylunio i ddatblygu edrychiad a naws newydd ar gyfer ein cyhoeddiadau print.  Un ohonynt 
yw rhaglen digwyddiadau'r Llyfrgell, sydd hefyd ar gael ar-lein, lle gellir hefyd archebu 
tocynnau i ddigwyddiadau. 

 

 
 
Edrychiad a naws cyffredin ar draws holl gyhoeddiadau’r Llyfrgell 
 

Gwelwyd cynnydd pellach hefyd yn y nifer o bobl sy’n tanysgrifio i’n cylchlythyr electronig 
wedi i ni sefydlu trefn a diwyg newydd ar gyfer y rhain. 

 

 

 

 



Arddangosfeydd a Benthyciadau 

Mae arddangosfa Byd Newydd, a agorodd ym mis Gorffennaf, yn dilyn anturiaethau rhai o’r 
Cymry wnaeth ymgartrefu yn Unol Daleithiau’r America. Mae uchafbwyntiau’r sioe yn 
cynnwys set o ffotograffau cynnar gan Carlton E Watkins a’r cyfeiriad cyntaf at chwedl 
Madog. 

Mae 100 o brintiau Kyffin a ffacsimili mapiau o’n casgliadau bellach yn cael eu harddangos 
yng nghoridorau Aelodau’r Cynulliad Cenedlaethol yn Nhŷ Hywel, Caerdydd. Ym mis 
Gorffennaf cafodd ffacsimili llawysgrif Boston ei arddangos i nodi eisteddiad cyntaf y 
Goruchaf Lys yng Nghymru. 

 

 
Dr Sara Elin Roberts, Huw Williams, Manon Antoniazzi, Y Llywydd a’r Fonesig Hale yn trafod 
llawysgrif Boston 

 

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn bartner yn arddangosfa Cymru a’r Môr a bu hon ar daith i dri 
lleoliad CADW newydd yn ystod yr haf. Mae’r rhaglen fenthyg yn parhau gydag eitemau yn 
cael eu benthyca i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhredegar. 

Mae arddangosfa Trysorau Hwlffordd wedi bod yn boblogaidd ac mae 5,280 o bobl wedi 
ymweld â hi rhwng Gorffennaf a Medi. Cafodd ymwelwyr y cyfle i weld 4 eitem eiconig o’n 
casgliadau llawysgrifau a llyfrau prin oedd yn cael eu harddangos fesul un yn yr arddangosfa. 

 

 

 



Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 

Roedd gan y Llyfrgell Genedlaethol ei stondin ei hun am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn yn yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Conwy eleni. Cyflwynwyd arddangosfa arbennig ar y stondin 
oedd yn defnyddio casgliadau'r Llyfrgell er mwyn dathlu bwrlwm hanesyddol a diwylliannol 
tref Llanrwst a’r ardal gyfagos. Roedd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut 
i ddefnyddio casgliadau ffisegol a rhithiol y Llyfrgell i ddarganfod mwy am Gymru, Lloegr, 
Llanrwst a'r byd! 

Cynhaliwyd lansiad llwyddiannus yng nghwmni’r Gweinidog ar ddydd Sadwrn cyntaf yr 
Eisteddfod, a chyflwynodd yr Uned Hyrwyddo a Marchnata rhaglen o ddigwyddiadau 
amrywiol a chyffrous ar ein stondin, a thu hwnt o gwmpas y maes, oedd yn cynnwys creu 
cartwnau gyda Mumph, rapio baledi gyda Mr Phormula, clocsio, canu byw, darlithoedd, a 
chyflwyniadau. 

 

Bwrlwm ar stondin y Llyfrgell Genedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 



Gwirfoddoli 

Rhwng Gorffennaf a Medi 2019 daeth 59 o bobl i wirfoddoli yn y Llyfrgell yn wythnosol a 
chwblhau 2,428 o oriau gwirfoddoli. Mae tri o'n gwirfoddolwyr yn rhan o gynllun Go Wales 
ar gyfer myfyrwyr sy’n wynebu rhwystrau i’r gweithle, ac mae 624 o wirfoddolwyr rhithiol 
bellach wedi cofrestru ar ein llwyfan cyfrannu torfol. 

Cyflwynwyd tasg newydd i chwilio papurau newydd am gartwnau Mumph, gan gofnodi’r 
dyddiad argraffu a chyd-destun y stori, ac mae gwaith yn parhau i gofnodi erthyglau a 
phapurau gan sefydliadau Cymreig, ac erthyglau yn y cyfryngau, yn ymwneud â Brexit a 
Chymru. 

Bu staff yr Uned Gwirfoddoli yn ymweld â chartrefi gofal i gyflwyno adnoddau Atgof Byw ac i 
gofnodi’r ymateb, a chynhyrchwyd ffilm o’r ymatebion. Mae'r uned wedi dosbarthu 208 o 
becynnau adnoddau Atgof Byw trwy Gymru, yn cynnwys 25 o becynnau i ardaloedd Cyfuno 
Sir Gâr. Cyflwynwyd sesiwn Ffilm a Therapi’r Cof yn yr Eisteddfod Genedlaethol mewn 
partneriaeth â BAFTA Cymru, a daeth aelod o swyddfa Comisiynydd y Gymraeg i agor y 
sesiwn. 

Trefnwyd diwrnod agored yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog i ddathlu’r cynnydd ar ddehongli 
ffotograffau Gwilym Livingstone Evans ar y llwyfan cyfrannu torfol, ac roedd arddangosfa o 
ffotograffau Gwilym Livingstone Evans i'w gweld yn siop Antur ‘Stiniog dros yr haf. Trwy 
bartneriaeth gyda Chyngor Gwynedd mae grŵp bellach yn cwrdd yn Llyfrgell Blaenau yn 
wythnosol, a phobl ifanc yn cynorthwyo pobl hŷn i fewnbynnu gwybodaeth am ffotograffau 
Gwilym Livingstone Evans. 

 

Gwirfoddolwyr yn cyfrannu i’r llwyfan cyfrannu torfol, Blaenau Ffestiniog 



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 wedi cwblhau 6 mis yn y 
Llyfrgell ac wedi symud ymlaen i Amgueddfa Ceredigion, a’r hyfforddai olaf am y tro yn 
dechrau gyda ni ym mis Hydref 2019 am gyfnod o 6 mis.  

Photo Albums 

Mae 259 albwm ffotograffig newydd nawr wedi eu prosesu, amlyncu ac ar gael trwy’r 
catalog. Mae’r albymau yn rhoi cip unigryw ar fywyd a theithiau Cymry o gwmpas troad yr 
ugeinfed ganrif - gan gynnwys gwaith a gyflawnwyd gan beirianyddion o Gymru yn y dwyrain 
pell a phrofiadau fforwyr yn India. 

Prosiect ‘Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800 
– c.1800’ 

Mae 746 ffolio bellach wedi eu digido o 690 o lawysgrifau ar gyfer prosiect ‘Repertory of 
Welsh Manuscripts and Scribes’. Bydd y gwaith o brosesu’r delweddau hyn a’u paratoi i’w 
cyhoeddi yn digwydd ar ddiwedd y flwyddyn.   

Cynhyrchu Incwm 

Mae’r isadran digido wedi denu nifer o gleientiaid newydd i’w gwasanaethau digido ac 
atgynhyrchu gweithiau celf dros gyfnod yr haf. Mae’r gwaith hwn wedi cynnwys creu 
printiau rhediad cyfyngedig i arlunwyr masnachol, digido cylchgronau carcharorion rhyfel o 
Siapan yn ystod yr Ail Ryfel Byd a sganio dwy siarter a sêl o’r 15fed ganrif. 

Gladstone  

Mae dros 2,500 o bamffledi o gasgliad Gladstone nawr wedi eu prosesu, amlyncu ac ar gael 
trwy wefan y Llyfrgell. Bydd 1,000 o bamffledi eraill yn cael eu prosesu yn y misoedd nesaf.  

Fideos hyrwyddo 

Mae’r Isadran Digido wedi cynhyrchu ystod o fideos hyrwyddo a flogs fel rhan o’r ymgyrch i 
greu mwy o ddeunydd fideo ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol. Mae rhain yn cynnwys fideos 
byrion ar weithgaredd cadwraeth a digido, sesiynau cwestiwn ac ateb gyda gwesteion a 
flogs gan guraduron yn trafod casgliadau’r Llyfrgell. Mae nifer o’r fideos hyn eisoes ar gael 
ar-lein, gydag eraill i’w rhyddhau yn y misoedd nesaf.  

 

 



 



Wici-Addysg 

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn arwain ar brosiect peilot addysgol newydd, gyda'r nod 
o wella mynediad disgyblion ysgol at wybodaeth Gymraeg ar Wicipedia. Bydd y prosiect 
peilot 12 mis, sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cydweithio â Menter Iaith 
Môn, CBAC ac arbenigwyr yn y maes. Byddant yn mynd ati i ddethol 100 o ddigwyddiadau a 
themâu allweddol sy’n cael eu hastudio ar hyn o bryd ym maes Hanes yn ysgolion cynradd 
ac uwchradd Cymru, ac yn datblygu technegau er mwyn strwythuro gwybodaeth berthnasol 
ynghylch y pynciau i'w cyhoeddi ar y Wicipedia Cymraeg. 
 
 

Casgliad y Werin yn Siapan 
 
Teithiodd ein Swyddog Maes Casgliad y Werin i Siapan ym mis Awst i gyflwyno yng 
Nghynhadledd Ryngwladol Amgueddfeydd (ICOM) 2019, lle bu 42 o is-bwyllgorau yn 
archwilio sut y gall ein hamgueddfeydd, ein harchifau a'n llyfrgelloedd gysylltu â'u 
cymunedau er mwyn casglu, dehongli a diogelu treftadaeth ddiwylliannol eu priod wledydd. 
Rhoddodd ddau gyflwyniad yn amlinellu’r ffordd y mae CyW yn fodel ar gyfer casglu 
cymunedol, gan dynnu sylw at y ffordd y mae amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng 
Nghymru yn rhan gynhenid o raglen ymgysylltu â'r gymuned CyW. Roedd y paratoadau ar 
gyfer presenoldeb CyW yn ICOM 2019 yn cynnwys ffurfio cysylltiadau â chymdeithasau neu 
brosiectau â chysylltiad Cymreig amlwg yn Siapan, gan gynnwys Kansai St David’s Society yn 
Osaka, Cymdeithas Cymraeg Siapan a Chymdeithas Astudiaethau Cymraeg yn Tokyo. 
 

Ystafelloedd Darllen 
 
Bu’n gyfnod heriol i’r Isadran i gynnal gwasanaeth llawn a theilwng yn yr ystafelloedd darllen 
ar adeg o waith sylweddol ar yr adeilad y tu mewn a thu allan. Er gwaethaf hyn, mae’r lefel 
arferol o fynediad i’r casgliadau o gwmpas Ystafell Ddarllen y De ar hyn o bryd, gyda desg 
gwasanaeth Ystafell Ddarllen y Gogledd wedi’i lleoli yn yr anecs am gyfnod. Rydym yn 
ddiolchgar i ddarllenwyr a staff am eu hamynedd yn ystod y cyfnod hwn. 
 

Y Sioe Frenhinol 
 
Cynhaliwyd stondin llwyddiannus unwaith eto yn y Sioe Frenhinol eleni. Cafwyd 
ymweliadau/sgyrsiau gyda 259 o bobl gan gynnig arbenigedd staff Mynediad at y 
Casgliadau. 
 

Hanes Lleol a Teulu 
 
Bu misoedd yr haf yn gyfnod prysur yn y ffeiriau hanes teulu eleni eto, gydag ymweliadau â 
Chaerfyrddin, Bryste a Merthyr Tudful.  
 
Rhoddwyd cyflwyniadau hefyd mewn Gweithdy Meddygaeth yng Nghymru, dau Gwrs 
Cymraeg i Oedolion a digwyddiad Darganfod Hen Dai.     

       



Ffeiriau’r Glas 
 
Bu aelodau o’r tîm Mynediad at y Casgliadau i chwech o ffeiriau’r glas a diwrnodau agored 
yn Aberystwyth a Llanbedr Pont Steffan. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfleon gwych i 
hyrwyddo casgliadau a gwasanaethau’r Llyfrgell i fyfyrwyr newydd. 
 
 

Derbynion Newydd 

Yr ydym wedi derbyn nifer o archifau a llawysgrifau diddorol a phwysig i'r casgliad yn 

ddiweddar, gan gynnwys: Llawysgrif hunangofiant William Owen o deulu Glansevern yn 

cofio ei amser yn y Llynges a'i wasanaeth yn yr India yn ystod yr 1750au a'r 1760au - credwn 

fod yr eitem hynod yma yn un o'r esiamplau cynharaf o hunangofiant seciwlar gan Gymro 

(Pryniad, Sotheby's, 31 Gorffennaf 2019, NLW MS 24132);  llythyr, 17 Mai [c.1840], gan 

Augusta Ada Lovelace yn trafod dyfodol addysgol rhyfeddol cerddor ifanc o Gymru, yn ôl 

pob tebyg y telynor John Thomas, Pencerdd Gwalia (Pryniad, Sotheby's, 31 Gorffennaf 2019, 

NLW MS 24044D); David Lloyd George (Coalition Liberal Organisation) Papers, yn cynnwys 

papurau yn ymwneud â Llywodraeth y Glymblaid a'r Coalition Liberal Party Organisation. 

(Pryniad, Awst 2019); nifer o ychwanegiadau i'r Archif Wleidyddol Gymreig, gan gynnwys 

ychwanegiad i bapurau Ann Clwyd, papurau Cymorth i Ferched Cymru, papurau Syr 

Guildhaume Myrddin-Evans, nifer o ychwanegiadau i'r Archif Gerddorol Gymreig, gan 

gynnwys Papurau J. Prydderch Williams, ychwanegiad at bapurau Daniel Jones ac 

ychwanegiad at lawysgrifau Mansel Thomas. 

 

Repertory Daniel Huws 

Mae cyfnod tanysgrifio A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800 - c.1800 gan 

Daniel Huws bellach yn agored. Cynigir pris arbennig o £270 - gostyngiad o 25% - i 

danysgrifwyr rhwng 1 Hydref 2019 a 1 Ebrill 2019. Bydd enwau'r sawl sy'n dymuno hynny'n 

cael eu cynnwys yn y Rhestr Danysgrifwyr. Ceir mwy o fanylion ar llyfrgell.cymru/repertory.      

 

Yr Archif Gerddorol Gymreig  

Mae’r Archif  wedi croesawu nifer o gerddorion i weld yr archifau cerddorol, gan gynnwys 

Gwenan Gibbard, Gregg Lynn (Yr Hwntws), Llio Rhydderch, Owen Shiers (Cynefin), Vri, Huw 

M, Georgia Ruth, Arfon Gwilym a Sioned Webb. 

Bydd Gwenan Gibbard yn dechrau ar ei doethuriaeth ym mis Hydref. Hi oedd enillydd 

Ysgoloriaeth Ddoethurol i astudio cyfraniad Dr. Meredydd Evans a Phyllis Kinney i faes 

cerddoriaeth werin yng Nghymru. Cynllun ar y cyd rhwng Yr Archif Gerddorol Gymreig, 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor a’r Coleg 

Cymraeg Cenedlaethol yw hon. Bydd yn gweithio ar y PhD rhan amser am 6 mlynedd, gan 

weithio yn achlysurol yma yn LlGC gydag archif Merêd a Phyllis. 

 

https://www.llyfrgell.cymru/repertory


Datgloi Ein Treftadaeth Sain 

Penodwyd Ceri Wyn Jones yn arlunydd preswyl DETS a bu’n gweithio gydag adran Addysg 
LlGC i greu cyfres o weithdai gyda disgyblion blwyddyn 5 a 6 o Ysgol Brynsaron, Llandysul. 
Gwrandawodd Ceri ar amryw recordiadau wedi’u digido, a dewisodd ganolbwyntio ar hen 
feddyginiaethau ac ofergoelion meddygol ar sail clywed y recordiad ‘Hen feddyginiaethau’. 
 
Cynhaliwyd dau weithdy yn yr ysgol lle bu'r disgyblion yn trafod y dulliau a'r traddodiadau a 
grybwyllwyd, sydd wedi cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth a pha mor 
gyntefig maen nhw'n ymddangos i ni nawr yn dilyn datblygiadau gwyddonol. Defnyddiodd 
Ceri Wyn enghreifftiau ffiaidd i ysbrydoli creadigrwydd disgyblion mewn ffordd hwyliog. Yna 
creodd y disgyblion benillion i gwmpasu rhai o'r hen feddyginiaethau ond hefyd penillion 
ysgafnach ar greu meddyginiaethau newydd. 
 
Cynhaliwyd y trydydd gweithdy yn LlGC lle cafodd y disgyblion gyfle i weld lle'r oedd y 
tapiau'n cael eu storio a gweld y broses ddigido. Er mwyn pwysleisio elfen greadigol y 
prosiect, cafodd y disgyblion gyfle i ddefnyddio celf i dynnu sylw at y syniadau yr oeddent 
wedi'u dychmygu ar gyfer cynhwysion eu meddyginiaethau. 
 
Bydd stori ddigidol o’r gweithdai yn cael ei chreu a’i harddangos ar wefan y Llyfrgell. 
 
 

 

Rhodri  Morgan, Rheolwr y Gwasanaeth Addysg, yn dangos tâp i'r plant   

 

 

 



Cymrawd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth 

Gweithiau Hanesyddol ac Artistig 

Mae Jenny Williamson, Cadwraethwr Paentiadau,  yn cael ei gwneud yn Gymrawd y 

Sefydliad Rhyngwladol. Mae’r dyfarniad yn gydnabyddiaeth o gyfraniad nodedig i faes 

cadwraeth a datblygiad proffesiynol. 

 

 Jenny  Williamson wrth ei gwaith 

Gwobr Michael Marks am farddoniaeth yn yr ieithoedd 

Celtaidd  

Fel y gwyddoch ers 2017 bu’r Llyfrgell yn rhan o drefniadau ar gyfer gwobr farddoniaeth 

newydd wedi ei hariannu gan y Michael Marks Charitable Trust. Mae’r wobr am bamffled yn 

un o’r ieithoedd Celtaidd ac mae Robert Lacey wedi bod yn helpu i hyrwyddo’r fenter 

newydd hon yn ystod yr haf. Ni chafwyd gwobrwyo’r llynedd oherwydd y nifer fechan o 

bamffledi a ddaeth i law ond erbyn mis Medi eleni roedd 9 pamffled wedi cael eu cynnig a 

bydd enw’r bardd buddugol yn cael ei ddatgelu mewn seremoni yn y Llyfrgell Brydeinig ym 

mis Rhagfyr eleni. Y beirniad ar gyfer pamffledi yn y Gymraeg yw’r Prifardd Dafydd 

Pritchard. 

AtoM Camp UK a datblygiadau diweddar 

Mynychodd Vicky Phillips o’r uned Systemau yr ail gynhadledd AtoM Camp (cynhadledd am 

y system archifol AtoM a ddefnyddir gan y Llyfrgell), a hynny ar gais cwmni Artefactual sy’n 

darparu’r system. Rhoddodd ddau gyflwyniad a hefyd gweithredu fel ‘Cynghorydd y Camp’ 

sef person sy’n gallu cynnig cyngor ar agweddau amrywiol o’r system – yr unig gynghorydd 

nad oedd yn gweithio i’r cyflenwr system. Ers hynny mae Artefactual wedi ceisio aelodau i 

sefydlu pwyllgor ‘roadmap’ o’r defnyddwyr er mwyn llywio datblygiad fersiwn newydd y 

system, sef AtoM 3. Mae’r Llyfrgell wedi mynegu diddordeb ac wedi enwebu Vicky fel 

cynrychiolydd, er mwyn sicrhau bod y fersiwn newydd yn cwrdd â gofynion y Llyfrgell a’r 

gymuned archifol ehangach. 



Seremoni Gwobrwyo ‘Paperless Awards’ 2019 

Sefydlwyd y  seremoni ‘Paperless Awards’ gan y Sector Cyhoeddus yn 2017 i annog cynnydd 

digidol, i gydnabod cyflawniad, ac i hybu arfer da gyda thrawsnewid digidol o fewn 

sefydliadau sector cyhoeddus. Mae Grŵp Cadwedigaeth Ddigidol Cyngor Archifau a 

Chofnodion Cymru wedi datblygu fframwaith polisi, wedi’i gefnogi gan seilwaith technegol i 

sicrhau mynediad at, a chadw, data dilys, dibynadwy a diogel, a chyflwynwyd cais i’w 

ystyried am wobr i gydnabod y gwaith hwn. Roedd y cais yn llwyddiannus a chafodd y 

prosiect ei roi ar restr fer y gwobrau yng nghategori Diogelwch Data a Gwybodaeth. 

 

 

Sally McInnes, Pennaeth Casgliadau Unigryw a Gofal Casgliadau, yn y seremoni wobrwyo 

 

Cyfarfod rhwng ExLibris a’r llyfrgelloedd adnau cyfreithiol 

yn y Llyfrgell Brydeinig 

Erbyn hyn mae 5 o’r 6 llyfrgell adnau cyfreithiol ar un o systemau rheoli llyfrgell ExLibris ac 

ar 19eg o Fedi cynhaliwyd cyfarfod yn Y Llyfrgell Brydeinig er mwyn gweld a oedd yna 

ddigon o faterion cyffredin rhyngom y byddai ExLibris yn gallu canolbwyntio arnynt er mwyn 

cynllunio ffwythiannau newydd. Cafwyd cyfarfod buddiol gyda’r llyfrgelloedd yn teimlo y 

dylid canolbwyntio ar rannu data a chatalogio a gweld pa fuddion oedd yn bosibl. 

 

 

https://archifau.cymru/2019/07/15/seremoni-gwobrwyo-paperless-awards-2019/


Cynllun Llyfrgelloedd newydd i Gymru 

Ar y 18fed o Orffennaf cynhaliwyd gweithdy ar Gynllun Llyfrgelloedd Cymru newydd dan 

nawdd Cymal yn swyddfeydd y Llywodraeth yn Aberystwyth. Daeth cynrychiolwyr 

gwasanaethau llyfrgell yr awdurdodau lleol (aelodau Cymdeithas y Prif Lyfrgellwyr gan 

fwyaf) ynghyd a Jane Hughes a Robert Lacey er mwyn cynrychioli’r Gwasanaeth Llyfrgell 

Ddigidol Genedlaethol. Trafodwyd datganiad gweledigaeth ar themâu a ddylai gael eu 

cynnwys yn y cynllun a hefyd pa feini prawf y dylid eu defnyddio er mwyn mesur llwyddiant. 

Bydd gweithdy arall yn digwydd ym mis Tachwedd. 

 

 

 

Gweithdy Meddygaeth ac Iechyd 

Cynhaliwyd yr ail weithdy ‘Hanes Meddygaeth yng Nghymru’ ar 18 Gorffennaf yn y Llyfrgell. 

Cafwyd prynhawn addysgiadol a difyr. Cyflwynwyd papur diddorol gan Dr. Steve Thompson, 

Uwch-ddarlithydd yn Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth ar y pwnc 

‘Gwasanaethau Meddygol a’r Gymraeg yn y 1800au’. Yn ogystal, roedd sesiwn ar ‘Hanes 

Meddygaeth mewn lluniau’ gyda Will Troughton, golwg ar fawrion meddygol yn Y 

Bywgraffiadur Cymreig gyda Morfudd Nia Jones a sesiwn ar sut i ddefnyddio 'E-adnoddau 

Meddygol' gan Jayne Day. Cafwyd diweddariad ar waith y prosiect a bu’r teithiau i weld y 

Casgliad Meddygol a’r Uned Ddelweddu yn wefreiddiol. 

Bydd Cynhadledd Undydd y Prosiect Meddygol yn digwydd ar 22 o Dachwedd, gydag 

arddangosfa o'r casgliad meddygol. Mae pob tocyn eisoes wedi mynd! 

 



LDLMG 

Bu Shân a Vicky i gyfarfodydd y LDLMG (Grŵp Metadata’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol) 

yn y Llyfrgell Brydeinig Hydref 29-30. Dyma lun ohonynt gyda chynrychiolwyr a rhai o staff y 

BL. Trafodwyd hyfforddiant SACO a NACO, cynllun peilot ISNI, RDA Beta, datblygiadau FAST 

ym maes catalogio a’r Rhaglen Catalogio ar y Cyd. 

 

 

 

Cyfarfod LDIG yn Llundain 

Yng nghyfarfod LDIG ar 20 o fis Medi nodwyd bod y nifer o eitemau digidol yn ein casgliad 

adnau cyfreithiol di-brint bellach yn fwy na phum miliwn ac y dylid dathlu’r llwyddiant. Mae 

hyn yn ganlyniad i flynyddoedd o waith a dyfalbarhad yn wynebu a goresgyn pob math o 

her. 

 

Gwelliannau i wefannau’r Llyfrgell 

Cyflwynwyd newidiadau ar draws prif wefannau’r Llyfrgell ym mis Medi gyda’r nod o gysoni 

profiad ein defnyddwyr, codi ymwybyddiaeth o ystod ein hadnoddau digidol, a hwyluso’r 

dasg o gynnal a gwella ein gwefannau. Bu ymchwil gyda defnyddwyr yn allweddol i 

benderfynu ar fanylion y newidiadau. Mae rhain yn cynnwys addasiadau i dempled y 

dudalen (megis dolenni i adnoddau craidd yng nghornel dde ar frig y dudalen) a theclyn i 

hwyluso chwilio rhwng gwefannau Papurau Newydd Cymru, Cylchgronau Cymru a Lleoedd 

Cymru. 


