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Strategaeth 2016-18 

Cenhadaeth 

Cenhadaeth Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yw:  

• hyrwyddo cydweithio yn y gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth 
• chwilio am fuddion o ran cost ar gyfer rhannu gwasanaethau a gwasanaethau consortia ac annog cyfnewid 

syniadau   
• darparu fforwm ar gyfer cymorth cydfuddiannol a helpu i hwyluso mentrau newydd yn narpariaeth 

gwasanaethau gwybodaeth llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau. 

Nodau strategol y Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yw: 

1. Cydweithio  

• System Rheoli Llyfrgell a Rennir Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru: gwireddu buddion llawn y 
System Rheoli Llyfrgell a rennir ar ôl iddi gael ei gweithredu i ddarparu gwasanaethau effeithlon, 
arloesol, cynaliadwy sy'n cynnig gwerth am arian trwy: 

- gyfarpar darganfod ac adnoddau a rennir  
- catalog a phroses gatalogio a rennir 
- benthyca gan y naill sefydliad i'r llall  
- buddion y fframwaith cyflawni 

• Caffael adnoddau electronig ar y cyd: datblygu fframwaith cydweithio y Fforwm Llyfrgelloedd Addysg 
Uwch Cymru i brynu adnoddau llyfrgell fel consortiwm i gefnogi dysgu, addysgu ac ymchwil i alluogi 
mynediad cydradd ar draws y Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru yn y ffordd fwyaf cost 
effeithlon. 

2. Casgliadau ac Ymchwil 

• Balchder yn ein casgliadau a'n deunyddiau treftadaeth Cymru: chwilio am ffyrdd y gallwn wella 
mynediad i'n casgliadau unigryw i gefnogi'r amgylchedd dysgu, addysgu ac ymchwil ac i ymgysylltu â'r 
gymuned ehangach. 

• Cefnogi ymchwil: archwilio a gwella rolau newidiol llyfrgelloedd a llyfrgellwyr o ran cefnogi ymchwil a'r 
cylch ymchwil trwy gyhoeddi mynediad agored, rheoli data ymchwil, curadu data a sgiliau ymchwil.  

      3. Ymgysylltu 

• Gwella profiad y myfyriwr/defnyddiwr: cefnogi'r holl fyfyrwyr a holl ddefnyddwyr ein llyfrgelloedd er 
mwyn datblygu a hysbysu gwybodaeth, sgiliau digidol, cyflogadwyedd a dysgu gydol oes.   

• Cydweithio cenedlaethol er budd lleol: gweithio gyda sefydliadau, sectorau a pharthau eraill i gefnogi 
datblygiad rhwydwaith cydweithredol o lyfrgelloedd yng Nghymru a'r DU. Ymgysylltu â rhanddeiliaid 
allweddol i yrru effeithlonrwydd ym maes caffael.  
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• Eiriolaeth er effaith: eirioli dros y rôl a'r cyfraniad mae gwasanaethau llyfrgell proffesiynol yn ei wneud 
i'r genhadaeth sefydliadol ac mewn cyd-destun cymdeithasol ehangach. 

 
• Gweithlu medrus: buddsoddi mewn hyfforddiant a chyfleoedd datblygu staff lleol priodol i gynyddu'r 

ddarpariaeth genedlaethol a chreu gweithlu llyfrgell a gwybodaeth medrus ac ymatebol i ddiwallu'r 
heriau a'r cyfleoedd y mae newidiadau trawsffurfiol wedi'u dwyn i'n sector ac i'n cymdeithas. 

 

 

 

 
 


