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‘Hiraeth for Beginners’, John Abell, o arddangosfa Dychmygiadau Cartograffig: 
Dehongli’r Atlas Llenyddolsydd yn Anecs Gregynog, Llyfrgell Genedlaethol Cymru



Ymweliad David Melding AC
Daeth y Gweinidog Cysgodol dros Dai, 
Treftadaeth, Diwylliant a’r Cyfryngau ar 
ymweliad â’r Llyfrgell ar Ddydd Gŵyl Dewi. 
Yn ystod y bore bu’n ymweld â’r Uned 
Adnau Cyfreithiol, Archifau a Llawysgrifau, 
a Cadwraeth a chael cyflwyniad i Brosiect 
Archif Ddarlledu Cymru. Daeth David 
ag ychwanegiad pwysig i gasgliadau’r 
Llyfrgell sef Archif Grŵp y Ceidwadwyr 
Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol. 
Dyma’r archif cyntaf o’i fath yn y Llyfrgell 
a fydd yn adnodd hynod o bwysig i’r rhai 
sy’n ymchwilio datblygiadau gwleidyddol 
yng Nghymru yn ystod dyddiau cynnar 
datganoli.

Linda Tomos, Pedr ap Llwyd, Rob Phillips a David Melding AC

Archif Menwyod Cymru yn y Senedd
Ar ddydd Mercher 6 Mawrth, lansiwyd ymgyrch newydd gan Archif Menywod Cymru yn y Senedd i 
sicrhau bod archifau sy’n adlewyrchu cyfraniad menywod i wleidyddiaeth Cymru yn yr 20 mlynedd ers 
sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol yn cael eu casglu. Ymhlith y siaradwyr roedd Rob Phillips o’r Llyfrgell a 
ddangosodd sut bydd yr Archif Wleidyddol yn ymateb i’r her o gasglu archifau menywod. Bydd y dathliadau 
i nodi 20 mlynedd o ddatganoli, gyda sylw ar nifer o fenywod yn dal swyddi dylanwadol fel gweinidogion, 
arweinyddion a Llywyddion y Cynulliad, yn gyfle da i’r Llyfrgell gyfrannu at yr ymgyrch.

Rob Phillips yn Lansiad Archif Menwyod Cymru



Mae’r Llyfrgell yn falch o gyhoeddi ei bod wedi arwyddo’r “Siarter Marw tra’n Gweithio“ gyda’r TUC yn Ionawr 
2019. Fel rhan o’r Siarter rydym yn ymrwymo i drin ein staff gyda’r urddas a pharch y maent yn ei haeddu wrth 
gael diagnosis salwch terfynol. Mae’r Llyfrgell bob amser wedi cefnogi ei staff yn y ffordd gorau posibl a thrwy 
arwyddo’r Siarter hon mae’n cryfhau’r ymrwymiad hwnnw.

Siarter Marw tra’n Gweithio

Derbyn Siarter Marw tra’n Gweithio

Derbyniad a Phryniad Newydd
Mae ein derbyniadau diweddar yn 
cynnwys wyth bocs o gofnodion 
corfforaethol BBC Cymru yn gysylltiedig 
â rhaglenni yn cynnwys ‘Nodiadau’r 
Athro’ a thaflenni chwaraeon o Archif 
Gorfforaethol BBC Cymru, Archif Grŵp 
y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad 
Cenedlaethol, a phapurau ymchwil 
ychwanegol David Fraser Jenkins yn 
ymwneud â’r arlunydd John Piper.

Prynwyd copi o ‘A Treatise on Education’ 
gan David Williams wedi’i gyhoeddi ym 
1774 yn Chwefror. Ysgrifennodd Williams 
bamffledi yn cefnogi’r chwyldroadau yn 
America a Ffrainc.  Mae’r Llyfrgell eisoes 
yn berchen ar nifer o’i weithiau, gan 
gynnwys yr un mwyaf, ‘The History of 
Monmouthshire.’

Dogfennaeth o Archif Grŵp 
y Ceidwadwyr Cymreig yn y 

Cynulliad Cenedlaethol ‘A Treatise on Education’  gan 
David Williams



Datgloi ein Treftadaeth Sain: Gweithgaredd Addysg Uwch
Un o’r targedau a ofynnir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a’r Llyfrgell Brydeinig yw i’r prosiect 
Datgloi Ein Treftadaeth Sain (DETS) gyflawni nifer o weithgareddau yn ymwneud â recordiadau sain bydd 
yn cael eu digido. Targed Addysg Uwch yw;

‘To develop a session that will be made available to students who are studying in museums, libraries and archives 
courses. The focus will be to deliver a session on using audio archives as part of public programmes and exhibitions’.

O ganlyniad i’r gweithgaredd hyn, bydd myfyrwyr yn deall pwysigrwydd archifdai sain, cadwraeth sain, 
a’r angen i’w defnyddio mewn gweithgareddau cyhoeddus. Trefnwyd bod myfyrwyr sy’n astudio M.A. 
Gweinyddu Archifau yn dod i’r Llyfrgell rhwng mis Ionawr a Mai 2019 i gyflawni rhan o’r gwaith yma. Mae 
eu tiwtor, Sarah Higgins a’r Rheolwr Prosiect, Alison Smith wedi ysgrifennu briff i’r myfyrwyr eu dilyn, 
gyda’r gwaith a gyflawnir yn cyfrif tuag at eu marc terfynol yn y modiwl ILM1920 Archives.

Myfyrwyr yn sesiwn Addysg Uwch

Bydd y myfyrwyr yn gweithio ar gasgliad sain Hanes y Goedwig, sef 167 minidisc o hanesion llafar yn 
ymwneud â choedwigaeth. Gydag arweinyddiaeth gan dîm prosiect DETS a’r tiwtor, bydd y myfyrwyr yn 
rheoli’r prosiect, paratoi’r casgliad, digido, catalogio, golygu’r tapiau a chreu arddangosfa ar-lein ar wefan 
Casgliad y Werin. Byddant yn edrych ar wahanol safonau meta data yn ogystal â gweithio allan y ffordd 
orau i’w amlyncu i’r wefan. Hyd yn hyn rydym wedi cynnal 8 gweithgaredd dysgu gyda 72 o fyfyrwyr 
yn mynychu. Ar ddiwedd y prosiect, bydd y myfyrwyr yn rhoi cyflwyniad 20 munud i grŵp o fyfyrwyr, 
partneriaid a’r Bwrdd Prosiect yn gwerthuso eu gwaith.

Songs of Praise yn Aberystwyth
Recordiwyd rhifyn o’r rhaglen Songs of 
Praise yn Aberystwyth ar 2 Mawrth. Yr 
wythnos wedyn, ymwelodd y criw ffilmio 
â’r Llyfrgell er mwyn cynnal cyfweliadau 
ar gyfer y rhaglen gyda Timothy Cutts 
am fersiynau llawysgrif ac argraffiadau 
cynnar o emynau William Williams, 
Pantycelyn, a chyda Morfudd Bevan 
am bortread o’r emynydd a brynwyd yn 
ddiweddar. Darlledir y rhaglen ar BBC2 
ar 24 Mawrth.

Timothy Cutts ar Songs of Praise



Trin Papurau Protonotari Sir Drefaldwyn
Ym mis Mai 2018, derbyniodd y Llyfrgell Genedlaethol rodd ariannol hael iawn oddi wrth un o gyfeillion 
mawr y Llyfrgell, Murray Chapman, er mwyn trin rhai o bapurau Protonotari Llys y Sesiwn Fawr, Sir 
Drefaldwyn, a gedwir yn y Llyfrgell. Bwriad Mr. Chapman yw cyhoeddi llyfr ar hanes Ystâd Castell Powis, 
ac mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn tri bwndel o ddogfennau papur sy’n dyddio o’r 1620au. Mae’r 
ffeiliau yn cynnwys gwybodaeth am gyrch gan gefnogwyr Herbertiaid Castell Powis ar Lwydiarth, cartref 
teulu’r Fychaniaid. Yn ystod y cyrch, lladdwyd o leiaf un dyn, ac mae’r dogfennau penodol yma yn cynnwys 
mwy o wybodaeth am y digwyddiad.

Oherwydd cyflwr gwael a thruenus y tri bwndel, roedd yn amhosibl cael mynediad llawn at eu cynnwys. 
Gyda’r mwyafrif o’r 667 o ddogfennau yn y casgliad wedi crebachu, yn llawn rhwygiadau a phlygiadau, 
a rhai yn dangos ôl difrod dŵr a difrod llygod, penderfynwyd bydd angen eu trin er mwyn eu gwneud yn 
ddarllenadwy drachefn.

Rhoddwyd y dasg o adfer y dogfennau i Dilwyn Williams (ARA Cons Cert.), un o gadwraethwyr hŷn a mwyaf 
profiadol y Llyfrgell. Defnyddiodd Dilwyn ei wybodaeth a’i sgiliau cadwraethol i waredu’r dogfennau o’r 
ïonau haearn (II) dinistriol a ryddheir gan inc y derw (iron-gall ink). Cafodd dros 500 o ddogfennau driniaeth 
lawn yn cynnwys trwsio rhwygiadau a llenwi rhannau a gollwyd gyda phapur cydnaws diasid. Diolch i waith 
gofalus a thrwyadl Dilwyn, mae’r holl eitemau bellach mewn cyflwr glân a sefydlog, ac yn barod ar gyfer 
ymchwilwyr megis Murray Chapman i’w hastudio a’u dehongli; bydd hi hefyd yn gyfle i rannu gwybodaeth 
ddiddorol a fu allan o’n cyrraedd ers sawl canrif.

Mae Murray Chapman wedi cyflwyno rhodd hael pellach i’r Llyfrgell sydd yn mynd i’n galluogi i wneud 
gwaith cadwraeth pellach ar ddogfennau Llys y Sesiwn Fawr.

Dogfennau Protonotari’r Sesiwn Fawr o Ebrill 1626 yn ystod triniaeth

Dilwyn Williams a Murray Chapman



Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
Roedd Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, sy’n cael ei ddathlu ar 8 Mawrth yn flynyddol erbyn hyn, yn gyfle 
i ddod i adnabod rhai o fenywod y Llyfrgell, dysgu am eu gwaith, a’r hyn maent yn ei olygu iddynt. I nodi’r 
diwrnod, cyhoeddwyd cyfres o bortreadau o fenywod y Llyfrgell ar ein cyfryngau cymdeithasol ynghyd â 
phytiau o destun a oedd yn rhoi crynodeb o’u swyddi. Roedd yr ymgyrch wir yn arddangos amrywiaeth, 
gwerth a phwysigrwydd gwaith merched y Llyfrgell Genedlaethol!

Dyma ddetholiad o bortreadau...

Bethan Hopkins-Williams, Uwch 
gynorthwy-ydd Mynediad Casgliadau  

“Mae’r swydd yn cwmpasu dwy 
ran sef gweithio wrth y ddesg yn 
Ystafelloedd Darllen y Gogledd a’r De ac 
ateb ymholiadau sydd yn ymwneud â 
chasgliadau’r Llyfrgell.  Fy hoff agwedd 
o’r gwaith yw ymchwilio a dysgu mwy 
am gasgliadau eang y Llyfrgell drwy 
ateb ymholiadau allanol neu ymholiadau 
gwahanol ddarllenwyr sy’n ymweld â’r 
Ystafelloedd Darllen.”

Branwen Glyn, Cynorthwy-ydd Llyfrgell

“Cefais y swydd yma nôl ym mis Tachwedd ac wrth fy modd 
yma yn cael gweld casgliadau gwahanol a rhai o drysorau 
llenyddol yr iaith. Cyrchu bob math o eitemau gwahanol yn 
ôl gofynion cwsmeriaid yw fy swydd, mae pob diwrnod mor 
wahanol, ac erbyn hyn rwyf yn dechrau dod o hyd i’r llyfrau ar 
ôl tipyn o grwydro rhwng y coridorau.”

Rhian James, Pennaeth Archifau a Llawysgrifau

“Mae’n fraint cael gweithio gyda rhai o archifau a 
llawysgrifau pwysicaf Cymru. Ai’n ateb ymholiadau, 
trafod derbynion newydd neu’n rhoi mynediad 
i ddeunydd sy’n amrywio o siarteri canoloesol i 
ddogfennau electronig, nid oes un diwrnod r’un fath!” 



Eleri Twynog, Ymddiriedolwr ac Aelod Bwrdd Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru

“Yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr cwmni Mewn Cymeriad, 
rwyf hefyd yn sylfaenydd ac yn un o ymddiriedolwyr Gŵyl 
Hanes Cymru i Blant. Y profiad o gydweithio gyda’r Llyfrgell 
Genedlaethol, yng nghyswllt yr ŵyl, wnaeth roi’r ysgogiad 
pennaf imi ymgeisio i fod yn Aelod o’r Bwrdd. Fe wna’i byth 
anghofio, yn dilyn perfformiad yn Y Drwm o sioe am Yr 
Esgob William Morgan, gweld ymateb tua 60 o blant pan 
ddangoswyd iddynt y Beibl gwreiddiol o’r casgliad. Roedd y 
‘WAW’s’ a’r wefr ar wynebau’r plant yn dweud cyfrolau, ac 
yn dyst i bwysigrwydd a pherthnasedd casgliadau unigryw 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru i’n gorffennol, presennol a’n 
dyfodol ni fel cenedl.”

Emma Towner, Cynorthwy-ydd 
Cadwraeth Ffilm

“Dwi’n golygu a pharatoi hen ffilmiau er 
mwyn iddynt gael eu digido’n ddiogel. 
Rwy’n falch iawn o’m swydd gan fy mod 
yn cynorthwyo i gadw atgofion teuluoedd 
a’n hanes yn ddiogel.”

Mari Elin, Swyddog Dehongli

“Swyddog Dehongli yw teitl swyddogol fy swydd, ond mewn 
gwirionedd dwi’n guradur. Byddai’n treulio fy nyddiau yn 
ymchwilio i gasgliadau’r Llyfrgell - popeth o lawysgrifau 
canoloesol i weithiau celf fodern - eu dehongli mewn modd 
creadigol, yna creu arddangosfeydd sy’n dod â nhw’n fyw i 
bobl Cymru a thu hwnt.”



Gweithdy Prosiect Wellcome: Meddygaeth 
yng Ngymru cyn y GIG

Ar 21 Mawrth, cynhaliwyd gweithdy cyntaf prosiect 
cyffrous i gatalogio a digido casgliad meddygol print 
y Llyfrgell. Roedd yn gyfle gwych i ymchwilwyr 
drafod sut y gall y prosiect helpu eu hastudiaethau 
ac yn gyfle hefyd i rannu rhai o drysorau’r casgliad 
gyda’r gynulleidfa.   

Rheolwr y Prosiect, Branwen Rhys yn rhoi cyflwyniad i’r casgliad

Cartref Newydd i Asiantaeth y 
Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol
Yn dilyn cwblhau prosiect llwyddiannus i adleoli 
Asiantaeth y Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol ym 
mis Ionawr, cafodd cynrychiolwyr o’r Llyfrgell 
gyfle i ymweld â’r safle newydd ac i gynnal 
cyfres o gyfarfodydd gyda chynrychiolwyr o’r 
llyfrgelloedd adnau cyfreithiol eraill. Roedd hyn 
yn gyfle gwych i drafod llifoedd gwaith a rhannu 
profiadau yn enwedig yng nghyd-destun system 
Lyfrgell Alma. Mae staff eisoes wedi adnabod 
ffyrdd o weithio yn fwy effeithlon ac wedi 
cynghori rhai o’r Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol 
eraill ar arfer da yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Shân Jones a Gethin Williams o flaen safle newydd yr Asiantaeth

Prosiect Rhwydwaith AHRC DU a’r UDA
 Mae’r Llyfrgell yn bartner mewn cais llwyddiannus a gyflwynwyd i’r AHRC o dan alwad ‘UK–US Collaborations 
in Digital Scholarship in Cultural Institutions’. Mae’r cais llwyddiannus yn cael ei arwain gan Brifysgol Glasgow 
a Phrifysgol Michigan. Mae’r Llyfrgell Brydeinig a Llyfrgell Genedlaethol yr Alban hefyd yn bartneriaid yn y 
prosiect. Bydd y prosiect sydd yn edrych ar y buddion o rannu data mewn perthynas â deunydd testunol 
digidol, gan bwyso ar brofiad yr HathiTrust yn yr Unol Daleithiau yn y maes hwn. Bydd y prosiect yn parhau 
am 12 mis o 1 Chwefror 2019 ac yn rhoi cyfle i staff y Llyfrgell gyfnewid gwybodaeth yn y maes hwn mewn 
4 gweithdy rhyngwladol yn ystod y flwyddyn.



Arddangosfeydd a Benthyciadau
Yn Ionawr lansiwyd arddangosfa ‘Lluniwr Prydain: Bywyd a Gwaith Humphrey Llwyd’ yn Hengwrt. Cyflwynir 
yr arddangosfa hon mewn partneriaeth â phrosiect ar Llwyd sy’n derbyn nawdd AHRC, ac mae’n dathlu ei 
gyfraniad at ddiwylliant Cymru ac yn tynnu sylw at ymchwil newydd yn y maes. 

Ym mis Mawrth agorodd arddangosfa ‘Dychmygiadau Cartograffig: Dehongli’r Atlas Llenyddol’. Mae’r 
arddangosfa hon yn cynnwys gweithiau celfyddydol sy’n ymateb i ddeuddeg nofel yn yr iaith Saesneg sydd 
wedi eu lleoli yng Nghymru. Mae’r prosiect Atlas Llenyddol ehangach yn archwilio sut mae nofelau Saesneg 
a leolir yng Nghymru yn cyfrannu at ddealltwriaeth o natur real a thybiedig y wlad. 

Er bod arddangosfa ‘Cymru a’r Môr’ wedi dod i ben yn y Llyfrgell ei hun, mae’r fersiwn deithiol oedd yn 
rhan o’r Lle Hanes 2018 wedi bod yn boblogaidd iawn, ac wedi teithio i leoliadau amrywiol, gan gynnwys 
amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac atyniadau ymwelwyr. Mae rhai o’r sefydliadau hyn wedi arddangos 
casgliadau cymunedol a gwybodaeth eu hunain ochr yn ochr â’r arddangosfa.

‘Y Darn Sydd ar Goll’ gan Amy Sterly: symbylwyd gan y nofel ‘Pigeon’ gan Alys Conran

Mae’r rhaglen fenthyciadau yn parhau, a chasgliadau LlGC i’w gweld yn Oriel Glynn Vivian, Abertawe fel rhan 
o arddangosfa deithiol i ddathlu 80 mlynedd o Gymdeithas Celfyddyd Gyfoes Cymru, ac yn Oriel Plas Glyn-
y-weddw, Llanbedrog oedd yn cynnal arddangosfa i ddathlu canmlwyddiant geni Jonah Jones yn Chwefror.

Sgiliau ar Gyfer y Dyfodol
Mae’r Llyfrgell yn rhan o raglen sy’n cael ei arwain 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 hyfforddai cyntaf wedi cwblhau cyfnod o chwe mis yn y Llyfrgell, ac wedi symud i weithio am 3 
mis yr un yn Amgueddfa Ceredigion a’r Comisiwn Brenhinol. Byddwn yn croesawu hyfforddai arall yn ystod 
y chwarter nesaf.



Gwasanaeth Addysg
Cyflwynodd y Gwasanaeth Addysg gyfres o weithdai i gyd-fynd ag arddangosfa ‘Lluniwr Prydain: Bywyd a 
gwaith Humphrey Llwyd’. Roedd y gweithdai yn amlygu cyfraniad pwysig Humphrey Llwyd i hanes Cymru, 
a’i waith fel meddyg, Aelod Seneddol, a hanesydd. Bu disgyblion yn astudio map ‘Cambriae Typus’, yn 
cymharu’r gwahaniaeth rhyngddo a map modern o Gymru, ac yn edrych ar yr ieithoedd sydd ar y map.

Yr hen a’r newydd: cymharu ‘Cambriae Typus’ gyda map modern o Gymru

Mae gwaith y Gwasanaeth Addysg yn yr ardaloedd Cyfuno yn parhau, a bu’n cydweithio’n agos gyda 4 
ysgol gynradd yng Ngwynedd yn ystod y chwarter hwn. Yn dilyn ymweliadau estyn allan pan aethpwyd 
â ffacsimilïau o awdl ‘Yr Arwr’ i’r ysgolion, daeth y disgyblion i ymweld â’r Llyfrgell. Cynlluniwyd gweithdai 
i’r ysgolion oedd yn cyd-fynd â’u themâu ar gyfer y flwyddyn, sef y Tuduriaid a Tryweryn, a bu’r disgyblion 
yn astudio mapiau, llawysgrifau a llyfrau printiedig oedd yn dyddio o Oes y Tuduriaid, ac yn defnyddio 
casgliadau’r Llyfrgell i ddysgu mwy am hanes boddi Capel Celyn.

Yn ystod mis Mawrth cyflwynodd y Gwasanaeth Addysg gyfres o weithdai i 9 ysgol yn Llyfrgell Glan-yr-
afon yn Hwlffordd. Roedd y rhain yn rhoi’r cyfle i ddisgyblion cynradd Sir Benfro weld gwaith gwreiddiol 
Kyffin Williams yn agos er mwyn iddynt fedru gwerthfawrogi ei arddull unigryw, ac i weld fideo o archif y 
Llyfrgell yn dangos yr arlunydd wrth ei waith ac yn trafod ei baentiadau. Roedd ail ran y gweithdy yn sesiwn 
ymarferol lle cafodd yr ymwelwyr gyfle i brofi techneg Kyffin Williams wrth gymysgu lliwiau, ac i ddysgu 
am dôn.

Gwirfoddoli
Rhwng Ionawr a Mawrth 2019, daeth 56 o bobl i wirfoddoli yn y Llyfrgell yn wythnosol ar yr 18 o dasgau 
sydd gennym ar waith ar hyn o bryd. Bellach mae 567 person wedi eu cofrestru fel gwirfoddolwyr ar 
y llwyfan cyfrannu torfol. Cyflwynodd staff yr Uned Gwirfoddoli 11 digwyddiad estyn allan i dros 250 o 
bobl, gyda 3 o’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal mewn ardaloedd Cyfuno yn Sir Gâr a Gwynedd, a 9 yn 
hyfforddiant ar brosiect ‘Atgof Byw’.

Cyflwynwyd 3 tasg gwirfoddoli newydd, sef cefnogi rhaglen Casgliad y Werin trwy sganio delweddau a 
chofnodi data, creu rhestr o gofnodion catalog y Llyfrgell o gynnwys sydd ar restrau darllen adrannau 
Prifysgol Aberystwyth, a chofnodi erthyglau o’r cyfryngau Cymreig, ynghyd â sefydliadau a chyrff Cymreig, 
am effaith Brexit ar Gymru.



Mae’r Llyfrgell hefyd wedi croesawu dau wirfoddolwr newydd o’r cynllun ‘Go Wales’, menter a gyllidir yn 
rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy’n 
wynebu rhwystrau wrth geisio sicrhau profiad gwaith.

Hyfforddiant Atgof Byw Ffair Gwirfoddoli Prifysgol Aberystwyth

Yn dilyn cais ariannol llwyddiannus i Ganolfan Ffilm Cymru, bu staff Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru 
yn cynorthwyo’r Uned Gwirfoddoli trwy baratoi pecynnau o dros 50 o ffilmiau byrion addas ar gyfer hel 
atgofion. Bydd y pecynnau yma yn cael eu rhannu â grwpiau yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ar 
gyfer therapi’r cof gyda phobl hŷn a’r rhai sy’n byw gyda dementia.

Hyrwyddo a Marchnata
Rhwng Ionawr a Mawrth 2019, cyflwynwyd 17 o ddigwyddiadau i 850 o bobl fel rhan o raglen digwyddiadau 
swyddogol y Llyfrgell. Roedd y rhain yn cynnwys darlithoedd, cynadleddau a theithiau tywys, 3 gweithgaredd 
yn Llyfrgell Glan-yr-afon yn Hwlffordd, a 4 gweithgaredd ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc. Mae’n 
fwriad i arbrofi gyda ffrydio byw o’r Llyfrgell i’n canolfan newydd yn Hwlffordd yn ystod y chwarter nesaf.

Gig Bryn Fôn oedd un o nifer o ddigwyddiadau poblogaidd oedd yn rhan o’r rhaglen gyfredol



Bu’r Uned Hyrwyddo a Marchnata yn gweithio gyda Chyngor Sir Penfro ar ymgyrch hyrwyddo gynhwysfawr 
ar gyfer Llyfrgell Glan-yr-afon yn Hwlffordd. Fel rhan o’r ymgyrch hon cyhoeddwyd erthyglau am 
arddangosfa Kyffin ym mhapurau lleol Sir Benfro, ac erthygl yng nghylchgrawn ‘Coast to Coast’ Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro ar ein harddangosfeydd yn y ganolfan dros yr haf.

Bu’r uned hefyd yn gweithio gyda staff ar draws y Llyfrgell ar ymgyrch i geisio denu mwy o ddefnyddwyr i’r 
ystafelloedd darllen. Rhan o’r ymgyrch hon oedd cydweithio gyda staff delweddu i baratoi cyfres o fideos 
byrion sy’n hyrwyddo gwasanaethau darllenwyr y Llyfrgell i’w cyhoeddi ar ein gwefannau a’n cyfrifon 
cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r Uned Hyrwyddo a Marchnata hefyd wedi bod yn gweithio ar gynnwys a dyluniad newydd ar gyfer 
pamffledi sy’n hyrwyddo gwasanaethau’r Llyfrgell, gwedd newydd ar gyfer ein cylchlythyron electronig, a 
set newydd o faneri cludadwy ar gyfer digwyddiadau allanol.

Digwyddiad yn Nhŷ’r Arglwyddi
Ar 5 Fawrth, roedd y Llyfrgell yn westai i’r Arglwydd Aberdâr mewn digwyddiad arbennig iawn yn Nhŷ’r 
Arglwyddi a fynychwyd gan tua 80 o aelodau o Dŷ’r Arglwyddi, Tŷ Cyffredin a chyfeillion gyda chysylltiadau 
Cymreig. Roedd hwn yn gyfle i amlygu gwaith y Llyfrgell, ac yn arbennig felly’r Archif Wleidyddol, a bu’n 
gyfle hefyd i annog y gwesteion i adneuo eu papurau gwleidyddol gyda’r Archif. Dosbarthwyd hefyd taflen 
newydd Cronfa Gasgliadau’r Llyfrgell i geisio annog cyfraniadau i’r gronfa i alluogi’r Llyfrgell i fedru prynu 
eitemau sy’n dod ar gael ar y farchnad. Mae’r Llyfrgell yn ddyledus i’r Arglwydd Aberdâr am noddi’r noson 
hynod lwyddiannus ac addawol hon.

Tŷ’r Arglwyddi


