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Mae WHELF (Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru)
yn grŵp cydweithredol o’r holl lyfrgelloedd addysg uwch
yng Nghymru, ynghyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru
a’r Brifysgol Agored. Fe’i cadeirir gan Brif Weithredwr
a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae
ei aelodau’n cynnwys Cyfarwyddwyr Gwasanaethau
Gwybodaeth a Phenaethiaid Gwasanaethau Llyfrgell.
Mae WHELF yn mynd ati i hyrwyddo gwaith llyfrgelloedd
addysg uwch yng Nghymru ac mae’n darparu ffocws ar
gyfer datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.
Cenhadaeth WHELF yw hyrwyddo cydweithrediad ar
wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth, ceisio manteision
cost ar gyfer gwasanaethau ar y cyd a chonsortia, annog
proses o rannu syniadau, darparu fforwm ar gyfer cydgefnogi a helpu hwyluso mentrau newydd wrth ddarparu
gwasanaethau llyfrgell, archifau a gwybodaeth.

Manteision WHELF
• Mae’n codi proffil a gwerth gwasanaethau a datblygiadau
mewn gwasanaethau llyfrgelloedd, archifau a gwybodaeth
addysg uwch yng Nghymru yn ein sefydliadau ein hunain, yng
Nghymru a thu hwnt;
• Mae’n dylanwadu ar wneuthurwyr polisi ac arianwyr ar faterion
o ddiddordeb cyffredin;
• Mae’n creu manteision cost o ran gwasanaethau a rennir,
cytundebau cydweithredol a datblygu gwasanaethau;
• Mae’n cyflwyno gwasanaethau a datblygiadau cydweithredol
er lles aelod sefydliadau a’u defnyddwyr;

C Y N N W YS

• Mae’n gweithio gyda sefydliadau, sectorau a pheuoedd
eraill i gefnogi’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith llyfrgelloedd
cydweithredol yng Nghymru a’r DU;
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• Mae’n adeiladu ar rôl cydweithio, partneriaeth ac eiriolaeth
WHELF yng Nghymru ac mae’n cynhyrchu dogfennau
arweiniol a strategol ar brofiad myfyrwyr, ymchwil, globaleiddio
a phwysigrwydd hyrwyddo darllen a dysgu gydol oes.
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CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD
Wrth imi gychwyn ar fy ail flwyddyn yn Gadeirydd, gallaf
edrych yn ôl yn barod ar flwyddyn o ddatblygiadau
arwyddocaol iawn mewn nifer o feysydd gwahanol. Mae
hynny’n ffrwyth gwaith caled iawn yn y sefydliadau, o dan
arweiniad WHELF. Rwyf yn hynod ddiolchgar i Janet Peters
am ei hegni a’i dyfalbarhad, ac am ei chadeirio craff mewn
cyfarfodydd, yn y misoedd hollbwysig cyn imi ymgymryd
â’m swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol y llynedd. Hoffwn
ddiolch hefyd i Sue Hodges a Julie Hart o grŵp Swyddogion
WHELF, ac i Rachael Whitfield, ein Swyddog Datblygu, am ei
heffeithlonrwydd.
Mae’n ddiau mai’r datblygiad mwyaf pellgyrhaeddol eleni
oedd y System Rheoli Llyfrgelloedd (LMS) newydd, sydd
erbyn hyn yn agosáu at ddiwedd ei phroses caffael ffurfiol.
Bydd yr LMS nid yn unig yn galluogi’r aelod sefydliadau i
fanteisio ar drefniadau gweithredu mwy effeithlon a system
storio seiliedig ar gymylau gyffredin, ond dangosodd hefyd
beth sydd i’w ennill trwy gydweithio i fynd i’r afael â meysydd
sydd yn destun pryder cyffredin ledled Cymru. Bu hynny’n
gamp fawr i WHELF, wedi blynyddoedd lawer o ymdrech,
ac mae’n dangos yn glir ei gwerth nid yn unig i’r sefydliadau
mae’n eu cynrychioli, ond i’r cyhoedd yng Nghymru yn
fwy cyffredinol. Unwaith eto, hoffwn ddiolch i’n Rheolydd
Rhaglenni, Gareth Owen, am ei waith gwych yn rheoli proses
a fu’n un hir ac yn aml yn un anodd.
Ynghyd â’r datblygiad hwnnw, cymerodd WHELF gamau
ymlaen ym meysydd allweddol llythrennedd digidol,
cadwraeth ddigidol a llunio cadwrfa ddigidol i Gymru, sydd oll
yn anelu at sicrhau bod llyfrgelloedd y dyfodol yn abl i wynebu
anghenion newidiol eu defnyddwyr. Ar yr un pryd, rydym
wedi cyflwyno’r rhaglen mynediad parod sy’n ei gwneud yn
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haws i ystod ehangach o ddarllenwyr ac ymchwilwyr allanol
ddefnyddio ein hadnoddau digidol a ffisegol.
Canolbwyntiodd llyfrgelloedd hefyd, fel y gwnaeth pob
Prifysgol, ar gyflogadwyedd graddedigion, gan gynnig nifer
o wasanaethau a chyfleoedd profiad gwaith er mwyn gwella
rhagolygon swyddi myfyrwyr ar adeg arbennig o heriol yn y
farchnad swyddi i raddedigion. Mae’r pryder hwnnw’n wir
hefyd am ragolygon gyrfaol staff llyfrgelloedd eu hunain, a
bu WHELF yn edrych yn benodol ar y prinder sgiliau iaith
Gymraeg yn y proffesiwn wrth inni edrych ymlaen at yr
ychydig flynyddoedd nesaf. Mae’n faes y byddwn yn parhau i
roi sylw a blaenoriaeth iddo.
Gwelwn felly y cyflawnwyd llawer dros y flwyddyn ddiwethaf,
ond mae cymaint mwy i’w wneud. Dangosodd WHELF
yn glir, trwy gydweithio, y gall llyfrgelloedd gwych Cymru
ddarparu gwell gwasanaeth i’w defnyddwyr, y gallant gefnogi
eu staff yn fwy effeithiol, ac y gallant gynllunio’n fwy hyderus
i’r dyfodol. Chwaraeodd WHELF rôl ganolog yn gwneud i’r
holl bethau hyn ddigwydd, a hoffwn gloi trwy gyfleu fy niolch
i gynrychiolwyr WHELF am eu hymrwymiad a’u cyngor doeth
trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf. Tristwch mawr i bawb oedd
cyhoeddiad Judith Agus o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru y byddai’n ymddeol ym mis Medi, a dymunwn yn dda
iddi i’r dyfodol. Edrychaf ymlaen at weithio gyda’r tîm rhagorol
hwn, a chyda’r sefydliadau a gynrychiolant, yn y flwyddyn i
ddod.

Aled Gruffydd Jones,
Prif Weithredwr a Llyfrgellydd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
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Y FLWYD DY N YN G RY N O
Yn ystod y flwyddyn gwelwyd WHELF yn symud i weithredu
nifer o’r newidiadau y gosodwyd eu seiliau yn 2012-13. Rydym
wedi croesawu ein Cadeirydd newydd, Aled Gruffydd Jones
(Prif Weithredwr a Llyfrgellydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru),
ffurfiwyd Grŵp Busnes ar ei newydd wedd, a elwir yn awr yn
Grŵp Swyddogion WHELF ac a gadeirir gan Sue Hodges
(Cyfarwyddydd Llyfrgelloedd ac Archifau, Prifysgol Bangor).
Rydym hefyd wedi cyflwyno Cyfansoddiad WHELF ac wedi
rhoi sylw i weithgareddau Strategaeth newydd WHELF trwy
Gynllun Gweithredu WHELF ac fe groesawyd Swyddog
Datblygu newydd WHELF, Rachael Whitfield i’w
swydd. Mae strwythur, strategaeth a phenodiadau
newydd WHELF yn symud y mudiad ymlaen
ac yn ein galluogi i gadw cysylltiad â
newidiadau a datblygiadau mynych iawn yn
y sefydliadau tra’n sicrhau hefyd ein bod
yn cyflawni mwy trwy gydweithio ar ran ein
sefydliadau, a darparu rhwydwaith cydgefnogol o’r ansawdd uchaf.
Mae’r broses harmoneiddio yn mynd yn
ei blaen yn llyfrgelloedd Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant: Caerfyrddin, Llanbedr Pont
Steffan & Abertawe ac fe gynhaliwyd adolygiad o’r
holl danysgrifiadau a thrwyddedau e-adnoddau sydd
gan wasanaethau llyfrgell y brifysgol newydd wedi i Brifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant uno’r llynedd â Phrifysgol
Fetropolitan Abertawe. Hefyd, datblygwyd un wefan unedig
i adlewyrchu uno gwasanaethau llyfrgell y brifysgol newydd.
Ar gampws Abertawe mae cynlluniau i greu prifysgol fywiog
newydd yn costio miliynau o bunnoedd wedi i Lywodraeth
Cymru gytuno gwerthu chwe darn sylweddol o dir datblygu ar
Lannau Abertawe i’r Brifysgol. Gallai hynny arwain at ad-drefnu
nifer o’r campysau presennol yn Abertawe. Cyn bo hir bydd
y Brifysgol yn penodi staff prosiect i arwain y datblygiad hwn.
Daeth Coleg Ceredigion yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant ar y 1af Ionawr 2014. O ran gwasanaethau
llyfrgell bydd hyn yn golygu cydweithio agosach a rhannu arfer
da er mwyn cynnig gwell gwasanaeth i’w cwsmeriaid.
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Cynhaliodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru lansiad ffurfiol Cynllun
Strategol ‘Gwybodaeth i Bawb’ 2014-17 ar ben-blwydd
cyntaf y tân ar 26 Ebrill 2013. Mae’r Strategaeth yn tanlinellu
pwysigrwydd meithrin cydweithio agosach dros y tair blynedd
nesaf gyda sectorau llyfrgelloedd ac archifau ar draws Cymru,
a datblygu partneriaethau cymunedol er mwyn gwella’r
gwasanaethau gwybodaeth a ddarperir i bobl Cymru.
Yn dilyn ad-drefnu ym Mhrifysgol Caerdydd symudodd y
Gwasanaeth Llyfrgell i adran newydd y Gwasanaethau
Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr. Arweiniodd hynny
at broses gyflym o rannu’r timau oedd gynt yn
cefnogi’r Gwasanaethau Gwybodaeth, sydd
wedi’u gwahanu’n llwyr erbyn hyn. Mae TG
a’r Swyddfa Rheoli Rhaglenni newydd ar lefel
y Brifysgol yn adran ar wahân yn y trefniant
newydd.
Yn Glyndŵr mae’r gwaith o ad-drefnu’r
Brifysgol yn parhau. Erbyn hyn mae’r
Gwasanaethau Llyfrgell a TG, ynghyd â
Gwasanaethau Myfyrwyr a Gyrfaoedd, yn atebol
i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Stadau. Golyga
hynny y bydd y Llyfrgell yn symud ymlaen gyda desg
gymorth newydd ar gyfer y Llyfrgell a TG a thîm Llyfrgell/
Adnoddau Dysgu newydd.
Croesawodd WHELF y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn aelod
ar gyfer 2013-14 a bu’n flwyddyn gynhyrchiol iddynt wrth
iddynt gyhoeddi nifer o e-lyfrau Cymraeg yn rhan o brosiect
digideiddio’r Coleg, Y Porth. Hefyd, cynhaliodd y Coleg
ei Gynhadledd Ryngwladol gyntaf ym mis Gorffennaf yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru.
Croesawyd nifer o westeion i gyfarfodydd WHELF yn
ystod y flwyddyn, yn eu plith Lori Bailey (Pennaeth Polisi ac
Ymgysylltu ag Aelodau, SCONUL), Jane Purdie a Bethan

Rogers (Swyddogion Marchnata, Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli,
CyMAL). Roeddem hefyd yn gwerthfawrogi presenoldeb Gareth
Owen, Rheolydd Rhaglenni ar gyfer LMS a Rennir WHELF,
a roddodd ddiweddariadau prosiect rheolaidd i WHELF ac a
ymgynghorodd ar brosesau gwneud penderfyniadau.
Aeth y gwaith adeiladu yn ei flaen yn hwylus ar gampws
Gwyddoniaeth & Arloesedd Prifysgol Abertawe. Derbyniwyd
trigain miliwn o bunnoedd o gyllid oddi wrth Gronfa Buddsoddi
Ewrop ynghyd â £30m arall gan Lywodraeth Cymru a
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Mae Systemau
a Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Abertawe yn disgwyl
symud i mewn i adeilad newydd Llyfrgell y Bae o gwmpas mis
Mai 2015, gan obeithio agor y llyfrgell ar Hydref 1af 2015.
Llyfrgelloedd
Gwella profiad myfyrwyr
Mae llyfrgelloedd yn rhan bwysig o apêl prifysgol a gall olygu’r
gwahaniaeth rhwng lefelau uchel ac isel o fodlonrwydd
myfyrwyr. Mae llyfrgelloedd academaidd yng Nghymru wedi
parhau i adnewyddu ac agor cyfleusterau newydd i sicrhau
eu bod yn rhoi’r profiad gorau posib iddynt yn ystod eu
hastudiaethau.
Agorodd adnewyddiad £6.1 miliwn Canolfan Adnoddau
Dysgu Trefforest ei drysau am y tro cyntaf ar y 24ain Chwefror
2014. Mae’r adeilad ar ei newydd wedd, a gymerodd bron
i 18 mis i’w gwblhau, yn cynnwys cyfleusterau llyfrgell o’r
radd flaenaf, llecynnau dysgu hyblyg ar gyfer unigolion a
grwpiau a chyfleusterau cyfrifiadurol. Mae’r Ganolfan hefyd
yn cynnwys y Gwasanaeth Gyrfaoedd, Cyngor Ariannol i
Fyfyrwyr, y Ganolfan Galw Heibio a chaffi. Gwnaed defnydd da
o’r adeilad ers y diwrnod cyntaf, a bu’r adborth gan fyfyrwyr a
staff yn gadarnhaol iawn. Erbyn hyn mae gan fyfyrwyr nifer o
lecynnau astudio ar gael iddynt, gan gynnwys y parth astudio
tawel, llecynnau astudio tawel, parth dysgu cymdeithasol
hyblyg ac ystafelloedd astudio y gall grwpiau eu llogi. Mae’r
Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr, y Gwasanaeth Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd a’r Tîm Sgiliau Astudio hefyd yn yr adeilad,
ynghyd ag Ystafell Adnoddau Anabledd at ddefnydd myfyrwyr,
Swyddfa Arian y Brifysgol a Chaffi Ciosg y Llyfrgell. Mae’r
Ddesg Gwybodaeth a Gwasanaethau yn cynnig canolfan
un alwad ar gyfer nifer o wasanaethau cefnogi myfyrwyr.

Cychwynnodd y prosiect RFID yn Nhrefforest a chaiff ei
gwblhau dros yr haf.
Mae prosiect Dyfodol Llyfrgelloedd yn Y Brifysgol Agored fydd
yn trawsnewid agweddau allweddol ar eu gwasanaethau yn
mynd rhagddo’n hwylus. Mae’r prosiect yn datblygu Pasbort
Sgiliau Digidol, gwell gwasanaeth chwilio yn y llyfrgell a
llwyfan gwasanaethau llyfrgell newydd sbon fydd yn gallu trin
adnoddau electronaidd.
Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, symudodd Canolfan
Ddysgu Gerddi Howard a’r casgliadau celf cysylltiol, casgliadau
arbennig a thîm y Llyfrgell i Gampws Llandaf, ac ail-agorodd
Canolfan Ddysgu Llandaf ‘newydd’ ar ddydd Llun yr 16eg
Mehefin 2014. Llwyddwyd i gludo cyfanswm o 60,000 o lyfrau,
800 o flychau o gyfnodolion, 100,000 o sleidiau, ynghyd ag
offer clyweledol, casgliadau arbennig a gweithiau celf, ynghyd â
staff y Llyfrgell, yn ddiogel ar draws y ddinas.
Gwobrau Marchnata Arloesedd CyMAL 2014: mae tîm
Cyflenwi Dogfennau Gwasanaethau Llyfrgell Metropolitan
Caerdydd wedi ennill gwobr y Categori Addysg Uwch am y
fenter ‘I love Doc Del’. Dywedodd Emma Adamson, Pennaeth
yr Is-adran Llyfrgelloedd ym Metropolitan Caerdydd “fod
yr ymgyrch wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran
gwasanaeth cyflenwi dogfennau’r Llyfrgell a’r niferoedd
sy’n ei ddefnyddio gan ei fod wedi hyrwyddo’r gwasanaeth
e-geisio oddi wrth y Llyfrgell Brydeinig a’r gwasanaeth cyflenwi
deunyddiau ymchwil yn syth i’r desgfwrdd; a’r cyfan yn dibynnu
ar adborth gan staff a myfyrwyr. Mae’n galonogol y cafodd y
gwaith rhagorol hwn ei gydnabod oddi fewn i’r Brifysgol a thu
hwnt, ac mae’n gwbl haeddiannol.’’
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer
Cafwyd cydnabyddiaeth o’r safonau gwasanaeth uchel a
gynigir gan lyfrgelloedd yn Llyfrgell Prifysgol Caerdydd a
Systemau a Gwasanaethau Gwybodaeth Prifysgol Abertawe
wrth i’r ddwy Lyfrgell Prifysgol gael eu hail-achredu gyda Gwobr
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer. Rhoddir y wobr annibynnol
hon i gydnabod unigolion neu dimau sydd wedi mynd y filltir
ychwanegol i ddarparu Gwasanaeth Cwsmer rhagorol.
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GWA IT H WHE LF
Mae gan WHELF flynyddoedd lawer o brofiad ac arbenigedd
o gydweithio ar draws sectorau i ddatblygu gwasanaethau
a mentrau a rennir, sy’n cynnwys sefydlu Fframwaith
Llythrennedd Gwybodaeth Cymru, creu Rhwydwaith
Cadwrfeydd Cymru, rhannu’r gwaith o gaffael e-adnoddau,
cynlluniau benthyca cilyddol a’r prosiect uchelgeisiol
presennol i gaffael a gweithredu ar y cyd system rheoli
llyfrgelloedd a rennir i’w defnyddio ym mhob sefydliad
addysg uwch yng Nghymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a
llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru.

Mae WHELF wedi gweithredu ei strategaeth newydd yn ystod
2013-14 sydd wedi creu cyfeiriad a diwylliant newydd yn dilyn
newidiadau diweddar yng Nghymru ac yn y sector Addysg
Uwch yn gyffredinol. Rydym wedi adnabod pedair prif thema
strategol sy’n allweddol i WHELF a’i aelodau yn cefnogi
addysgu, dysgu ac ymchwil.

Ymchwil a
Menter

CYD-DESTUN CYMREIG
ANSAWDD & EFFAITH Y GWASANAETH
GWASANAETHAU A RENNIR
CYNALIADWYEDD & GWERTH AM ARIAN

Mae profiadau a chyflogadwyedd myfyrwyr yn ganolog i’r
hyn a wna WHELF. Rydym yn ymateb i anghenion a gofynion
myfyrwyr ac yn cydweithio i sicrhau canlyniadau o fewn tirlun
ffioedd a mynediad sy’n newid. Mae ymchwil ategol yn dod
yn fwyfwy perthnasol ar draws y sector, ac mae asesiadau
ymchwil uchel eu proffil yn pennu perfformiad sefydliadau.
Mae’r agenda cyhoeddi mynediad agored a’r angen i reoli
data ymchwil yn flaenoriaethau strategol ar gyfer llyfrgelloedd
a’n sefydliadau. Mae gan ein llyfrgelloedd arbenigedd yn rheoli
deunyddiau digidol, cadwrfeydd sefydliadol/digidol, curadu
data, mentrau mynediad agored, metadata, hawlfraint ac IPR,
sydd oll yn nodweddion hollbwysig yn y tirlun ymchwil. Rhaid
i hyn oll fod yn seiliedig ar yr angen i weithio’n fwy effeithlon,
tra’n darparu gwasanaethau o ansawdd uwch ar yr un pryd.

System Rheoli Llyfrgell a Rennir WHELF (LMS)
Yn 2013, noddodd y Pwyllgor Systemau Gwybodaeth ar y
Cyd (Jisc) astudiaeth hyfywedd i edrych ar y potensial ar gyfer
System Rheoli Llyfrgell a rennir ar draws yr holl sefydliadau
addysg uwch a llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru. Derbyniwyd
yr astudiaeth hyfywedd hon gan holl aelodau WHELF a
sefydlodd WHELF Grŵp Gorchwyl a Gorffen a argymhellodd
y dylid sefydlu Consortiwm Cymru gyfan â threfniadau
llywodraethu ffurfiol fel y dewis gorau ar gyfer caffael system
a rennir.

Profiad a
Chyflogadwyedd
Myfyrwyr

Prifysgol
Ryngwladol
ac wedi’i
Globaleiddio

CY DW E I T H I O
A P H ART N E RI AE T H

Ym mis Hydref 2013, penodwyd Gareth Owen yn Rheolydd
Rhaglenni ar gyfer prosiect LMS a rennir WHELF a bu
2013-14 yn flwyddyn arloesol. Sefydlwyd y prosiect i gaffael,
yn rhan o gonsortiwm o sefydliadau, gan gynnwys yr holl
sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, Llyfrgell Genedlaethol
Cymru a llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru, system rheoli
llyfrgell cenhedlaeth nesaf cwmwl-seiliedig (gyda’r dewis o
gaffael rhyngwyneb chwilio cysylltiol y dewis gyflenwyr). Bydd
y contract ar gyfer y system a ddewisir am 7 mlynedd, gyda
dewis i ymestyn yn flynyddol hyd at uchafswm o 5 mlynedd
arall. Y sefydliadau sy’n cymryd rhan yn y consortiwm yw:
• Prifysgol Aberystwyth
• Prifysgol Bangor

Datblygu’r
Gweithlu a
Dysgu Gydol
Oes

• Prifysgol Caerdydd (a Llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru)

• Llyfrgell Genedlaethol Cymru
• Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
• Prifysgol Abertawe
• Prifysgol De Cymru
• Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Bydd LMS a Rennir WHELF yn cynnig nifer o fanteision
ariannol ac anariannol i sefydliadau sy’n cymryd rhan.
Mae’r manteision ariannol yn cynnwys:
Darparu arbedion cost, trwy:
• Rannu cost proses gaffael yr Undeb Ewropeaidd (e.e. caiff
swydd y rheolydd rhaglen ei hariannu gan grant oddi wrth
Lywodraeth Cymru a chyfraniadau gan holl bartneriaid y
consortiwm)
• Dywedodd cyflenwyr y cynigir cryn ostyngiad am brynu
system yn rhan o gonsortiwm
• Llai o gostau caledwedd trwy ddefnyddio system
gwmwl seiliedig
• Potensial hirdymor i rannu gwaith datblygu casgliadau
a gwasanaethau

• Prifysgol Metropolitan Caerdydd
• Prifysgol Glyndŵr

Trwy edrych ar ddatblygu ein gweithlu a chydweithio, gallwn
ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwasanaethau
llyfrgell a gwybodaeth y dyfodol.
Rydym oll yn gweithio mewn amgylchedd lle y mae
angen parhaus i ddarparu gwasanaethau arloesol o fewn
cyfyngiadau ariannol. Y strategaeth newydd hon yw’r cyfle i
adleoli WHELF yn bartneriaeth gydweithredol yng Nghymru:
un fydd yn helpu bodloni gofynion yr agenda gwleidyddol
presennol a gofynion ein sefydliadau ein hunain, ac un fydd
yn helpu gwireddu manteision cost trwy gyfleoedd i rannu
gwasanaethau a chytundebau e-adnoddau cydweithredol.

Gweithgor Prosiect LMS a Rennir WHELF
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Mae’r manteision anariannol yn cynnwys:
Cynnig gwell profiad i ddefnyddwyr, trwy’r:
• Potensial i chwilio ar draws casgliadau’r sefydliadau yng
Nghymru sy’n rhan o’r cynllun o un pwynt mynediad

Rhannu ein harbenigedd
Mae WHELF yn cefnogi nifer o grwpiau arbenigol i sicrhau
bod arbenigedd yn cael ei rhannu rhwng y gwahanol
lyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru;

• Gwneud y system yn fwy dibynadwy trwy ddefnyddio
system cwmwl seiliedig fwy cydnerth

• Mae gan Grŵp Hawlfraint WHELF ffocws ar rannu
gwybodaeth, cyngor a phrofiad er lles y sefydliadau unigol.

• Gwell llifiau gwaith yn arwain at wella’r gwasanaeth

• Mae grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig WHELF yn
cydweithio i fapio a digideiddio casgliadau a datblygu
ceisiadau am arian ar y cyd

• Creu cyfleoedd i gydweithio ymhellach trwy ddefnyddio’r
system a rennir, allai gynnwys,
• trefniadau cilyddol ar gyfer rheoli benthyciadau a
thrwyddedau
• rhannu gwybodaeth rheoli a dadansoddiadau
amser go iawn, yn arwain at wella’r gwasanaeth
Mae prosiect LMS WHELF wedi cwblhau cam olaf y
broses dendro, a chafodd y tri chyflenwr gorau o’r cam
ITT eu gwerthuso trwy ymweliadau â safleoedd cyfeiriol a
chyflwyniadau gan y cyflenwyr dros y gaeaf. Y cam nesaf yw y
bydd y Gweithgor yn cyflwyno eu penderfyniad i Grŵp Llywio
LMS a Rennir WHELF i’w gadarnhau a chychwyn y broses o
gyflwyno’r contract i’r dewis gyflenwr.
Mae canlyniadau ymrwymiad a brwdfrydedd y Rheolydd
Rhaglen a’r Gweithgor wedi golygu y cyflawnwyd llawer
iawn mewn cyfnod byr. Cafwyd diddordeb o bedwar ban
yn natblygiad y prosiect, a chafwyd ymholiadau o Ewrop
a Chanada, ac mae potensial i LMS a Rennir WHELF fod
yn fodel i’w rannu â gwledydd eraill. Mae’r prosiect yn
dystiolaeth gadarn o’r ysbryd cydweithredol sy’n cael ei
feithrin yn WHELF ac mae’n creu manteision mawr i Gymru, y
sefydliadau sy’n rhan o’r prosiect a’u defnyddwyr. Mae llawer
mwy i ddod wrth reswm, wrth i’r dewis LMS gael ei gyflwyno
ac wrth inni edrych ymlaen at y sefydliadau cyntaf yn dechrau
defnyddio’r LMS a ddewiswyd ym mis Medi 2015.

• Mae ALIS Cymru yn grŵp o weithwyr LIS proffesiynol sy’n
gweithio tuag at rannu a datblygu arfer gorau ym mhob
agwedd ar gymorth anabledd wrth ddarparu gwasanaethau
llyfrgell a gwybodaeth yn y sector addysg uwch yng
Nghymru.
Gweithio mewn partneriaeth
Rydym yn parhau i chwilio am gyfleoedd i weithio gyda
mudiadau tebyg ar draws gwledydd Prydain er mwyn
rhannu gwybodaeth. Mae’r rhain yn cynnwys y Gymdeithas
Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion
(SCONUL), Jisc, Conffederasiwn Llyfrgelloedd Prifysgol
ac Ymchwil Yr Alban (SCURL), Consortiwm Llyfrgelloedd
Cenedlaethol a Phrifysgolion (CONUL) yn Iwerddon, y
Northern Collaboration, Llyfrgelloedd Academaidd Gogledd
Orllewin Lloegr (NoWAL) a Chonsortiwm Llyfrgelloedd
Academaidd yr M25.

E H AN G U M Y N E DI AD
Mynediad at adnoddau electronaidd a rennir
Cafodd y cytundeb arloesol gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen
ei ailnegydu a’i gytuno am 3 blynedd arall. Fel aelodau o
Lyfrgell Electronaidd Addysg Uwch Cymru, mae pob llyfrgell
addysg uwch yng Nghymru yn rhannu mynediad at yr un
casgliad o fwy na 200 o gyfnodolion testun llawn ar-lein. Gan
adeiladu ar lwyddiant y cytundeb gyda’r OUP mae grŵp
WHEEL yn parhau i negydu gyda chyhoeddwyr cyfnodolion
eraill, ac eleni llwyddodd i gael mynediad cydweithredol at
Sage Premier a Times Digital Archive trwy GaleCengage. Wrth
gyflawni Strategaeth WHELF mae’r grŵp yn edrych hefyd ar
feincnodi a dadansoddi’r tueddiadau gwariant yn y maes yma
er mwyn sicrhau bod tanysgrifiadau adnoddau electronaidd
o fudd i fyfyrwyr yng Nghymru. Yn yr hirdymor, efallai y bydd
y metreg a gynhyrchir o’r LMS a rennir yn helpu gyda’r
dadansoddi hwn ac y bydd yn enghraifft arall o werth LMS
a Rennir WHELF.
European Sources Online
Yn 2014 ehangodd European Sources Online (sy’n gweithio
o Brifysgol Caerdydd) ei wasanaeth y tu hwnt i Gymru ac
erbyn hyn daeth yn wasanaeth mynediad am ddim ledled y
byd. Mae’r ESO yn darparu gwybodaeth am sefydliadau a
gweithgareddau’r Undeb Ewropeaidd, gwledydd, rhanbarthau
a sefydliadau rhyngwladol eraill Ewrop, a’r materion sydd o
bwys i ddinasyddion, ymchwilwyr a budd-ddeiliaid Ewrop.
Adroddiad ar archwiliad WHELF o gynlluniau
mynediad llyfrgelloedd
Cynhaliodd WHELF arolwg diweddar i archwilio cynlluniau
mynediad cilyddol i lyfrgelloedd yng Nghymru. Cynhaliwyd
yr arolwg yn rhan o Nod Strategol 1 Cynllun Gweithredu
WHELF: Profiad Myfyrwyr er mwyn asesu a oedd WHELF yn
cyrraedd ei nod o ddatblygu cynlluniau mynediad partneriaeth
er mwyn datblygu profiad myfyrwyr a chanfod pa feysydd
oedd angen mwy o sylw. Dosbarthwyd arolwg 10 cwestiwn
trwy SurveyMonkey a derbyniwyd ymatebion oddi wrth
wyth sefydliad: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor,
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol De Cymru
a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Dangosodd canlyniadau’r arolwg mai’r cynllun mynediad
mwyaf poblogaidd yng Nghymru yw Sconul Access, a
bod cynlluniau rhanbarthol fel Llyfrgelloedd Ynghyd a Linc
y Gogledd hefyd yn boblogaidd iawn. Roedd Mynediad
Parod Cymru, prosiect diweddar gan WHELF sy’n galluogi’r
cyhoedd i ddefnyddio adnoddau electronaidd mewn
sefydliadau cyfranogol hefyd yn boblogaidd. Y grŵp mwyaf
sy’n defnyddio’r cynlluniau hyn yw myfyrwyr ôl-radd, sef
87.5%. Roedd y cyhoedd ac israddedigion yn gydradd ail.
Roedd yr holl sefydliadau’n teimlo fod y cynlluniau mynediad
i lyfrgelloedd yn fuddiol i’w sefydliad a’u defnyddwyr/
aelodau. Roedd manteision ychwanegol y cynlluniau’n
cynnwys llenwi bylchau o ran darparu gwasanaethau/
adnoddau i ddefnyddwyr ynghyd â chynnig mwy o ddewis
i staff a myfyrwyr, nid yn unig o ran darparu mynediad at
ddeunyddiau ond hefyd trwy gynnig dewis o amgylcheddau
astudio. Roedd pobl o’r farn fod cynllun Mynediad SCONUL
yn ychwanegu gwerth trwy gynnig darpariaeth deg a chyfartal
ar draws y sefydliadau. Roedd cynlluniau mynediad yn cael eu
hystyried hefyd yn arf hyrwyddo defnyddiol i’r Brifysgol trwy
gynnig buddiannau i’r gymuned leol benodol. Mae cynlluniau
mynediad rhanbarthol fel Llyfrgelloedd Ynghyd a Linc Y
Gogledd yn cysylltu sectorau (llyfrgelloedd Addysg Uwch/
Bellach/cyhoeddus) trwy gynnig gwasanaeth sy’n cwmpasu
ardal ddaearyddol fawr.
Felly, ble nesaf? Rhoddodd yr arolwg adborth defnyddiol i
WHELF ar ddatblygu gwasanaethau cynlluniau mynediad i
lyfrgelloedd, gan gynnwys:
• yr angen i ddarparu gwell arwyddbyst at gynlluniau
mynediad trwy wneud y cynnig aelodaeth yn un mwy
ystyrlon i aelodau h.y. amlinellu beth sydd ar gael a ble;
• yr angen i aelodau WHELF fabwysiadu agwedd fwy cydlynol
at ddarparu cynlluniau mynediad a rhoi sylw i unrhyw
fylchau yn y ddarpariaeth;
• cynnig esboniadau cliriach ar gynlluniau e.e. trwy ddarparu
un porth gwybodaeth e.e. trwy borth WHELF;
• rhoi sylw i fylchau o ran mynediad at e-adnoddau;
• mapio’r cynlluniau presennol i weld ymhle mae’r bylchau, yn
enwedig felly o ran benthyca cilyddol;
• gwella’r gwaith o dargedu/hyrwyddo’r cynlluniau presennol;
• dod o hyd i gynllun mynediad addas y gallai Llyfrgell
Genedlaethol Cymru ymuno ag ef.

Tudalen 10

Adroddiad Blynyddol WHELF 2013-2014

Adroddiad Blynyddol WHELF 2013-2014

Tudalen 11

Carfan gyntaf o fyfyrwyr Achrediad CILIP Prifysgol
Glyndŵr yn derbyn eu gwobrau (o’r chwith i’r dde):
Nicola Watkinson, Lynne Henderson, Carol Visser, Meira
Jones, Isabel Phillips, Angela Friel, Sonia Rocke, Jenny
Jones, Nick Roe, Deborah Salisbury, Bernadette Carter,
Elizabeth Evans, Paul Jeorret © Prifysgol Glyndŵr

Drama Treftadaeth Ysgol Maesydderwen, sesiwn Ymchwil Prosiect Cymunedau Cysylltiedig © Prifysgol Abertawe

Er mwyn rhoi sylw i’r materion hyn sefydlwyd grŵp gorchwyl
a gorffen WHELF yn cynnwys Emma Adamson (Metropolitan
Caerdydd), Alison Harding (Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant: Caerfyrddin & Llanbedr Pont Steffan) a
Swyddog Datblygu WHELF i oruchwylio’r tasgau uchod,
gwneud argymhellion i WHELF a chwilio am feysydd y gall
WHELF gydweithio ynddynt gyda sectorau a sefydliadau
allweddol eraill.
Ymgysylltu â’r Gymuned
Cynhaliodd Shan Robinson, Swyddog Cefnogaeth
Academaidd yn Llyfrgell Prifysgol Bangor raglen ym mis
Ebrill gyda disgyblion Blwyddyn 12 o Ysgol Dyffryn Ogwen.
Mae’r prosiect yn ceisio eu hannog i fanteisio ar adnoddau a
chefnogaeth llyfrgelloedd, a datblygu eu sgiliau llythrennedd
gwybodaeth. Bwriad ehangach y prosiect yw annog
disgyblion o gefndiroedd nad oes ganddynt brofiad prifysgol i
ddod yn fwy cyfarwydd ag amgylchedd prifysgol a’u hannog i
godi eu dyheadau addysgol eu hunain.

Cydweithiodd Archifau Richard Burton Prifysgol Abertawe
a Llyfrgell Glowyr De Cymru gydag Ysgol Maesydderwen i
gynhyrchu drama a dathliad o brosiect “Ymchwilio Hanes
Glofaol Cwmtawe Uchaf” a noddwyd gan Gronfa Treftadaeth
y Loteri. Cynhyrchwyd y deunyddiau hanesyddol ar gyfer y
ddrama trwy gynnal gweithdai yn yr ysgol ac ymweliadau gan
y plant â Llyfrgell Glowyr De Cymru, Archifau Richard Burton
ac Archifau Gorllewin Morgannwg.
Mynediad Parod Cymru
Erbyn hyn mae Prifysgol Bangor yn rhan o’r prosiect hwn a
reolir gan WHELF a sefydlwyd i alluogi aelodau’r cyhoedd i
ddefnyddio adnoddau electronaidd yn sefydliadau addysg
uwch Cymru. Yr aelodau eraill sy’n rhan o’r prosiect
yw Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol
Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant: Caerfyrddin & Llanbedr Pont Steffan.

S G I L I AU
Ym mis Rhagfyr 2013 cafodd Prifysgol Glyndŵr ei hachredu
gan CILIP (Sefydliad Siartredig Gweithwyr Llyfrgell a
Gwybodaeth Proffesiynol) am ei Gradd Sylfaen mewn Arfer
Llyfrgelloedd a Gwybodaeth a BSc (Anrh) Rheoli Llyfrgell
a Gwybodaeth. Cafodd y Brifysgol gais yn wreiddiol gan
Lywodraeth Cymru i greu’r Radd Sylfaen er mwyn ceisio
hyfforddi llyfrgellwyr fel y gallent “anwesu’r oes ddigidol”.
Dywedodd Paul Jeorrett, Pennaeth Gwasanaethau Llyfrgell
a Gwybodaeth “fod y cwrs ei hun wedi tyfu wrth i’r Brifysgol
arloesi ac ymateb i anghenion cyflogwyr. Mae’r ffaith mai ni
yw’r cyntaf i gael ein hachredu gan CILIP trwy eu fframwaith
proffesiynol newydd ac y cawsom adroddiad disglair am y
ffordd rydym yn asesu a chyflwyno ein cyrsiau… yn mynd â
ni i’r lefel nesaf, yn enwedig gan mai ni yw’r cyntaf yn y byd
i ennill yr achrediad hwn ar ei newydd wedd - mae’n golygu
ein bod yn arwain y ffordd, yn enwedig felly yng Nghymru.”
Graddiodd y garfan gyntaf o fyfyrwyr ar y BSc cyntaf yn
y pwnc gyda naw gradd dosbarth cyntaf a dwy radd ail
ddosbarth uwch. [1]				
Dysgu yn y Gymru Ddigidol
Ym mis Chwefror 2013, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a
Sgiliau y sefydlwyd y Gweithgor ar Adnoddau Dysgu Digidol
Ar-lein i edrych ar botensial dysgu digidol ar-lein a sut all
Llywodraeth Cymru gefnogi’r sector addysg uwch yn y maes
sy’n tyfu hwn.
Gofynnwyd i’r grŵp gynghori Llywodraeth Cymru ar:
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• fygythiad cystadleuol posib datblygiadau technolegol
byd-eang i’r sector addysg uwch yng Nghymru
• y cyfleoedd newydd posib y mae datblygiadau technolegol
yn eu cynnig i’r sector addysg uwch yng Nghymru mewn
cyfnod o gyfyngu ar wariant cyhoeddus
• i ba raddau mae’r sector addysg uwch yng Nghymru yn
cydweithio i ddefnyddio economïau maint er mwyn
manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael
• i ba raddau all datblygiadau technolegol gynnig llwyfan
ar gyfer annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn addysg
uwch lawn amser a rhan amser, unwaith eto mewn cyfnod o
gyfyngu ar wariant cyhoeddus.’ [2]
Cadeiriwyd y grŵp gan gyn Gadeirydd WHELF, Andrew
Green ac ym mis Mawrth 2014 cyhoeddwyd eu hadroddiad,
“Agored ac ar-lein: Cymru, addysg uwch a dulliau datblygol o
ddysgu”. Mae’r adroddiad yn cyflwyno cyfres o argymhellion
i’r Gweinidog Addysg a Sgiliau ac i sefydliadau Addysg Uwch.
Gellir darllen yr adroddiad yn llawn yn: http://wales.gov.uk/
docs/dcells/publications/140402-online-digital-learningworking-group-en.pdf
Diweddarodd Y Brifysgol Agored ei rhaglen Being digital
ac erbyn hyn mae’n gydnaws ag offer symudol. Mae Being
digital ar gael i’w ddefnyddio gan unrhyw un
www.open.ac.uk/libraryservices/beingdigital
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C AS G L I ADAU
Profiad Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf
Lansiwyd prosiect a ddatblygwyd gan Grŵp Archifau a
Chasgliadau Arbennig WHELF ac a arweiniwyd gan Lyfrgell
Genedlaethol Cymru ar gyfer swmp ddigideiddio ffynonellau
cynradd yn gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf ar ddydd Iau yr
28ain Tachwedd 2013 yn Y Coleg, Merthyr Tudful.
Mae Profiad Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn fenter ar y
cyd dan arweiniad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mewn
partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor,
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant, BBC Cymru Wales, Casgliad y Werin,
Cymru, a swyddfeydd archifau a chofnodion lleol sy’n rhan o
Gyngor Archifau a Chofnodion Cymru. Ariannwyd y prosiect
gan grant o £500,000 o raglen Jisc e-Content fel rhan o’u
gwaith yn cefnogi addysg ac ymchwil, a thrwy gefnogaeth
gan y partner sefydliadau.

Diwrnod Ymchwil a Chadwrfeydd WHELF ym Mhrifysgol Abertawe.

CEF NOGAE TH
A R GYF ER Y MC HWI L
Cafodd Prifysgol Abertawe ei derbyn i gymryd rhan ym
mhrosiect peilot Jisc-ARMA ORCID. Nod cyffredinol y
prosiect hwn yw archwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio ac
annog mabwysiadu cynlluniau ORCID ar draws Prifysgol
Abertawe a, thrwy weithio gyda WHELF, Rhwydwaith
Cadwrfeydd Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn
fwy cyffredinol ar draws Cymru. Maent hefyd yn gobeithio
gwneud ORCID ar gael yn y Gymraeg er mwyn cefnogi
ymchwilwyr ar draws Cymru.
Mae Prifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth yn parhau
i gydweithio’n llwyddiannus iawn ar Fynediad at Ddata
ac maent yn datblygu pecynnau hyfforddiant ar gyfer
academyddion ar reoli data ymchwil. Mae Prifysgol Bangor
wedi gweithio hefyd gyda’r Ganolfan Curadu Digidol i
edrych ar eu polisïau rheoli data ymchwil. Trefnodd y
Brifysgol dîm prosiect i edrych ar CRIS newydd (System
Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol). Dewisodd Prifysgol
Caerdydd Converis gan Thomson-Reuters yn CRIS ac
mae cefnogaeth ymchwil yn parhau trwy ddatblygu Polisi
Cyhoeddiadau Mynediad Agored a chymeradwyaeth i
fynd ati i sefydlu Gwasg Prifysgol Caerdydd fydd yn un
mynediad agored ac ar-lein.

Trefnodd Llyfrgell Prifysgol Abertawe ddiwrnod seminar
defnyddiol iawn yn ddiweddar ar gyfer WHELF ar
gadwrfeydd ac ymchwil ategol. Trafodwyd nifer o bynciau
yn y digwyddiad, yn eu plith Rwydwaith Cadwrfeydd
Cymru a phrosiect y Rhyfel Byd Cyntaf, REF, bibliometreg,
ORCID a phrofiadau ymweliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru
a Phrifysgol Abertawe ag Antwerp, Ghent a Brwsel i gael
gwybod mwy am y dull cydlynol a ddefnyddir yn Fflandrys
ar gyfer rheoli treftadaeth ddigidol. Gorffennodd y diwrnod
gyda thrafodaeth banel ar sut ddylai WHELF symud ymlaen
gydag ymchwil ategol, dyfodol Rhwydwaith Cadwrfeydd
Cymru a sut i fanteisio ar arbenigedd a ddatblygodd
aelodau yn barod, darparu hyfforddiant a datblygu arfer
gorau. Bydd y drafodaeth yn helpu WHELF i bennu nodau
ei Gynlluniau Gweithredu ar gyfer 2014-15. 		

Dywedodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis, oedd
hefyd yn croesawu lansio’r cynllun: “Mae Prosiect Profiad
Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn enghraifft o gydweithio ledled
Cymru i greu adnodd digidol newydd a phwysig, fydd yn
profi’n amhrisiadwy ar gyfer addysgu, ymchwil ac ymgysylltu
â’r cyhoedd, yn fyd-eang, yn rhad ac am ddim, ar gyfer
unrhyw un sy’n ymddiddori yn y cyfnod hanesyddol
pwysig hwn”.
Mae lansiad ffurfiol Profiad Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf hefyd
yn rhoi cychwyn ar fenter Partneriaeth Gymunedol Llyfrgell
Genedlaethol Cymru. Bydd hon yn galluogi mwy o bobl ar
draws Cymru i ddefnyddio casgliadau helaeth y Llyfrgell o
ddeunyddiau print, llawysgrifau a gweledol. [3]
Papurau Newyddion Cymru Ar-lein
Ychwanegwyd 33 teitl arall at adnodd Papurau Newyddion
Cymru Ar-lein (WNO) welshnewspapers.llgc.org.uk. Mae
Papurau Newyddion Cymru Ar-lein yn adnodd ar-lein rhad
ac am ddim gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru lle y gellir cael
gafael ar fwy na 7 miliwn o erthyglau o gasgliad cyfoethog y
Llyfrgell o bapurau newyddion hanesyddol. Erbyn hyn mae’r
adnodd yn cynnig mynediad at dros 630,000 o dudalennau
o bron i 100 o gyhoeddiadau bapurau newyddion. Bydd
hynny’n tyfu i fwy nac 1 miliwn o dudalennau wrth i fwy o
gyhoeddiadau gael eu hychwanegu yn ystod 2014. Erbyn
hyn mae’r adnodd hefyd yn cynnwys deunydd papurau
newyddion a gafodd ei ddigideiddio gan brosiect Profiad
Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf (http://cymru1914.org/).
Mae Cynefin: Mapio Ymdeimlad o Berthyn Cymru yn brosiect
gweithgarwch tair blynedd i ddigideiddio a gwe-osod
mapiau degwm Cymru i greu map ar-lein parhaus o’r wlad
ar adeg allweddol yn ei datblygiad. Caiff ei ariannu’n bennaf
gan Gronfa Treftadaeth y Loteri (HLF), a ddyfarnodd grant
o £486,000 gyda chymorth gan CyMAL: Amgueddfeydd
Archifau Llyfrgelloedd Cymru. Arweinir y prosiect gan ARCW,
(Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru) y corff cynrychioliadol
ar gyfer y 22 sefydliad a mudiad sy’n gyfrifol am weinyddu
archifau yng Nghymru. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn
gyfrifol am ddigideiddio mapiau degwm, cefnogaeth TG a
hi yw’r deiliad grant. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi
dechrau digideiddio’r mapiau degwm ac fe wahoddwyd
tendrau’n ddiweddar ar gyfer llwyfan tir-gyfeirio a torf-gaffael.
Yn ogystal â gwe-osod y mapiau degwm, cynlluniwyd chwe
phrosiect lleol ar draws Cymru er mwyn annog pobl i ymhél
ag agweddau gwahanol o’r mapiau degwm, pob un ohonynt
yn bartneriaeth rhwng gwasanaeth archifau awdurdod lleol a
grŵp neu grwpiau cymunedol lleol yn eu hardal.
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Llecyn arddangos newydd Llyfrgell & Archifau Roderic Bowen yn PCDDS: Llanbedr
Pont Steffan. Yn y llun gwelir yr arddangosfa gyntaf, a guradwyd gan aelodau tîm pêl
droed y coleg a enillodd Bencampwriaeth Cymru yn 1963. © PCDDS

Dathlu 40 Mlwyddiant Llyfrgell Glowyr De Cymru
Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau yn Llyfrgell Glowyr De
Cymru, Prifysgol Abertawe i gofnodi 40 mlwyddiant y Llyfrgell.
Ar ddydd Gwener y 9fed Mai 2014 roedd Llyfrgell Glowyr De
Cymru, ac Archifau Richard Burton yn falch o groesawu’r
Arglwydd Hennessy, Arglwydd Aberdâr, Hywel Francis AS
a Chris Evans AS. Yn dilyn prynhawn yn gweld ac archwilio
casgliadau a gedwir yn Llyfrgell y Glowyr ac Archifau Richard
Burton, rhoddodd yr Arglwydd Hennessy, sy’n Athro Hanes
Cyfoes Prydain Attlee ym Mhrifysgol Queen Mary, sgwrs
gyhoeddus ar Secrecy, Openness and Writing the History of
One’s Own Times. Cwmpasodd y sgwrs ddiddorol hon sawl
agwedd ar fywyd yr Arglwydd Hennessy yn newyddiadurwr
a hanesydd, gan gynnwys ei ymrwymiad i godi’r llen ar
gofnodion a gedwir gan Lywodraeth y DU at ddibenion
ymchwil a hanesyddol.
Dywedodd Aelod Seneddol Aberafan Dr Hywel Francis,
Cadeirydd y Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Archifau a Hanes
ac Athro Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe, “Dyma’r tro
cyntaf i’r Grŵp Trawsbleidiol gynnal digwyddiad y tu allan i’r
Senedd, ac rwyf yn falch y bydd yn cyd-daro â dathliadau 40
mlwyddiant Llyfrgell Glowyr De Cymru. Pan yn newyddiadurwr
ifanc, ysgrifennodd yr Arglwydd Hennessy erthygl dreiddgar
iawn i’r Times Higher Education Supplement am y prosiect
ymchwil pwysig a sefydlodd Lyfrgell Glowyr De Cymru
yn 1973.”

Lansiad llyfr yn Llyfrgell Glowyr De Cymru. (Ch- Dd, Yr Athro Richard Davies,
Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe; Siân Williams, Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr
De Cymru; Dr Hywel Francis, AS Aberafan)

Mae llyfr a ysgrifennwyd gan Dr Hywel Francis a Sian Williams
(Llyfrgellydd, Llyfrgell Glowyr De Cymru) o’r enw “Do Miners
Read Dickens” yn adrodd hanes sefydlu Llyfrgell Glowyr De
Cymru trwy achub casgliadau o lyfrgelloedd Institiwtiau’r
Glowyr oedd yn cau un ar ôl y llall, ac mae’n disgrifio sut y
datblygodd y llyfrgell yn gasgliad ymchwil unigryw a chanolfan
dysgu gydol oes o’r math sydd gennym heddiw.
Mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi dathlu llwyddiant i
Archifau Richard Burton sydd wedi ennill y Safon Achrediad
newydd ar gyfer Archifau - y gwasanaeth Archifau Prifysgol
cyntaf i wneud hynny ac un o 10 o unrhyw fath o wasanaeth
archifau yng ngwledydd Prydain. Er mwyn cyrraedd y Safon,
mae’n rhaid i Archifau ddangos eu bod yn “ymatebol i’w
holl fudd-ddeiliaid ac y gellir ymddiried ynddynt i reoli eu
casgliadau unigryw”. Ymwelodd y Gweinidog Diwylliant a
Chwaraeon, John Griffiths AC â’r Archifau i gyflwyno’r wobr
a chyhoeddodd £76k o arian newydd (£20k gan CyMAL a
£56k o’r Rhaglen Grantiau Catalogio Cenedlaethol) ar gyfer
prosiect ‘Wales, Showing our Metal’ i ddarparu archifau
Cydffederasiwn Masnachau Haearn a Dur, y Casgliad Dur
Prydeinig a chasgliad Gwaith Dur Brymbo ar-lein.
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Llyfrgellydd y Flwyddyn Cymru CILIP Cymru, Peter Keelan yn derbyn ei wobr © Dan Staveley

Cyflwyno Gwobr Achredu Archifau i Archifau Richard Burton ym Mhrifysgol Abertawe (Ch- Dd, Yr Athro Richard
Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe, Elisabeth Bennett, Archifydd, John Griffiths, AC, Gweinidog Diwylliant
& Chwaraeon, Kevin Daniel, Cyfarwyddwr ISS, Prifysgol Abertawe) © Prifysgol Abertawe

Cadarnhawyd arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru ym mis
Mawrth ar gyfer didoli Llyfrgell Cymdeithas Ddrama Cymru a
throsglwyddo’r casgliad o ddramâu i Goleg Brenhinol Cerdd
a Drama Cymru. Mae’r darn sylweddol hwn o waith catalogio
ac ail-gartrefu wedi cychwyn erbyn hyn, a’r nod yw ail-lansio’r
casgliad ym mis Medi i’w wneud ar gael i aelodau Cymdeithas
Ddrama Cymru. 					
Cynhaliodd y Sefydliad ar gyfer Astudio Stadau Cymru ym
Mhrifysgol Bangor ysgol undydd lwyddiannus ar ‘Dir a Grym’
ar y cyd â’r Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg.
Bydd y Sefydliad yn hyrwyddo hanes y stadau bonedd yng
Nghymru trwy ymchwil, arddangosfeydd, ysgolion undydd a
chyhoeddiadau gan ddefnyddio’r casgliadau a gedwir yn yr
Archifau. Mae’r Gwasanaeth Archifau ym Mhrifysgol Bangor
yn cyfrannu hefyd at drefniadau’r Brifysgol i goffáu’r Rhyfel
Byd Cyntaf ac fe gynhelir arddangosfa dros yr haf ac fe
draddodir Darlith Flynyddol Archifau a Chasgliadau Arbennig
ar Hydref 15, 2014 gan Syr Deian Hopkin ar thema effaith y
rhyfel yng Nghymru.
Cafodd Metropolitan Caerdydd ychwanegiad o bwys i’w
Chasgliadau Arbennig wrth dderbyn y ‘Bernard Rackham
Collection’: sef casgliad o’i lyfrau, llythyrau ac amgaeëdigion
eraill o’i gyfnod yn yr Adran Cerameg a Gwydr yn Amgueddfa
Victoria ac Albert.
Yn Glyndŵr mae’r gwaith o gatalogio’r 13,000 eitem yn
Llyfrgell Goldstein yn parhau gyda chymorth dau intern
fyfyriwr newydd. Cafodd bron i 2500 eitem eu catalogio ac
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Yr Arglwydd Hennessy yn ymweld â Llyfrgell Glowyr
De Cymru gyda Siân Williams, Llyfrgellydd, Llyfrgell
Glowyr De Cymru.

mae darganfyddiadau newydd yn ymddangos yn gyson,
gan gynnwys nifer o ysgythriadau a thorluniau pren prin ac o
ansawdd uchel y maen nhw’n gobeithio eu harddangos cyn
bo hir. Mae Llyfrgell Goldstein wedi arwain at nifer o roddion
bychain ond o ansawdd uchel o lyfrau gan academyddion
eraill ym Mhrifysgol Glyndŵr.
Mae Llyfrgell & Archifau Roderic Bowen a Llyfrgell Llanbedr
Pont Steffan wedi cydweithio i ddatblygu llecyn arddangos
cyhoeddus newydd yn y llyfrgell ar Gampws Llanbedr Pont
Steffan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Defnyddir y
llecyn arddangos gan fyfyrwyr i arddangos gwaith prosiect
yn seiliedig ar gasgliadau archifol yr archifau. Mae’r RBLA
yn gweithio hefyd i grynhoi at ei gilydd gasgliadau Rhyfel
Byd Cyntaf llyfrgell y Brifysgol i greu un casgliad o adnoddau
cyfoes a chysylltiol. Mae hyn yn golygu gwella’r cofnodion
catalog ar gyfer nifer o’r eitemau ynghyd ag ystyried lefelau
priodol o gadwraeth. Cafodd Archifau Coleg y Drindod
Caerfyrddin eu hadennill yn ddiweddar o Archifau Sir
Gaerfyrddin ac mae staff archifau a gwirfoddol yn yr RBLA
wedi dechrau catalogio’r casgliad hwn fel y gellir ei gadw
law yn llaw ag archifau Coleg Dewi Sant, Prifysgol Cymru,
Llanbedr Pont Steffan.

DAT B LYG I AD
P RO F F E S I Y N O L
PARH AUS
Colociwm Gregynog 2014
Cynhaliwyd ein cynhadledd flynyddol ar gyfer staff
llyfrgelloedd a TG eleni rhwng 10 -13 Mehefin yng Ngregynog.
Fe’i cefnogir ar y cyd gan WHELF a fforwm Technoleg
Gwybodaeth Addysg Uwch Cymru, HEWIT. Llongyfarchiadau
i Brifysgol Aberystwyth ac is-grŵp WHISD WHELF, a drefnodd
raglen lawn ac amrywiol ar thema “Ailfeddwl y Dyfodol:
Bodloni staff a myfyrwyr wrth i adnoddau leihau a dyheadau
godi”. Cydlynir Colociwm 2015 gan WHISD, HEWIT, Prifysgol
Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.
Cydweithredu Cymru ar Waith 2014
Cynhaliwyd diwrnod Cydweithredu ar Waith ar gyfer Addysg
Uwch/Addysg Bellach yng Nghymru ar y 25ain Mehefin 2014
yng Ngholeg Merthyr. Mae’r digwyddiad yn gyfle i Addysg
Uwch ac Addysg Bellach ddiweddaru a rhannu gwybodaeth
o’u sefydliadau. Ymhlith y themâu cyffredin a ddeilliodd o’r
sectorau oedd:
• Uno sefydliadau ac effaith hynny ar wasanaethau llyfrgell
• Toriadau ariannol
• Cynnal gwasanaeth mewn cyfnod o newid endemig
• Mewn Addysg Bellach, y duedd i ddatblygu unedau Addysg
Uwch ar wahân i gyflwyno cyrsiau.
Roedd y sesiwn brynhawn yn cynnwys 2 gyflwyniad ar
Lythrennedd Gwybodaeth, y cyntaf gan Janet Waters yng
Ngholeg Wiltshire, a ddatblygodd bartneriaethau gyda 5
prifysgol a chafwyd yr ail gyflwyniad gan Lynne Evans o Goleg
Castell-nedd Port Talbot, a roddodd gyflwyniad rhagorol ar

farchnata llythrennedd gwybodaeth i staff academaidd. Mae
eu model llythrennedd gwybodaeth yn cynnwys rhaglen
graidd o 6 gweithdy yn seiliedig ar Fframwaith Llythrennedd
Gwybodaeth Cymru.
Cynhadledd CILIP Cymru Wales 2014
Thema cynhadledd eleni oedd “Gwneud gwahaniaeth:
Llyfrgelloedd a’u cymunedau” a gyflwynodd nifer o sgyrsiau a
gweithdai amrywiol o’r sectorau Cyhoeddus, Addysg Uwch a
Llyfrgelloedd Ysgol.
Yn ystod y gynhadledd cyhoeddwyd enw enillydd Gwobr
Llyfrgellydd y Flwyddyn Cymru a sefydlwyd gan CILIP Cymru
Wales. Cyflwynir Gwobr Llyfrgellydd y Flwyddyn Cymru i
lyfrgellydd neu weithiwr gwybodaeth unigol sy’n gwneud
gwahaniaeth o bwys i’r cymunedau a wasanaethant neu i’r
proffesiwn yng Nghymru, ac mae’n dathlu eu cyflawniadau,
effeithiau ac arloesedd. Yr enillydd eleni oedd Peter Keelan,
Pennaeth Grŵp Casgliadau Arbennig ac Archifau (SCOLAR)
ym Mhrifysgol Caerdydd. Wrth dderbyn ei wobr dywedodd
Peter: “Rwyf yn gweithio gyda chymaint o gydweithwyr
ysbrydoledig ar brosiectau yng Nghymru a thu hwnt, a bydd
y camau a gymerasom ar y cyd, yn enwedig felly o ran
digideiddio archifau a gwneud yr adnoddau gwerthfawr hyn
ar gael ar-lein, yn parhau i wneud gwahaniaeth i ymchwil
academaidd ac addysg gyhoeddus ymhell i’r dyfodol.”
Trefnwyd 5ed Cynhadledd Ryngwladol m-libraries eleni gan
Y Brifysgol Agored a Phrifysgol Tsieineaidd Hong Kong.
Edrychodd y gynhadledd ar archwilio a rhannu gwaith a wneir
mewn llyfrgelloedd ledled y byd i ddarparu gwasanaethau ac
adnoddau i ddefnyddwyr trwy ystod gynyddol o offer symudol
a llaw.
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W HEL F : CY FA NS OD D I A D
Cyfarfodydd WHELF

Cynllun Gweithredu WHELF

Cyfarfu WHELF bedair gwaith eleni, unwaith yng Ngregynog,
canolfan gynadledda Prifysgol Cymru, unwaith yn Llyfrgell
Gladstone, Penarlâg a dwywaith trwy fideogynhadledd.

Mae cynllun gweithredu blynyddol yn nodi targedau ac
amserlenni WHELF ac fe’i trefnir ar sail pedair thema Cynllun
Strategol WHELF er mwyn rhoi ein Nodau Strategol ar waith.
Mae cynrychiolydd WHELF yn cyflawni rôl Arweinydd Nod
Strategol ar gyfer pob maes fel a ganlyn:

11 Chwefror 2014 trwy fideogynhadledd
1- 2 Mai 2014 yn Llyfrgell Gladstone
15 Gorffennaf 2014 trwy fideogynhadledd

Nod 1 Profiad Myfyrwyr: Emma Adamson (Prifysgol
Metropolitan Caerdydd)

9 - 10 Hydref 2014 yng Ngregynog

Nod 2 Ymchwil a Menter: Janet Peters (Prifysgol Caerdydd)

Grŵp Swyddogion WHELF

Nod 3 Prifysgol Ryngwladol ac wedi’i Globaleiddio:
Paul Jeorrett (Prifysgol Glyndŵr)

Mae’r Grŵp Swyddogion yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn
cyn prif gyfarfodydd WHELF.
Aelodaeth ar gyfer 2013-14:
Cadeirydd: Sue Hodges, Prifysgol Bangor

Nod 4 Datblygu’r Gweithlu: Julie Hart (Prifysgol Aberystwyth)

G RAN T I AU A CH Y L L ID
Aeth gwaith yn ei flaen ar y prosiectau hyn yn ystod
2013-2014:
• CyMAL: Amgueddfeydd Llyfrgelloedd Archifau Cymru
Cyllid i gefnogi camau gweithredu cynnar LMS a Rennir
WHELF.
• CyMAL: Amgueddfeydd Llyfrgelloedd Archifau Cymru
Mynediad parod at adnoddau electronig yn llyfrgelloedd
academaidd Cymru.
• CyMAL: Amgueddfeydd Llyfrgelloedd Archifau Cymru
Casgliadau Cymru - mapio treftadaeth brintiedig a digidol
Cymru er mwyn gwella mynediad.

C Y N RYC H I O L AE T H

Rachael Whitfield, Swyddog Datblygu WHELF

Cynrychiolir aelodau WHELF ar nifer fawr o fudiadau a
sefydliadau cenedlaethol a’r DU.
Maent yn cynnwys:

POBL
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• Rhaglen Grantiau Catalogio Cenedlaethol
Wales, Showing our Metal - prosiect i osod archifau’r
Cydffederasiwn Masnachau Haearn a Dur, y Casgliad Dur
Prydeinig a chasgliad Gwaith Dur Brymbo ar-lein.

Darperir cefnogaeth er mwyn cyflawni amcanion y cynllun
gweithredu gan aelodau eraill WHELF, is-grwpiau WHELF,
Swyddog Datblygu WHELF a phartner sefydliadau.

Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth (Trysorydd WHELF)

Penodwyd Sarah Jones yn Ddirprwy Bennaeth
Gwasanaethau Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu ym Mhrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant: Caerfyrddin & Llanbedr Pont
Steffan. Bydd Sarah yn gweithio’n bennaf ar Gampws
Llanbedr Pont Steffan. Ynghynt yn y flwyddyn dyrchafwyd
Alison Harding yn Bennaeth Gwasanaethau Llyfrgell ac
Adnoddau Dysgu Caerfyrddin & Llanbedr Pont Steffan. Bydd
Kathy Miles, Llyfrgellydd Gwasanaethau Allestyn yn ymddeol

• Jisc
Y Profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf 1914-1918.

Hyrwyddo a Marchnata (Swyddogion WHELF).

Aled Gruffydd Jones, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ffarweliwn â Judith Agus wrth iddi ymddeol o swydd
Llyfrgellydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.
Bu Judith yn aelod o WHELF ers blynyddoedd lawer
a chyfrannodd at nifer o brosiectau WHELF dros y
blynyddoedd, o Rwydwaith Cadwrfeydd Cymru i sefydlu grŵp
ALIS Cymru ac yn fwyaf diweddar yn gweithio ar brosiect
LMS a Rennir WHELF. A hithau’n Llyfrgellydd un o sefydliadau
llai WHELF, mae Judith wedi gwerthfawrogi’r cyfleoedd
rhwydweithio a gafodd trwy WHELF, ynghyd â’r cyfle i
gydweithio â sefydliadau eraill WHELF ar brosiectau. Mae
WHELF yn diolch i Judith am ei chyfraniad i’r prosiectau hyn
ac yn dymuno’r gorau posib iddi yn ei hymddeoliad.

• CyMAL: Amgueddfeydd Llyfrgelloedd Archifau Cymru
Wales, Showing our Metal - prosiect i osod archifau’r
Cydffederasiwn Masnachau Haearn a Dur, y Casgliad Dur
Prydeinig a chasgliad Gwaith Dur Brymbo ar-lein.

Grŵp Trefnu Cynhadledd Grŵp Llyfrgelloedd Academaidd
ac Ymchwil (ARLG) (ARLG)
Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr

ar ddiwedd mis Awst, clo ar yrfa o 37 mlynedd yn Llyfrgell
Campws Llanbedr Pont Steffan.
Croesawyd Mark Lester, Llyfrgellydd i Brifysgol Cymru sy’n
darparu gwasanaeth mamolaeth yn lle Bronwen Blatchford
hyd at ddiwedd 2014. Mae’n gweithio ar secondiad o
Brifysgol Metropolitan Caerdydd, lle y gweithiodd er 2005.
Roedd yr her o weithio’n gyfan gwbl gyda myfyrwyr ar-lein
ac o bell yn ddigon i’w ddenu i gymryd y swydd. Mae ei
ddiddordebau ym myd llyfrgelloedd yn cynnwys llythrennedd
digidol, adnoddau electronaidd a mynediad agored, mapio
teithiau cwsmeriaid a llecynnau dysgu.
Llongyfarchiadau i Mark Hughes ar gael ei benodi’n Is
Gadeirydd SWAMP (Partneriaeth Llyfrgelloedd De Orllewin a
Chanolbarth Cymru) a chynrychiolaeth ar Grŵp Strategaeth
Gwasanaethau a Rennir Sconul.
Llongyfarchiadau hefyd i Julie Hart, a benodwyd yn Ddirprwy
Gyfarwyddydd Dros Dro Gwasanaethau Gwybodaeth ym
Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Gorffennaf 2014.

AWHILES - Gwasanaeth Allestyn Gwybodaeth a
Llyfrgelloedd Iechyd Cymru
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Grŵp BIC / CILIP RFID mewn Llyfrgelloedd
Mark Hughes, Prifysgol Abertawe
Grŵp Ymgynghorol Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli CyMAL
Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth; Anne Harvey, Prifysgol
Fetropolitan Abertawe
Tasglu Rheolaeth ID Jisc:
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Partneriaeth Llyfrgelloedd Gogledd Cymru
Sue Hodges, Bangor University; Paul Jeorrett, Glyndŵr
University
Bwrdd Gweithredol SCONUL
Sue Hodges, Prifysgol Bangor; Steve Williams, Prifysgol
Abertawe

Grŵp Strategaeth Cynnwys Academaidd a Chyfathrebu
SCONUL
Sue Hodges, Prifysgol Bangor
Grŵp Strategaeth Perfformiad ac Ansawdd SCONUL:
Is-grŵp Ansawdd
Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr
Perfformiad ac Ansawdd SCONUL: Is-grŵp Ystadegau
Ann Davies, Y Brifysgol Agored; Julie Hart, Prifysgol
Aberystwyth
Grŵp Llywio Mynediad SCONUL
Alison Harding, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:
Caerfyrddin & Llanbedr Pont Steffan
Grŵp Strategaeth Gwasanaethau a Rennir SCONUL
Mark Hughes, Prifysgol Abertawe
Fforwm Cynghrair Cynnwys Strategol Cymru
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
UK Research Reserve Cam 1 a Cham 2
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Grŵp Llywio Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru
Alison Harding, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Nicola
Watkinson, Prifysgol Glyndŵr

CYFEIRIADAU
[1] Stori diolch i Brifysgol Glyndŵr
[2] Llywodraeth Cymru: Gweithgor Dysgu Digidol Ar-lein [2014] Agored ac ar-lein: Cymru, addysg uwch a dulliau datblygol o ddysgu
[3] Stori diolch i Lyfrgell Genedlaethol Cymru
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M WY O
W YB O DA E TH
Er mwyn cael mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn yr adroddiad
blynyddol hwn, cysylltwch â:
Rachael Whitfield
Swyddog Datblygu WHELF
Gwasanaethau Llyfrgelloedd a Gwybodaeth
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe SA2 8PP
Ebost: r.b.whitfield@swansea.ac.uk
Y We: http://whelf.wordpress.com
Twitter: https://twitter.com/WHELFed

