
Ebrill 2017 

 

Newyddlen 

Gwirfoddoli 

Rhifyn 7 

Prosiectau Newydd ar y Gorwel a Llwyddiant Gwirfoddolwr  

Cyfoethogi Data Y Bywgraffiadur Cymreig  

1 

Cyhoeddwyd Y Bywgraffiadur Cymreig gan Anrhydeddus Gymdeithas y     
Cymmrodorion mewn tair cyfrol Gymraeg a dwy yn Saesneg yn cwm-
pasu holl hanes Cymru hyd at 1970. Lansiwyd fersiwn electronig o’r 
Bywgraffiadur Cymreig gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2007, ac 
mae nawr yn cynnwys yr holl erthyglau gwreiddiol, ynghyd ag erthyglau 
am bobl a fu farw wedi 1970. Yn ddiweddar ychwanegwyd y gallu i atodi 
delweddau i’r erthyglau ar y wefan.  

Bwriad y prosiect hwn yw canfod delweddau o’r unigolion sydd yn y 
Bywgraffiadur, a/neu sy’n ymwneud â’r unigolion hynny,  er mwyn creu 
rhestr gynhwysfawr o ddelweddau y gellir eu cysylltu â’r erthyglau ar y 
wefan.  Bydd gofyn i'r gwirfoddolwyr weithio drwy daenlenni Excel sy’n 
nodi’r delweddau a ddigidwyd gan y Llyfrgell, gan chwilio am unigolion 
sydd wedi eu cynnwys yn y Bywgraffiadur. 

Cyfle felly i ddatblygu sgiliau ymchwil a chyrchu’r we. 

Bydd y gwaith yma’n galluogi’r Llyfrgell i ychwanegu’r ddelwedd i’r erth-
ygl gan gyfoethogi profiad defnyddwyr  y wefan. 

 

(Dyddiad 
cychwyn: 
Mawrth 
2017) 
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Y dyfodol :  

Llwyfan Cyfrannu Torfol i Gymru 

Yn ystod y misoedd nesaf bydd Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru yn dechrau prosiect 
newydd cyffrous i ddatblygu llwyfan torfoli i 
Gymru. Bydd y platfform yn galluogi i’r 
Llyfrgell ymgysylltu â gwirfoddolwyr ar-lein 
dros Gymru a thu hwnt i wella mynediad i 
ystod eang o’n casgliadau mwyaf diddorol.  
 
Bydd gwirfoddolwyr LlGC yn helpu i brofi'r 

platfform newydd a byddant yn gyfranwyr pwysig i'r gwahanol brosiectau 
a fydd yn cael eu cynnig ar y llwyfan hwn. 
 

Y tri cyntaf o gasgliadau'r Llyfrgell i ymddangos ar y 
platfform torfoli fydd: 
 

-Ffotograffau Gwilym Livingstone Evans (gweler 
uchod); 
-Cofnodion Tribiwnlys y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi; a  
- ‘Tours in Wales’, Thomas Pennant. 
 

Mae’r Llyfrgell yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth   
Cymru am noddi’r prosiect arloesol yma ac yn en-
wedig i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r 
Seilwaith, Ken Skates AC, am ei weledigaeth a’i gefnogaeth i’r platfform.  

Llongyfarchiadau ! 
   

Mae John McMahon, a fu’n gwirfoddoli 
yma am gyfnod hir, wedi llwyddo i symud 
o fod yn wirfoddolwr LlGC i fod yn aelod o 
staff LlGC. I gychwyn, bu John yn llwydd-
iannus yn ei gais am swydd tymor byr fel 
Cynorthwy-ydd Prosiect y  Mewnlenwad; 
erbyn hyn mae John wedi sicrhau swydd 
parhaol fel aelod o dîm cyrchu a cadw y 
Llyfrgell. 
 

Pob lwc John!  



Dewch i gwrdd â gwirfoddolwr 
Dyma rhai ffeithiau diddorol am Rosemary Thomas 
sy’n gyn brîf athrawes: 
 

1. Pam y daethoch yn wirfoddolwr ac ers pryd ry-
dych chi wedi bod yn gwirfoddoli i’r Llyfrgell?   
Gwnaeth ffrind i mi, Nan Williams, sy eisoes yn gwir-
foddoli, awgrymu falle buasen yn hoffi gweithio ar 
Gofnodion Llongau Aberystwyth. Rhoddais fy enw lawr 
achos rwy’n mwynhau ymchwilio a chofnodi data; rwyf  
wedi bod yn gwirfoddoli yma am tua tair mlynedd a 
hanner nawr. 
 

2. Pa fath o dasgau gwirfoddoli yr ydych yn eu cyflawni? 
Bues yn rhan o’r prosiect Cofnodion Llongau Aberystwyth, yn creu basdata 
o’r morwyr. Wedyn bûm ynghlwm â chreu basdata o ddarllenwyr cynnar y 
Llyfrgell ac yn  dilyn o hynny creu basdata o’r cyfranwyr a roddodd arian i 
adeiladu’r Llyfrgell. 

3. Beth, yn eich barn chi, yw manteision gwirfoddoli yn LlGC ? 
Mae’n eich galluogi i gwrdd â gwahanol bobl a chyfrannu i ymchwil i gadw 
data hanesyddol gwerthfawr i genhedlaethau y dyfodol fel rhan o adnoddau 
ffantastig y Llyfrgell Genedlaethol. 
 

4. Beth ydych chi’n mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden? 
Rwyn hoffi ymchwilio i’m hanes teulu, darllen, garddio, teithio i wahanol 
lefydd, a chymdeithasu gyda’r teulu a ffrindiau. 

5. Eich hoff gyfnod mewn hanes?  
Un o’n ffefrynnau yw cyfnod y Gorllewin Gwyllt yn America.  Hefyd cyfnod-
au’r setliadau ym Mhatagonia a thadau’r Pererinion yn America -  
amserau anodd iawn pan roedd goroesi yn her.  Mae gen i ddiddordeb yn 
arbennig mewn hanes o safbwynt menywod. 
 

6. Enwch 3 peth byddech yn mynd gyda chi os byddech ar ynys  
bellenig?  
- Bear Grylls – dim angen becso am oroesi wedyn! 
- Amrywiaeth o lyfrau 
- Pen a phapur er mwyn dechrau sgrifennu nofel. 

7.Ffaith diddorol amdanoch …..  
Rwyf wedi hedfan awyren ’Piper Comanche’ o amgylch mast Wenvoe yn 
Nyffryn Morgannwg. Ennillais profiad ‘ Fixed Wing’ gyda Petrol BP ac es 
lawr i Faes Awyr Caerdydd. Yn ystod y siwrne cefais y cyfle i godi’r awyren 
o’r ddaear a chymryd rheolaeth o’r offerynnau am gyfnod byr - ond ni 
chefais lanio!! 
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Cwrdd ag aelod o staff y Llyfrgell: 
 

Pa Ysgol a Phrifysgol fynychaist ti?  Ysgol Gynradd Pencader, 
Ysgol Ramadeg Llandysul, Coleg Celf Dyfed, Caerfyrddin a    
Phrifysgol Dewi Sant, Llambed 
 

Beth yw dy rôl yn y Llyfrgell? 
Swyddog Cynnwys Digidol - yn paratoi deunydd i’w ddigido a 
llwytho’r cynnwys ar yr Oriel Ddigidol. Dwi hefyd yn Olygydd 
Cynnwys Digidol y Bywgraffiadur, yn amgodio a llwytho’r   
erthyglau i’r wefan, a dewis ac ychwanegu delweddau i’r erthyglau. 

 

Dy Ddiddordebau? 
Treulio amser yn cymdeithasu gyda ffrindiau, 
teithio i lefydd diddorol ac aros mewn gwestai 
neis, canu, gwau dillad lliwgar a phatrymog, 
addurno cacennau.  
 

Hoff fwyd?  
Unrhyw beth neith rhywun arall ei goginio i fi!  
 

Ffaith ddiddorol amdanat? 
Dwi wedi treulio wythnos yng nghefn fan gyda 
Rhys Ifans … 
 

Dy hoff gyfnod mewn hanes? 
Astudiais decstiliau fel cwrs gradd, ac mae’n 
rhaid i mi ddewis y 19eg  ganrif - cyfnod lle’r 
oedd y gwisgoedd yn anhygoel, yn llawn gor-
modedd addurniadol, y defnydd yn batrymog, 
ac wedi eu addurno a brodwaith, gleiniau 
(beads) a thrimins!  Anaml iawn y gwelwch fi 
mewn dillad plaen, a dwi’n eitha ffansio troi lan 
i’r gwaith yn gwisgo Crinoline, er dwi’n siwr y 
byddai’n hollol anghyffyrddus ac anymarferol.  
 

Enwa 3 pheth i fynd i ynys bellenig? 
- Dyn golygus sy’n gallu torri coed, cynnau 
tân,  adeiladu cysgod, coginio, ayb.  
- Fy ffôn symudol (dwi’n cymryd yn ganiataol 
bod ‘na drydan a wi-fi)  

- A chopi o’r Bywgraffiadur wrth gwrs! 

 

Gwyneth Davies  01970 632991 
 

Eilir Evans           01970 632424 
 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cysylltwch â : 

E-bost:   gwirfoddoli@llgc.org.uk  
 

               @GwirfoddoliLLGC 4 

Croeso 
 

Hoffem estyn croeso cynnes 
i’r gwirfoddolwyr canlynol 

sydd wedi ymuno â’r cynllun 
yn ddiweddar: 

   

Mivi, Jay, Shae, Hedydd,  
Alice, Rhys, Susan,  

Anastasia, Aiden a Barry 

Ffeithiau diddorol: 
 
 

Yn ystod y cyfnod hwn: 
 

* Daeth 57 o wirfoddolwyr i’r 
Llyfrgell yn wythnosol. 

* Cyflawnwyd 2,417 o oriau 
gwirfoddoli. 

Amanda a Nan             
1,000 o oriau 

 

Llongyfarchiadau i Amanda a 
Nan; mae’r ddwy wedi  cyrraedd  
carreg filltir bwysig yn y Llyfrgell 
gan gyflawni mil o oriau         
gwirfoddoli. Da iawn wir! 

 

Morfudd Jones 

mailto:volunteering@llgc.org.uk

