
Lynne:  

Beth sydd wedi eich cynnal dros y cyfnod clo? 

Cefnogaeth.  Yn bennaf oll cefnogaeth John fy ngŵr! Rwy’n sylweddoli pa mor lwcus 
ydw i nad wyf yn gorfod mynd trwy’r profiad yma ar fy mhen fy hun, fel cymaint o rhai 
eraill. 
 

Unrhyw ‘dips’ defnyddiol? 
Sefydlwch a chadwch at batrwm, chwiliwch am bethau gwerth chweil i’w gwneud. 
Ewch am dro a chadwch reolaeth ar yr hyn rydych yn ei fwyta a’i yfed, er mwyn dod 
allan o hyn yn iachach! 
 

Ydych chi wedi dod o hyd i hobi newydd? 

Rwy’n parhau gyda fy mhrosiectau gwirfoddoli LlGC o adre, ar-lein.  Rwy’n trawsgrifio 
a chymedroli dyddiaduron Kyffin Williams ac yn paratoi cyflwyniad amdanynt.  Rwyf 
newydd gychwyn trawsgrifio Llyfr Nodiadau Teulu Morris, sy’n cynnwys eitemau    
Cymraeg a Saesneg, cerddi a nodiadau teuluol. 
 

Dysgais sut i greu darluniau a chardiau ‘collage’ trwy ail-gylchu cardiau cyfarch. Gwnes 
ddarlun allan o gardiau roeddwn wedi eu derbyn gan Edith fy mam-yng-nghyfraith, 
hyn yn deyrnged iddi pan i ni ei cholli ar Mawrth 5ed.  Ni fu’n bosib i ni fynychu ei 

hangladd oherwydd y cyfnod clo, ond defnyddiom 
y darlun yn ein cartref ar ddydd ei chladdedigaeth.  
Yn ddiweddarach, enillodd y darlun yr 2ail wobr yn 
adran celf a chrefft Eisteddfod y Dysgwyr. 
 

Rwyf wedi parhau gyda dysgu Cymraeg dros Zoom, 
cymryd rhan mewn cystadlaethau ar-lein, ac wedi 
ymuno â chwrs wythnosol Eisteddfod Amgen ar 
‘Gynghanedd’. 
 

Oes rhai pethau wedi newid er gwell? 
Mae cymaint o ‘ddanteithion’ ar-lein i’w mwynhau 
– ioga, dawns, sioeau, drama, sgyrsiau, 
gweithgareddau – a’r cyfan heb orfod teithio. 
 

I grynhoi – cadwch yn heini, yn bositif, yn 
obeithiol, yn synhwyrol, gan ddod o hyd i’r ffordd 
o fyw ‘normal newydd’ sydd mwyaf addas i chi. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 

E-bost:   gwirfoddoli@llyfrgell.cymru  
                

 @GwirfoddoliLLGC 4 

Diolch! 
 

Mae’r rhai sydd yn medru wedi 
parhau i wirfoddoli o gartref.  Ers 

cychwyn y cyfnod clo rydych wedi: 
 

- Trawsgrifio gwerth 13 mis o 
ddyddiaduron Syr Kyffin Williams; 

 

- Mae 4 gwirfoddolwr wedi bod yn 
cymedroli trawsgrifiadau’r  

dyddiaduron; 
 

- Cwblhau prosiect Cardiau Post 
Lucy Tedd ar gyfer gwefan        

Casgliad y Werin.  
 

Diolch yn fawr am eich cymorth!  
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Gobeithio fod pawb yn cadw’n iach ac yn saff. 

Mae Eilir a mi wedi bod yn gweithio o adre ers i adeilad y Llyfrgell gau ym mis 
Mawrth.  Cymedroli y gwaith rydych chi wedi ei gyflawni wrth wirfoddoli dros y 12 

mis diwethaf yw un o’r prif dasgau sydd wedi bod ar waith.  Mae safon uchel y 
data sydd wedi eu greu a’ch sylw i fanylder wedi ein plesio yn fawr -  

felly diolch i chi!  
 

Dyma ragor o hynt a helynt Eilir ers i ni eich gweld ddiwethaf: 
 

Stori Eilir:-  Rwyf wedi llwyddo i gadw fy hunan yn eitha bisi yn ystod y 
cyfnod yma, sydd wedi bod yn fendith. Mae fy ngwraig wedi cael fi i godi’n gynnar 
yn y bore a mynd am dro gyda hi -  tua 5 milltir bob tro; ar y dyddiau nad ydw i'n 
cerdded dwi'n mynd am ‘run’.  Nôl adre wedyn a thanio’r gliniadur i fwrw at waith 
y Llyfrgell am y dydd. 
 

Mae fy Nghlwb Rhedeg lleol wedi bod yn cyflwyno heriau wythnosol sydd wedi 
bod yn hwyl ac yn rhoi ffocws i'm natur cystadleuol.  Rydym hefyd yn teimlo’n 
ffodus i fedru siopa'n wythnosol ar ran ein cymdogion oedrannus, a chael 
sgyrsiau o bellter gyda pobl o'r pentref.   
 

Rwy wir yn teimlo fel Michaelangelo ar hyn o bryd gan 
fy mod wedi paentio popeth tu mewn a thu allan i'r tŷ, 
yn ogystal  â gosod  ardal batio newydd yn yr ardd.  
 

Mae fy sgiliau addysgu gartref wedi'u cyfyngu i wersi  
Ymarfer Corff  yn unig, sef mynd i feicio a chicio pêl 
gyda fy merch.  Hefyd mae cynnal cwisiau ‘Zoom’ a    
heriau pêl-droed wedi cadw fy meddwl yn brysur.    
 

Bydda i’n falch o fynd yn ôl i'r Llyfrgell i orffwys!  Ac 
wrth gwrs cael gweld Gwyneth mewn person a holl 
Wirfoddolwyr gwych Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  
(Wedi gweld eich eisiau i gyd).   
 

Cadwch yn saff. 

NEWYDDLEN GWIRFODDOLI 
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Delweddau o fewn delweddau 
Diweddariad am brosiect tagio delweddau Wici: 

Fel rhan o waith y Llyfrgell i rannu delweddau digidol yn agored â Wikipedia, 
rydym wedi bod yn tagio lleoliad y pethau sy'n ymddangos mewn gweithiau 
celf. Mae hwn yn gysyniad eithaf 
newydd ar gyfer disgrifio ein       
delweddau digidol, sy'n caniatáu inni 
adnabod elfennau unigol o fewn 
delwedd, fel person, cwch, neu het. 
Bydd y dasg hon yn caniatáu inni 
archwilio'r hyn y gallem ei wneud 
gyda'r data hwn yn y dyfodol - ac 
mae hefyd yn rhoi data gwerthfawr 
inni y gellid ei ddefnyddio i hyfforddi 
peiriant i ddisgrifio delweddau yn 
awtomatig. 

Enghraifft o waith celf wedi'i dagio  

Ers i ni lansio'r dasg hon ar gyfer gwirfoddolwyr ym mis Ionawr mae dros 2000 o 
ddelweddau wedi'u tagio! Ac mae bron i 1000 ychwanegol wedi cael eu tagio 
gan wirfoddolwyr ledled y byd yn ystod y cyfnod clo yn dilyn ymgyrch ar 

Twitter.   

Diolch i’r holl waith caled hwn, mae bellach yn 
bosibl archwilio'r holl ddelweddau sydd wedi'u 
tagio ar-lein (yn Gymraeg a Saesneg). Yn syml, 
chwiliwch am rywbeth y gall ymddangos yn y 
delweddau, fel ‘castell’, ‘ci’ neu ‘llyfr’ a gallwch 
weld delweddau o’r pethau hynny ochr yn ochr 
â’r ddelwedd lawn y maent yn rhan ohoni.  

Rhai o'r arfbeisiau wedi'u tagio a'u tynnu o 

ddelweddau gan wirfoddolwyr  

Mae gennym filoedd o ddelweddau o hyd yn aros i gael eu tagio felly mae digon 
o waith yma i unrhyw wirfoddolwyr sydd â diddordeb. Nid yn unig ydych chi'n 
helpu i greu data manwl iawn ar gyfer ein cynnwys agored ond rydych chi'n cael 
archwilio ein casgliadau gwych o dirluniau, portreadau a ffotograffau! Gellir   
cyflawni'r dasg hon i gyd ar-lein felly rhowch wybod i ni os oes gennych        
ddiddordeb mewn cymryd rhan.                     

Jason Evans - Wicimediwr Cenedlaethol  

Eich storïau chi 
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Virginia:  

Gadewais Gymru ar y 6ed o Fawrth am wyliau 5-wythnos yn Seland 
Newydd.  Ymron i bum mis yn ddiweddarach, rwy’n dal yma! 
Cyrhaeddais yma ar yr union ddiwrnod y daeth yn orfodol i 
ymwelwyr i hunan ynysu.  Arhosais i mewn am bythefnos ac erbyn 
hynny roedd y wlad i gyd o dan glo a’n taith yn ôl gartref wedi ei 
chanslo.   Gan ein bod yn aros gyda fy nheulu mewn amgylchedd 
gyfforddus iawn penderfynwyd i anwybyddu cyngor Llywodraeth 
Prydain i deithio adre cyn gynted â phosib. 
Roedd hwn yn benderfyniad doeth.  Trwy gau ei ffiniau, mae Seland 
Newydd wedi llwyddo i gyfyngu ar ledaeniad y feirws, ac erbyn hyn rydym yn hollol 
rhydd o gyfyngiadau.  Aeth bywyd yn ôl i normal yn rhyfeddol o fuan. 
Felly nawr, rwy’n teimlo’n reit ansicr am ddychwelyd i Gymru.  Rydym wedi trefnu 
hedfan ar Gorff. 14eg, er bod tair taith wedi eu canslo.  Gobeithio eich gweld yn fuan! 

Gwenno: 

De chi ishe gwybod be dwi wedi bod yn gwneud dros y cyfnod yma?  
...wel…. (gweler y llun)  ……… rwyf wedi bod yn tyfu FFA - - 
ffa mawr - - 
ffa mawr iawn - - 
ma nhw’n fwy na fi (nid bo hynny’n anodd).  
Ma’r teulu’n dweud mai mewn yn y gawell gyda’r ffa yw’r lle gore i 
mi – huh! 
 

Ar nodyn callach – hwre MAWR i’r siopau bach yn yr ardal sydd 
wedi ein cynnal yn ardderchog, ac i farchnad y ffermwyr sydd nawr 
yn gwneud clic-a-casglu sy’n golygu ein bod yn gallu cael bwyd ffres 
lleol.      
Cadwch yn ddiogel. 

Diana:  

I fod yn onest, mae ofn y Feirws wedi bod yn llethol; mae hyn yn bennaf oherwydd bod 
fy iechyd yn fregus.  Cyn hyn byddwn yn brysur yn gwirfoddoli, yn dysgu Cymraeg ac yn 
ymweld â ffrindiau.  Mae fy mywyd wedi newid cymaint. 
 

Rwyf wedi dygymod yn well dros y mis diwethaf trwy ddarllen llawer ac hefyd yn medru 
cwrdd ag un ffrind ar y tro ar y prom; mae hyn wedi gwneud byd o wahaniaeth. 
 

Beth a’m cadwodd i fynd dros y cyfnod gwaethaf (2 fis cyntaf y clo) oedd caredigrwydd 
pobl yn siopa i fi a chwmni fy nghi bach Guto.  Rwy’n byw wrth ymyl y Prom a’r Castell 
felly wrth gerdded Guto byddwn yn cwrdd am sgwrs (o bell wrth gwrs) gyda cymydog 
neu rhywun arall oedd yn cerdded y ci.  Hefyd cadw mewn cysylltiad â ffrindiau ar y ffôn. 
Rwy’n meddwl llawer am fy ffrindiau sy’n byw mewn dinasoedd ac yn sylweddoli pa mor 

lwcus ydw i yn cael cerdded ar lan y môr pob dydd. 


