
Cwrdd ag aelod o staff y Llyfrgell:

Beth yw eich rôl yn y Llyfrgell? 
Cynorthwyydd curadurol yn gweithio gyda’r casgliad celf.  
 
Pa ysgol a phrifysgol fynychoch chi? 
Ysgol Gymraeg Morswyn, Caergybi ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin, 
Powys.  
 

Atgof gorau o ddyddiau ysgol?        Cael mynd ar fflôt yr ysgol 
mewn carnifal.  
 

Eich diddordebau? 
Darllen, gwrando ar gerddoriaeth, teithio.  
 

Hoff rhaglen deledu?   
Unrhywbeth ditectif neu hanesyddol. Cyfuniad o’r 
ddau yn well byth! 
 

Hoff fwyd ?  
Cinio rhost a  glasiad o win.  
 

Ffaith ddiddorol amdanoch? 
Roedd fy Nhaid yn brifardd cenedlaethol. 
 

Eich hoff gyfnod mewn hanes? 
Y Canol Oesoedd. 
 

Enwch 3 peth byddech yn mynd gyda chi i ynys 
bellenig? 
Llyfr,  CDs  a  matsys. 
. 

Pa 3 person enwog (byw neu wedi marw) 
fyddech yn eu gwahodd draw am bryd o fwyd? 
Kyffin Williams, Agatha Christie a J.R.R. Tolkien. 
 

Ydych chi wedi cwrdd ag unrhyw un  enwog? 
Osian Roberts, cyn Is-Reolwr Tim Pêl-droed Cymru. 

 

 

Gwyneth Davies  01970 632991 
 

Eilir Evans             01970 632424 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 

E-bost:   gwirfoddoli@llyfrgell.cymru  
                

 @GwirfoddoliLLGC 4 

 

Croeso 
 

Hoffem estyn croeso cynnes i’r 
gwirfoddolwyr canlynol sydd wedi 
ymuno â’r cynllun yn ddiweddar: 

   

Abbie, Alana, Lianne, Aron, Josh, 
Rasma, Stephen, Amelia a Callum

Ffeithiau diddorol: 
 

Yn ystod y cyfnod hwn 
cwblhawyd y tasgau: 
 

 Trawsgrifio casgliadau 
Guy Hughes a Don 
Griffiths; 

 Rhestru printiau Paul 
Piech; 

 Sganio casgliad ‘Ceinws’ 
ar gyfer Casgliad y Werin. 

 

Diolch i chi am fod mor ddiwyd

Sian Wyn Jones 
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Bu 2019 yn flwyddyn brysur arall i’r Cynllun Gwirfoddoli.  Croesawyd 85 o 
wirfoddolwyr i’r Llyfrgell dros y flwyddyn i gymryd rhan mewn 24 o dasgau 
amrywiol.  Bu i saith ohonynt symud i waith cyflogedig - tri o’r rheini o fewn y 
Llyfrgell - llongyfarchiadau!  Mae gennym amrywiaeth o wirfoddolwyr: 

Mewn addysg (39%) 

Yn ddi-waith neu’n wynebu rhwystrau (30%) 

Wedi ymddeol neu’n gweithio rhan-amser (28%) 

Yn anabl (3%) 

 

Mae’r cynllun yn parhau i gydweithio â  phartneriaid allweddol: 
Go Wales, Workways Plus, Barod Cymru,  Agoriad Cyf, Tîm iechyd meddwl Bwrdd 
Iechyd Hywel Dda. 
 
Daeth y flwyddyn i ben gyda’n ‘Dathliad’ blynyddol yn  y Drwm.  Yn dilyn gair o 
groeso a gwerthfawrogiad gan Pedr ap Llwyd (Llyfrgellydd a Phrif Weithredwr) a 
Meri Huws (Is-gadeirydd y Bwrdd), cafwyd cyflwyniadau am brosiectau yr Archif 
Ddarlledu a ‘Datgloi Ein Treftadaeth Sain’.  Canolbwynt y digwyddiad oedd Rifiw 

Gwirfoddoli 2019, a hynny ar 
ffurf rhaglen newyddion o 
stiwdio deledu, gyda’r 
newyddiadurwyr  Angela 
Gwyneth Rippon a Huw Eilir 
Edwards yn cyflwyno, a nifer 
o’n gwirfoddolwyr yn 
cyfrannu. 
 
Os hoffech wylio’r Rifiw, 
gofynwch i Eilir am fenthyg 
copi. 

NEWYDDLEN GWIRFODDOLI 
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Arddangosfa Paul Piech 
Ym Mehefin 2018 cychwynwyd prosiect gwirfoddoli i restru printiau leino 
Paul Peter Piech.  Americanwr oedd Piech (1920 – 1996), ond treuliodd 
lawer o’i yrfa broffesiynol ym Mhrydain.  Dros 5 degawd cynhyrchodd 
weithiau print oedd yn amlygu anghyfiawnderau cymdeithasol a hiliol, yn 
ogystal â dirmyg o’r dosbarth gwleidyddol.  

Ond roedd gan Piech ochr mwy sensitif hefyd – mae hyn yn amlwg yn ei 
hoffder o lenyddiaeth, gyda geiriau beirdd a 
llenorion Cymreig fel Waldo Williams ac R. S. 
Thomas yn ymddangos ar ei bosteri. 

Diolch i Rhys a Nancy a fu’n bennaf gyfrifol am 
gyflawni’r dasg gwirfoddoli yma.  Mae’r rhestr 
a grewyd ganddynt wedi bod tu hwnt o 
ddefnyddiol i staff yr uned Arddangosfeydd 
wrth iddynt baratoi arddangosfa o gasgliad 
Paul Piech, a fydd yn agor yn Chwefror 2020, i 
gofnodi canmlwyddiant ei eni.

Mae’r Llyfrgell wedi rhannu tua 20,000 o ddelweddau digidol gyda metadata 
ar drwydded agored trwy Wicimedia, fel bod unrhyw un yn medru ail-
ddefnyddio ein casgliadau.  Er mwyn i’r data fod mor gyflawn a defnyddiol â 
phosib rydym am ddefnyddio’r tagiau – sef y data sy’n disgrifio ein              
delweddau digidol – i ddangos ble yn union yn y ddelwedd mae’r rhain yn 
ymddangos. 

Bydd gwirfoddolwr yn cael taenlen sy’n cynnwys hyperddolenni i weld pob 
delwedd, ynghyd â rhestr o’r holl dagiau ar gyfer pob delwedd.  Bydd y      
gwirfoddolwr yn clicio ar y tag ac yna’n amlygu ble yn union y gellir gweld 
hwn yn y ddelwedd trwy lusgo blwch o’i amgylch. 

Bydd y data a grëir yn galluogi ein defnyddwyr i ddod o hyd i a phori delwed-
dau wedi eu cropio o bopeth sydd wedi eu tagio o fewn y delweddau.  Er 
enghraifft, gellid chwilio am yr holl luniau o hetiau, neu am gastell penodol.  

Gofynwch i Eilir neu Gwyneth os oes gennych ddiddordeb yn y dasg yma. 

Prosiect newydd gyda Wicidata 

Dewch i gwrdd â gwirfoddolwr 
Dyma rai ffeithiau diddorol am Sylvester : 

1. Pam y daethoch yn wirfoddolwr ac ers pryd rydych chi wedi 
bod yn gwirfoddoli yn y Llyfrgell?   
Wedi ymddeol fel athro Ffrangeg yn Rhagfyr 2017 symudais o 
Swydd Hertford i Aberystwyth.  Roeddwn am wneud rhywbeth i 
gadw’r celloedd llwydion yn fyw; roedd prosiectau yn y Llyfrgell 
oedd yn cynnig ymchwil a sylw i fanylder, yn ogystal â thrafod 
deunydd diddorol, yn apelio. 
2. Beth yw eich tasg/au gwirfoddoli? 
Ar hyn o bryd rwy’n gwirfoddoli ar gartwnau Mumph, yn dilyn cyfnod hir yn traws-
grifio ac anodi dyddiaduron Kyffin Williams – y ddwy yn dasgau diddorol.  Cyn hyn, 
bum yn chwilio am ddelweddau digidol ar gyfer y Bywgraffiadur Arlein.   
3. Beth, yn eich barn chi, yw buddion gwirfoddoli yn LlGC? 
Y cyfle i weld a thrafod deunydd unigryw a diddordol, ynghyd â theimlad o fod yn 
gwneud cyfraniad bach, ond gwerth chweil, i rywbeth llawer mwy.  Hefyd, y cyfle i 
gwrdd â gwirfoddolwyr eraill o gefndiroedd amrywiol. 
4. Beth ydych chi’n mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden? 
Pêl-foli: chwarae, hyfforddi a dyfarnu.  Rwyf wedi dyfarnu Cynghrair Cenedlaethol ac 
mewn twrnamentau rhyngwladol—a dweud y gwir, fi oedd y dyfarnwr pan enillodd 
Cymru ei gêm gyntaf a hynny yn Chwaraeon Ysgolion y DU yn Llundain yn 2012. 
Rwyf hefyd yn mwynhau DIY ac rwyf ar ganol adeiladu cegin newydd sbon allan o 
hen fyrddau sgaffald, ymysg pethau eraill. 
5. Hoff le a pham? 
Unrhyw fan y medraf gerdded yn y mynyddoedd neu ar lwybr yr arfordir gan fwyn-
hau’r golyfeydd - dyma’r prif reswm pam y symudais i Gymru. 
6. Ydych chi’n aelod o unrhyw glwb/cymdeithas? 
Clwb Pêl-foli Prifysgol Aberystwyth, a’r RSPB. 
7. Hoff gyfnod yn hanes?  
Mae pob cyfnod a’i uchafbwyntiau ac iselbwyntiau, ond o’r rhai rwyf fi wedi byw 
trwyddynt, rhaid mynd am y 1970au - y gerddoriaeth - a’r gwallt …. 
8. Enwch 3 peth byddech yn mynd gyda chi i ynys bellenig?  
Fy ngwraig, cerddoriaeth a thipyn o groeseiriau.  
9.  Ffaith diddorol amdanoch …..  
Ambell waith rwy’n gwisgo fel ac yn dynwared Freddie Mercury… 
10.  Ydych chi wedi cwrdd ag unrhywun enwog? …..  
Bum yn athro mewn ysgol annibynnol, ‘arty’, ble roedd nifer o’r rhieni yn reit 
adnabyddus; ond teimlais yn freintiedig i gwrdd â thîm pêl-foli eistedd Team GB gan 
eu dyfarnu  nifer o weithiau wrth iddynt baratoi am y Gemau Paralymaidd - dyma 
ysbrydoliaeth yn wir. 
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