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Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru

Grŵp cydweithredol o holl lyfrgelloedd prifysgol a llyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru
yw WHELF (Wales Higher Education Libraries Forum), ynghyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Y Cadeirydd yw Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae’r aelodau’n cynnwys
Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Gwybodaeth a Phenaethiaid Gwasanaethau Llyfrgell.
Nod WHELF yw hybu cydweithrediad ym maes gwasanaethau llyfrgell a gwybodaeth; annog
cyfnewid syniadau; darparu fforwm ar gyfer cydgefnogi, a helpu i hwyluso syniadau newydd
yn y ddarpariaeth o wasanaethau llyfrgell a gwybodaeth.
Mae WHELF yn gweithredu trwy hybu gwaith llyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru, ac yn
darparu ffocws i annog datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.
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Gillian Clarke, Bardd Cenedlaethol Cymru; Dafydd Wigley, Llywydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac Alun Ffred Jones, y Gweinidog
dros Dreftadaeth, yn ymuno ag Andrew Green yn agoriad swyddogol Ystafell Ddarllen y Gogledd yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Cyflwyniad y Cadeirydd
Er gwell neu er gwaeth, mae cystadleuaeth yn rhan annatod o anatomi addysg uwch, yn
academaidd ac yn ariannol. Nid yw cydweithrediad bob amser yn rhywbeth hawdd ei wireddu, er
bod mwy o’i angen nag erioed mewn cyfnod o brinder cynyddol, ond y mae’n sicr yn bosibl. Mae
llyfrgelloedd academaidd mewn gwahanol sefydliadau wedi cydweithio dros gyfnod maith i
gynnig gwell cefnogaeth i ddysgu ac ymchwil, yn ogystal â chyfrannu at les y gymdeithas
ehangach.
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Yng Nghymru, dros gyfnod o ugain mlynedd, mae WHELF wedi cynnig model o sut i
gydweithredu er lles pawb. Yn 2009/10 dechreuodd yr aelodau – gan adeiladu ar waith a wnaed
eisoes – ddatblygu prospectws newydd ac uchelgeisiol ar gyfer rhannu adnoddau a
gwasanaethau, ac fe’i cyflwynir yn fuan i’r sefydliad newydd hwnnw, y Cyngor Ariannu Addysg
Uwch yng Nghymru. Y canolbwynt yw cynnig i gaffael a rheoli ar y cyd system unigol i reoli
llyfrgelloedd (LMS), ond y mae hefyd yn cynnwys modiwlau eraill a gynlluniwyd i gynyddu
defnyddioldeb a gostwng costau. Rydym yn argyhoeddedig y bydd ein cynigion yn dod â
manteision sylweddol, ac yn hyderus y cânt groeso gan y Cyngor Cyllido yn ogystal â chan y
sefydliadau eu hunain.
Mae arloesi a chydweithio’n mynd law yn llaw, ac mae WHELF yn parhau i ddatblygu dulliau
newydd o ddarparu gwasanaethau – megis cynlluniau ar y cyd i roi mynediad at e-gyfnodolion ac
e-lyfrau – a chynlluniau newydd megis y Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth yng Nghymru, ac
iddo oblygiadau eang ar gyfer meysydd llafur ysgolion ac, yn wir, polisi addysg Llywodraeth
Cynulliad Cymru.
Fy mraint i, fel Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru – sydd ynddo’i hun yn adnodd
sylweddol ar gyfer addysg uwch – yw cadeirio cyfarfodydd WHELF; mae’n bleser gennyf ddiolch
i’r holl aelodau, ac i’n Swyddog Datblygu, Sue Mace, am y ffordd gyfeillgar maent wedi
cydweithio er lles pawb.
Andrew Green
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Archifau Richard Burton: cartref newydd Archifau
Prifysgol Abertawe

Crynodeb o’r Flwyddyn

Chris West, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a
Gwybodaeth; Katrina Legg ac Elisabeth Bennet,
Archifyddion; a’r Athro Chris Williams, Cyfarwyddwr
Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Eleni, roedd y ddogfen Er mwyn ein Dyfodol – strategaeth a chynllun addysg uwch ar gyfer Cymru
yn yr 21ain ganrif yn diffinio’r ddwy flaenoriaeth ar gyfer addysg uwch yng Nghymru, sef gwella
cyfiawnder cymdeithasol, a chefnogi economi ffyniannus. Ymgorfforwyd hyn fel rhan o
strategaeth corfforaethol tair-blynedd HEFCW, a oedd yn gosod allan y weledigaeth a’r targedau
ar gyfer addysg uwch yng Nghymru erbyn y flwyddyn 2013. Mae gan lyfrgelloedd academaidd
yng Nghymru rôl allweddol i’w chwarae yn y gwaith o helpu prifysgolion i wireddu’r weledigaeth
hon.
Mae dau gynllun newydd eleni yn cynnig dulliau gwahanol o ddarparu addysg yng Nghymru.
Mae Sefydliad Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd (UHOVI) yn gynllun addysgol newydd, cyffrous
sy’n torri tir newydd ym Mlaenau’r Cymoedd. Partneriaeth strategol yw hon rhwng Prifysgol
Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd. Trwy gydweithio’n agos â cholegau addysg bellach,
rhai sy’n darparu hyfforddiant, a chymunedau a busnesau lleol, bydd UHOVI yn datblygu sgiliau
perthnasol i ddiwydiant, wedi eu teilwrio’n arbennig i ateb anghenion yr ardal.
Mae’r gwaith wedi parhau drwy gydol y flwyddyn i baratoi ar gyfer y sefydliad newydd hwnnw,
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (sy’n cyfuno dwy brifysgol a oedd yn bodoli ers
blynyddoedd lawer, sef Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod).
Bydd yn cynnig model newydd ar gyfer addysg ôl-16 gan ddod ag addysg bellach ac addysg uwch
at ei gilydd i gynnig dulliau o symud ymlaen, a chyfleoedd ar gyfer cymunedau yn yr ardal. Y mae
wedi cyhoeddi datganiad o fwriad i ffurfio strwythur grŵp addysgol gyda’r colegau addysg
bellach yn sir Benfro, sir Gaerfyrddin a Cheredigion, yn ogystal â Phrifysgol Fetropolitaidd
Abertawe.
Cyhoeddodd y Llyfrgell Genedlaethol y ddogfen 2020: golwg hirdymor ar Lyfrgell Genedlaethol
Cymru. Gwelir newidiadau sylweddol o ran casglu, llawer ohonynt yn cael eu gyrru gan
ddatblygiadau digidol, a’r dull y mae defnyddwyr a chasgliadau’n rhyngweithio. Awgrymir rôl
llawer mwy blaenllaw i’r Llyfrgell fel sefydliad addysgol, a gall ei pherthynas â sefydliadau lleol
yng Nghymru newid mewn modd radical.
Eleni, dathlodd Prifysgol Abertawe 90 mlynedd ers ei sefydlu, a dathlodd hefyd gwblhau prosiect
adnewyddu gwerth £1.2 miliwn i greu Archifau Richard Burton, a leolir yn Llyfrgell Prifysgol
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Paul Riley, Athrofa
Prifysgol Cymru, Caerdydd

Paul Jeorrett,
Prifysgol Glyndŵr

Sally Wilkinson, Prifysgol
Cymru y Drindod Dewi Sant

Maes Glo De Cymru, Papurau Raymond Williams, a chasgliadau pwysig eraill ar yr ardal leol a’r
Brifysgol.
Achubir casgliad o 14,000 o lyfrau prin a hynafiaethol, rhai’n dyddio o ddiwedd y 15ed ganrif, er
mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau. Mae cynllun ar y cyd rhwng Prifysgol Caerdydd,
Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cynulliad Cymru a HEFCW wedi sicrhau dyfodol y llyfrau ym
Mhrifysgol Caerdydd. Cedwir y casgliad o fewn Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol
Caerdydd (SCOLAR). Mae’r casgliad yn amhrisiadwy o ran ei werth hanesyddol ac academaidd,
ac yn cynnwys enghreifftiau o rai o’r llyfrau printiedig cynharaf o tua 1500, hyd at y llyfrau
gweisg arbennig a gynhyrchwyd yn gynnar yn yr 20fed ganrif.
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Eleni, bu’n rhaid i ni ffarwelio â dau aelod ymroddgar ac egnïol o WHELF. Penodwyd Dr Andrew
Prescott, Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan, yn
Gyfarwyddwr Ymchwil yn y Sefydliad Dyneiddiaeth Technoleg a Gwybodaeth Uwch (HATII) ym
Mhrifysgol Glasgow. Bydd colled ar ôl ei ysgolheictod a’i frwdfrydedd. Bydd colled hefyd ar ôl
Chris West, sy’n ymddeol o’i swydd fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth ym
Mhrifysgol Abertawe. Roedd Chris yn greiddiol i brif lwyddiannau WHELF – HELP, WALIA,
CROESO a’r cynllun rhannu gwasanaethau – a chyfrannodd yn helaeth at ffurfio’r grŵp prysur a
gweithgar a welir heddiw.
Mae aelodau eraill o WHELF yn ymgymryd â swyddi newydd o fewn eu sefydliadau eu hunain.
Penodwyd Sally Wilkinson yn Bennaeth Adnoddau Dysgu yn y sefydliad newydd, Prifysgol Cymru
y Drindod Dewi Sant. Ei gwaith fydd darparu cyfarwyddyd ac arweiniad ar draws holl ystod
adnoddau dysgu ac addysgu. Ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae Paul Jeorrett wedi ymgymryd â rheoli
Gwasanaethau Myfyrwyr yn ogystal â’r Llyfrgell. Ei deitl newydd yw Llyfrgellydd y Brifysgol a
Phennaeth Gwasanaethau Myfyrwyr. Penodwyd Paul Riley yn Bennaeth Gwasanaethau Llyfrgell
a Gwybodaeth yn Athrofa Prifysgol Cymru, â chyfrifoldeb am wasanaethau llyfrgell,
gwasanaethau TG (cefnogi defnyddwyr, systemau corfforaethol, cyfathrebu), sgiliau academaidd
a’r system cofnodi myfyrwyr.
Rydym yn eu llongyfarch un ac oll, gan ychwanegu hefyd enw Andrew Green, Cadeirydd WHELF
(a Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru), a oedd ymhlith y rhai a anrhydeddwyd gan Orsedd y Beirdd
yn yr Eisteddfod Genedlaethol, am ei gyfraniad i’r genedl, ei hiaith a’i diwylliant.

ATRiuM, Prifysgol Morgannwg

Y Llyfrgell Gerdd wedi’i hadleoli
ym Mhrifysgol Caerdydd

Cydweithrediad a Phartneriaeth
Cynllun rhannu gwasanaethau WHELF
Dan faner drefniadaethol WHELF, mae gan lyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru hanes hir o
gydweithio llwyddiannus. Penllanw’r cynllun newydd, pwysig hwn i rannu gwasanaethau fydd
cais i Gronfa Datblygu Strategol HEFCW. Elfen allweddol o’r cais yw’r cyswllt rhwng canfod
adnoddau ar y cyd a rhagoriaeth ymchwil.
Ein gweledigaeth yw dull holistaidd o ymdrin â gwasanaethau llyfrgell ym maes addysg uwch
yng Nghymru. Bydd gan holl fyfyrwyr a staff prifysgol yng Nghymru fynediad ar y cyd i
adnoddau a gwasanaethau llyfrgell academaidd rithwir i Gymru. Seilir hyn ar y canlynol:
• Rhannu adnoddau: yn ogystal â 5 miliwn o eitemau print, bydd hyn yn cynnwys e-adnoddau a
mynediad ar y cyd i gronfeydd sefydliadol.
• Rhannu mynediad: bydd hyn yn cynnwys mynediad personol, cyfnewid benthyciadau a
darparu dogfennau.
• Rhannu gwasanaethau: bydd prosiect peilot i rannu System Rheoli Llyfrgell rhwng clwstwr
cychwynnol o brifysgolion, yn ogystal â gwasanaethau eraill ar y cyd, megis system Rheoli
Adnoddau Electronig.
Adeiladu ar gydweithrediad: cytundeb e-lyfr WHELF
Mae WHELF yn gyfrifol am gydlynu casgliad ar y cyd o e-lyfrau sy’n rhoi mynediad at dros 600 o
deitlau o NetLibrary, mewn ystod eang o bynciau, yn cynwys gwyddor iechyd, y gyfraith,
gwleidyddiaeth, celf, busnes, economeg a hanes. Mae pob llyfrgell addysg uwch yng Nghymru yn
cymryd rhan yn y consortiwm trwy brynu nifer cyfyngedig o deitlau; yn gyfnewid am hynny, cânt
fynediad at gasgliad sydd yn werth tua 100,000 o ddoleri. Mae’r cydweithio hwn wedi ymestyn y
ddarpariaeth ac wedi sicrhau bod mwy o e-lyfrau ar gael i’w defnyddio i ddibenion dysgu,
addysgu ac ymchwil. Ar hyn o bryd mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen i adolygu ein darpariaeth
gyfredol o e-lyfrau, gan chwilio am fodelau a llwyfannau newydd ar gyfer cydweithio.
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Mynegwch eich Hun – Cystadleuaeth Gelf Llyfrgelloedd Cymru
Myfyrwyr llwyddiannus o Brifysgol Glyndŵr

Ruth Jones yn y seremoni wobrwyo

Rhannu’r gwaith o gaffael adnoddau electronig
Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DG i rannu’r gwaith o gaffael gwasanaethau newyddion ar-lein ar
gyfer llyfrgelloedd cyhoeddus ac academaidd. Caiff y gwaith ei gydlynu gan Lyfrgell
Genedlaethol Cymru ar ran llyfrgelloedd Cymru; mae’n help i ostwng costau a rhoi gwerth am
arian. Ariennir y cynullun gan CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru.
Mae WHELF bellach yn ymgymryd â gwaith manwl i archwilio modelau i gaffael e-gyfnodolion
ar y cyd yng Nghymru. Gallai hyn fod ar sail cynllun sydd eisoes wedi’i gwblhau yn yr Alban –
Llyfrgell Ddigidol Addysg Uwch yr Alban (SHEDL) neu gasgliad craidd WHELF. Un o fanteision
WHELF yw’r cyfle a geir i rannu gwybodaeth a negodi ar y cyd, yn enwedig mewn cyfnod pan fo
pwysau cynyddol ar gyllidebau.
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Arwain Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru
Mae WHELF yn arwain Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru mewn partneriaeth â
llyfrgelloedd cyhoeddus, ysgolion ac addysg bellach. Y rhesymeg dros ymgymryd â’r prosiect
hwn yw codi ymwybyddiaeth bod llythrennedd gwybodaeth bellach yn sgìl allweddol yn yr 21ain
ganrif, ac yn un a all gyfrannu at y weledigaeth a’r amcanion a osodir yn Cymru’n Un: rhaglen
flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru:
“Mae datgelu potensial pobl Cymru yn hanfodol i’n ffyniant. Byddwn yn rhoi’r sgiliau
angenrheidiol i bobl, ar bob lefel, i’w galluogi i wneud y cyfraniad gorau posibl i’r economi a’u
cymunedau, ac i gyflawni eu potensial fel unigolion.
“Ein gweledigaeth yw cymdeithas lle mai dysgu drwy gydol oes yw’r norm, lle mae pobl Cymru
yn mynd ati yn ddiwyd i gasglu gwybodaeth a sgiliau newydd drwy gydol eu hoes.”
Mae sgiliau technoleg gwybodaeth yn greiddiol i gynhwysiad digidol. Er mwyn meddu ar
lythrennedd gwybodaeth, rhaid i fyfyriwr allu sylweddoli pryd y mae arno angen gwybodaeth, a
bod â’r gallu i’w leoli, ei arfarnu a’i ddefnyddio’n effeithiol. Mae hon yn sgìl gwbl hanfodol i
fyfyrwyr, ac yn un a ddysgir ac a gefnogir gan bob llyfrgell addysg uwch yng Nghymru.

Y Cwad ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Bydd y prosiect newydd hwn yn amcanu at ddarparu tystiolaeth ymarferol o ymarfer dda yng
Nghymru trwy ddatblygu astudiaethau achos, y gellir eu defnyddio i dynnu sylw at waith ar
draws pob sector. Bydd hefyd yn cychwyn y broses o fapio llythrennedd gwybodaeth ar draws y
cwricwlwm trwy ddatblygu fframwaith y gellir ei defnyddio ar y cyd â fframweithiau sgiliau sy’n
bodoli eisoes yng Nghymru. Dylai fod yn brif flaenoriaeth i sicrhau na fydd yr un person ifanc yn
cwblhau ei addysg heb feddu ar y sgiliau llythrennedd gwybodaeth perthnasol i’w alluogi i
weithredu’n effeithiol fel aelod o’r gymdeithas, a chyflawni ei botensial fel unigolyn.
Lledaenu mynediad ar gyfer myfyrwyr yng Nghymru
Mae’r cynllun CROESO yn caniatáu i unrhyw fyfyriwr sy’n dilyn cwrs addysg uwch yng Nghymru
(yn cynnwys rhai ar gyrsiau trwyddedig mewn colegau addysg bellach) i ddefnyddio unrhyw
lyfrgell addysg uwch arall i bwrpas cyfeirio. Mae nifer o lyfrgelloedd hefyd yn agored i’r cyhoedd i
bwrpas ymgynghori, ac y mae nifer o bartneriaethau rhanbarthol wedi’u sefydlu sy’n caniatáu
cyfnewid benthyciadau rhwng gwahanol lyfrgelloedd.
Eisoes, mae gan fyfyrwyr yng Nghymru, fel pob dinesydd arall, hawl i gael mynediad yn rhad ac
am ddim yn electronaidd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn
gweithio’n ddiwyd i droi’r hawl hwn yn ddefnydd gwirioneddol, gyda chymorth cytundebau â
llyfrgelloedd lleol i greu aelodaeth awtomatig.
Y sialens nesaf yw lledaenu’r mynediad yn electronaidd. Bu’r prosiect HAERVI (Mynediad Addysg
Uwch i e-adnoddau mewn sefydliadau yr ymwelir â hwy) yn edrych ar ddulliau o wella’r
gwasanaeth a gynigir gan sefydliadau addysg uwch i fyfyrwyr ar ymweliad sy’n dymuno cael
mynediad i e-adnoddau trwyddedig. Ar hyn o bryd, mae WHELF yn cynnal arolwg i archwilio
mynediad cerdded-i-mewn at gyfrifiaduron, casgliadau digidol ac e-adnoddau, gan wneud y
llyfrgell yn lle gwell i bob dysgwr.
A hwythau eisoes ar flaen y gad o ran cynhwysiad, mae llyfrgelloedd addysg uwch yn mynd y tu
hwnt i’w cyfrifoldebau cyfreithiol yn unig i sicrhau bod deunyddiau e-ddysgu ar gael i’r holl
fyfyrwyr a staff, beth bynnag fo’u hanabledd. Mae llyfrgellwyr yn chwarae rôl allweddol yn y
gwaith o hybu hygyrchedd. Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr anghenion arbennig yn mynd i’w
canolfan adnoddau llyfrgell ac yn gofyn am help. Mae llyfrgelloedd mewn sefyllfa arbennig o dda
i gynnig y gefnogaeth honno.
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Aelodau WHELF gyda siaradwyr gwadd mewn cyfarfod yn ddiweddar
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Rhannu ein harbenigedd
Mae WHELF yn cefnogi nifer o fentrau i sicrhau bod gwybodaeth arbenigol yn cael ei rhannu
rhwng y gwahanol lyfrgelloedd addysg uwch yng Nghymru:
• Mae ffocws Grŵp Hawlfraint WHELF ar rannu gwybodaeth, cyngor a phrofiad.
• Bydd y fforwm Casgliadau Arbennig newydd, dros Gymru gyfan – a fwriedir ar gyfer
llyfrgellwyr sy’n gofalu am gasgliadau arbennig – yn ffocysu ar fapio a digideiddio casgliadau.
• Grŵp o weithwyr proffesiynol ym maes Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yw ALIS Cymru/Wales,
yn gweithio tuag at rannu a datblygu ymarfer orau ym mhob agwedd o gefnogi anabledd o
fewn y ddarpariaeth Gwasanaethau Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yn y sector addysg uwch yng
Nghymru.
• Cydweithredu a rhannu adnoddau – un enghraifft yw’r Llawlyfr Dysgu Llythrennedd
Gwybodaeth (HILT), a luniwyd gan arbenigwyr pwnc ym Mhrifysgol Caerdydd, ac sydd ar gael
yn rhad ac am ddim dros y we.
Cydweithredu i wella perfformiad a meincnodi
Fel aelodau o Gymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion (SCONUL) mae
holl lyfrgelloedd WHELF yn cydweithredu ar y gweithgareddau cenedlaethol ar gyfer Gwella
Perfformiad a Meincnodi, sy’n cynnwys:
• Archwilio a hwyluso dulliau ymarferol o arfarnu a gwella perfformiad ac ansawdd
llyfrgelloedd SCONUL.
• Dosbarthu gwybodaeth yn y maes hwn, darparu adroddiadau dadansoddol, offer a
chanllawiau, ynghyd â chyfleoedd am rwydweithio rhwng aelodau SCONUL.
• Cynnal a datblygu’r basdata ystadegol, i gwrdd ag angen llyfrgelloedd SCONUL am ddata
perfformiad.

Lolfa benthyca hunan-wasanaeth ac astudio
yn Llyfrgell Bute, Prifysgol Caerdydd

Llyfrgell newydd Llandochau, Prifysgol Caerdydd, sy’n cynnwys casgliadau Llyfrgell yr Eglwys Newydd

Dysgu o Lyfrgell Academaidd Rithwir SWWHEP
Mae llyfrgelloedd WHELF yn derbyn data gwerthfawr o’r prosiect Llyfrgell Academaidd Rithwir, a
gydlynir ar y cyd gan wasanaethau llyfrgell Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitaidd Abertawe,
a Choleg Prifysgol y Drindod. Mae’r prosiect wedi cyflawni’r canlynol:
• System o gyfnewid benthyciadau ar gyfer yr holl fyfyrwyr a staff
• Dosbarthu dogfennau papur ac electronaidd rhwng y tri sefydliad
• Mynediad ar y cyd at gatalogau llyfrgell a hefyd – os yn bosibl – at e-adnoddau
• Gweithredu technoleg RFID yn y tri gwasanaeth llyfrgell
• Storio, ar y cyd, ddeunydd ymchwil na chaiff ei ddefnyddio’n aml
• Archwilio cyfleoedd am un dull o reoli gwasanaethau rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol
Fetropolitaidd Abertawe
• Dull cydlynol o ymdrin â datblygiad staff
• Gweithredu, ar y cyd, wasanaethau newydd a datblygiad prosesau
Cronfa Ymchwil y DG (UKRR)
Mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Aberystwyth yn aelodau o UKRR. Mae’r casgliad
cydweithredol hwn, sy’n cadw copïau print o gyfnodolion ymchwil pwysig, yn cael ei reoli a’i
storio trwy bartneriaeth rhwng y Llyfrgell Brydeinig ac addysg uwch. Mae’r dull hwn o osgoi
dyblygu cyfnodolion yn creu gofod gwerthfawr mewn sefydliadau, a gall llyfrgelloedd unigol
ddefnyddio’r gofod hwnnw yn y modd mwyaf addas. Mae Llyfrgell Prifysgol Bangor hefyd wedi
sicrhau storfa y tu allan i’r lleoliad i ryddhau gofod ar gyfer rhaglen foderneiddio’r Llyfrgell. Mae’r
holl gamau hyn yn hynod fanteisiol i bob un o’r myfyrwyr a’r ymchwilwyr lleol.

Yr ymchwilydd Emily Badger yn archwilio
llawysgrif ‘gwaed y mynach’, o’r drydedd ganrif
ar ddeg, yn Llyfrgell ac Archifau Roderic
Bowen, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
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Rhwydwaith Cronfeydd Cymru
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Rhwydwaith Cronfeydd Cymru
Cynllun cydweithredol rhwng y Sefydliadau Addysg Uwch (HEIs) yng Nghymru yw Rhwydwaith
Cronfeydd Cymru (WRN), i sefydlu, datblygu a phoblogi rhwydwaith o gronfeydd sefydliadol a
weithredir ar y cyd. Y cynsail ar gyfer sefydlu’r rhwydwaith oedd Prosiect Cychwynnol RhCC, a
ariannwyd gan JISC; darparodd y prosiect gefnogaeth ariannol ac ymarferol i bob un o bartneriaid
RhCC i’w helpu i weithredu cronfa sefydliadol effeithiol ym mhob sefydliad addysg uwch yng
Nghymru. Mae’r prosiect cyfredol – Prosiect Gwella RhCC, a ariennir gan JISC – yn anelu at
adeiladu ar waith y prosiect blaenorol; mae’n edrych i mewn i’r potensial o ddatblygu model
cydweithredol, a reolir yn ganolog, i gyflymu’r datblygiad a chynyddu’r defnydd o wasanaethau
cronfeydd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.
Gwasanaeth electronig i gorlannu traethodau ymchwil Cymreig
Mewn cydweithrediad â Llyfrgell Genedlaethol Cymry ac EThOS, mae RhCC yn anelu at sefydlu
system electronig i gorlannu traethodau ymchwil. Bydd y prosiect yn cymryd e-draethodau o
gronfeydd partneriaeth RhCC ac yn eu tynnu i mewn i gronfa LlGC gan ddarparu mynediad trwy
gatalog canolog yn wynebu’r cyhoedd, yn ogystal ag i wefan EThOS. Mae yna dystiolaeth glir
bod argaeledd ar-lein yn tynnu sylw at y traethodau ac yn cynyddu’r defnydd ohonynt; byddai
hyn yn rhoi mantais ymchwil sylweddol i Gymru, ac yn cefnogi ymdrechion Llywodraeth
Cynulliad Cymru i gynyddu effaith yr ymchwil a wneir yng Nghymru.
Biwro Adnau Cyfryngol
Mae RhCC yn ystyried y posibilrwydd o greu gwasanaeth adneuo casgliadau cyfryngol
cenedlaethol gan wneud defnydd o fetadata canolog ac arbenigedd hawlfraint. Y bwriad yw
gweld a fyddai prynu-i-mewn y gwasanaeth i greu cofnodau cronfeydd yn cyflymu’r broses o
ychwanegu deunydd at y gronfa, ac a fyddai’r cysyniad o gysylltu o bell yn arwain at lif gwaith
llwyddiannus, gan ymgorffori’r broses i mewn i ddiwylliant a fframwaith polisi’r sefydliadau
unigol sy’n rhan o’r cynllun. Yn ogystal, bydd y gweithgaredd hwn yn cynnig gwybodaeth am
gynaliadwyedd y model, a chost yr uned am wasanaeth o’r fath. Mae’r gwaith mewn llaw ar hyn
o bryd mewn tri sefydliad o fewn RhCC: Prifysgol Fetropolitaidd Abertawe, Athrofa Prifysgol
Cymru, Caerdydd, a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Y Cwad ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Gwrthrychau Dysgu
I alluogi partneriaid RhCC a’r gymuned gronfeydd ehangach i barhau â’u hymrwymiad i’r agenda
gronfeydd, mae RhCC yn ystyried y posibilrwydd o greu cyfres o wrthrychau dysgu’n cyfeirio at
ystod o bynciau rheoli cronfeydd. Gwerthfawrogir y ffaith na all pawb yn y maes roi’r amser a’r
adnoddau angenrheidiol i’w galluogi i fynychu’r holl gyfleoedd am hyfforddiant sy’n agored
iddynt. Gobeithir y bydd y gwrthrychau dysgu hyn yn llenwi’r gofod i ryw raddau, gan gynnig
hyfforddiant y gellir ei drosglwyddo’n rithwir, ar amser sy’n gyfleus i’r unigolyn. Ar hyn o bryd,
mae tri gwrthrych dysgu ar gael i’r RhCC a’r gymuned gronfeydd ehangach. Mae un yn ystyried
Hawliau Eiddo o fewn Adneuau Amlgyfrwng. Mae’r ddau arall yn ystyried y defnydd gorau o
fetadata mewn cronfeydd, yn gyffredinol ac ar gyfer mathau penodol o eitemau.
Hyfforddiant a Digwyddiadau
Fel rhan o’i raglen gynnal, mae RhCC yn trefnu cwrs deuddydd pwrpasol ar gronfeydd fel rhan o
Golocwiwm blynyddol Gregynog, dan nawdd WHELF/ HEWIT; mae’n cynnwys gweithdai
ymarferol, cyflwyniadau a chyfarfod busnes wyneb-yn-wyneb RhCC. Themâu eleni oedd
ymrwymiad academaidd a rheoli ymchwil, gyda sgwrs allweddol gan Sue Hodges, Prifysgol
Salford, yn trafod y pwnc ‘Pŵer y Mandad.’
Ym mis Mai 2010, trefnodd RhCC ddigwyddiad ‘Dysgu sut i chwarae’n iawn’, a roddai sylw i’r
berthynas rhwng cronfeydd a Systemau Gwybodaeth Ymchwil Gyfredol (CRIS), yn ogystal â’r
berthynas rhwng y grwpiau sy’n eu rheoli. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd rhwng JISC ac ARMA
(Cymdeithas Rheolwyr a Gweinyddwyr Ymchwil) yn y ‘Rose Bowl’, Prifysgol Fetropolitaidd Leeds,
ac roedd y lle’n orlawn; rhoddwyd cyfle i fynychwyr ddysgu rhagor am y ddau fath o system, a
sut y gallant ryngweithio trwy gyflwyniadau, arddangosfeydd a thrafodaethau strwythuredig.
Datblygiad Technegol
Mae Porth Ymchwil Cymreig arddangosiadol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd i gynnig un pwynt
mynediad i Ymchwil Gymreig. Bydd hyn yn darparu dull ffasedol soffistigedig o chwilio a chanfod
trwy gorlannu metadata a chynnwys cronfeydd oddi wrth bartneriaid RhCC; gallai hefyd
ganiatáu i sefydliadau llai o faint adneuo cynnwys yn uniongyrchol.

13

Terry Jones, cyn-‘Python’, yn archwilio un o
lawysgrifau LlGC gyda Simon Jones

Digideiddio
Strategaeth ddigideiddio WHELF
Strategaeth WHELF yw cydweithredu, ar y cyd neu trwy gynghreiriau penodol, ar y canlynol:
• creu cynnwys digidol newydd (neu ychwanegu at werth cynnwys digidol sy’n bodoli eisoes)
• rhannu arbenigedd a gwybodaeth mewn polisi ac ymarfer digideiddio
• datblygu mecanweithiau a chefnogi deunyddiau i annog rhai i fabwysiadu dulliau digideiddio
wrth ddysgu, addysgu ac ymchwilio
• helpu i wneud yr ymchwil a gyflawnir mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn fwy
gweladwy
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Mae’r posibiliadau ar gyfer digideiddio yn ddiddiwedd, ac mae llyfrgelloedd mewn safle
ddelfrydol i arwain y ffordd tuag at amgylchedd dysgu heb ffiniau iddo. Gall cynnwys digidol
annog pobl, a’u llenwi â brwdfrydedd i fynd i’r afael â’r byd digidol am reswm penodol – er
enghraifft, hanes teuluol.
Cylchgronau Cymru Ar-lein
Gan weithio mewn partneriaeth gydag aelodau WHELF, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar
hyn o bryd yn cwblhau prosiect a ariannwyd ar y cyd gan JISC, y Llyfrgell ei hun, a Llywodraeth
Cynulliad Cymru, i ddigideiddio rhan helaeth o’i chasgliad o gyfnodolion o’r 20fed ganrif. Mae’r
deunydd yn amrywio o gyfnodolion academaidd ac ysgolheigaidd i gylchgronau materion cyfoes
a phoblogaidd, ac yn adlewyrchu pob agwedd o fywyd yng Nghymru.
Papurau Newydd a Chylchgronau Cymru Ar-lein
Prosiect tair-blynedd yw hwn, i ddigideiddio cyfran uchel o’r holl bapurau newydd Cymreig sydd
allan o hawlfraint, a chyhoeddi’r testunau a gynhyrchir ar-lein fel bod modd i bawb eu chwilio,
pori drwyddynt, a’u hailddefnyddio’n rhad ac am ddim. Cefnogwyd cais llwyddiannus y Llyfrgell
Genedlaethol i SCIF (y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol) gan WHELF, ac ar hyn o bryd mae’n
cefnogi cais cydgyfeiriol i’r Undeb Ewropeaidd i ariannu Blwyddyn 3.

Delweddau a ddigideiddiwyd o Lyfrgell Genedlaethol Cymru (Flickr Commons)

Baledi Hanesyddol Cymru Ar-lein ar gyfer cynulleidfa newydd, fyd-eang
Mae newyddion hanesyddol, a genid ar un adeg ar gorneli strydoedd, bellach yn cael eu crisialu
ar-lein mewn adnodd rhithwir. Mae 4,000 o faledi o Gymru’r 18fed a’r 19eg ganrif yn cael eu
lansio ar wefan dan ofal Prifysgol Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r caneuon yn
drysorfa o faterion pwysig eu dydd, megis hawliau’r gweithwyr a throsedd, yn ogystal â hanes
gwyliau lleol a chleber pentrefwyr. Caiff y prosiect ei ariannu trwy grant o £66,000 gan JISC, ac
mae eisoes wedi cwblhau rhwydwaith o adnoddau digidol yn rhoi mynediad i’r dogfennau
gwerthfawr hyn.
Mae’r prosiect Baledi Cymru yn cwblhau’r darn olaf jig-so cenedlaethol o faledi a ddigideiddiwyd.
Gan ychwanegu at gasgliadau o faledi o Loegr a’r Alban, bydd yr archif newydd hon yn helpu i
wneud y casgliad yn un unigryw ac anhepgorol i ymchwilwyr, myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd
sydd â diddordeb yn y maes. Mae’r prosiect hwn yn rhan o waith parhaus JISC i wella casgliadau
arwyddocaol, ac i sicrhau bod yr adnoddau’n cael eu corlannu er budd ymchwil, addysgu a dysgu
i bawb. Gwnaed y gwaith o ddigideiddio’r baledi yng Nghyfarwyddiaeth Gwasanaethau
Gwybodaeth Prifysgol Caerdydd a Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Cadair mewn Casgliadau Digidol
Penodwyd Lorna Hughes, sydd ar hyn o bryd yn Is-Gyfarwyddwr y Ganolfan e-Ymchwil yng
Ngholeg King’s, Llundain, i swydd newydd, arloesol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Hi fydd y
gyntaf erioed yn y byd i ddal Cadair mewn Casgliadau Digidol. Y swydd hon, a ariennir am bum
mlynedd gan Brifysgol Cymru, yw’r Gadair academaidd gyntaf erioed i’w sefydlu mewn unrhyw
lyfrgell genedlaethol yn y byd.
Bydd Lorna yn ymgymryd â, ac yn arwain, ymchwil academaidd ar y datblygiadau diweddaraf
mewn adnoddau digidol, tra bydd hefyd yn cymhwyso eu canfyddiadau i’r casgliadau digidol
eang sydd ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae’r gwaith hwn yn rhychwantu nifer o
agweddau parthed casgliadau digidol – creu, darparu, archwilio, dehongli a chadwraeth – ac yn
cynnwys materion cyfreithiol, rheoli data, dulliau ymchwil arloesol, a datblygiadau technolegol
mewn mynediad, chwilio ac ymelwad.
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Y Llyfrgell, y Brifysgol Agored yng Nghymru

Canolfan Adnoddau Dysgu Trefforest,
Prifysgol Morgannwg

Datblygiad Proffesiynol Parhaus
Mae gan WHELF grŵp hynod weithgar ym maes datblygu a hyfforddi staff (WHISD), a drefnir ar
y cyd â’r grŵp TG HEWIT (Technoleg Gwybodaeth mewn sefydliadau Addysg Uwch yng
Nghymru); mae’r grŵp yn gyfrifol am ystod o weithgareddau, yn cynnwys colocwiwm blynyddol
llwyddiannus. Yn ogystal, trefnwyd dwy seminar lwyddiannus iawn eleni gan y Grŵp Prifysgolion,
Colegau ac Ymchwil yng Nghymru, un ar farchnata ac un ar ofod dysgu.
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Colocwiwm Gregynog 2010
Bob blwyddyn, mae WHELF a HEWIT yn trefnu colocwiwm preswyl yn Neuadd Gregynog,
canolfan gynadledda Prifysgol Cymru, lle caiff staff llyfrgelloedd a TG gyfle i drafod datblygiadau
diweddar ac i rannu profiadau. Un o nodweddion llwyddiannus y Colocwiwm yw ei fod yn cynnig
cyfle i weithwyr proffesiynol newydd (ac nid mor newydd) i roi cyflwyniad yn seiliedig ar eu
profiadau eu hunain. Ymysg y themâu eraill yn y gynhadledd wych a gafwyd eleni roedd rheoli
prosiectau, cydweithrediad, llythrennedd gwybodaeth, darganfod adnoddau, a thechnolegau sy’n
dechrau dod yn amlwg.
Gweithredu Cydweithrediad yng Nghymru: cefnogi addysg uwch mewn colegau addysg
bellach
Mae gan lyfrgelloedd addysg uwch hefyd rôl bwysig i’w chwarae wrth gefnogi addysg uwch
mewn addysg bellach, felly bob blwyddyn mae WHELF yn trefnu digwyddiad ar gyfer staff AU ac
AB – Gweithredu Cydweithrediad yng Nghymru – i roi cyfle i fynychwyr rannu profiadau, dysgu am
y datblygiadau diweddaraf a datblygu rhaglenni gweithredu unigol ac ar y cyd ar gyfer y dyfodol.
Cynhaliwyd digwyddiad eleni ym mis Mehefin yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd, ar y thema
“Profiad y myfyriwr”. Mae yna hefyd restrau ebost ar y cyd i helpu staff AU ac AB i rannu
profiadau ac i ddatblygu dulliau ar y cyd.
Cynhadledd Llyfrgelloedd, Archifau ac Amgueddfeydd Cymru 2010
Unwaith eto eleni, roedd y gynhadledd flynyddol ym mis Mai yn cynnig cyfle diguro i gwrdd â
phobl sy’n weithredol mewn llyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd ym mhob sector yng
Nghymru. Y thema eleni oedd Cyfnod anodd, cynnal gwasanaethau trwy ddatblygiadau arloesol.
Trefnodd WHELF seminar hanner-diwrnod llwyddiannus iawn, a oedd yn cynnwys papur gan
Gadeirydd RLUK, Phil Sykes, ar y pwnc Llyfrgelloedd academaidd – dangos ein gwerth.

Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru

Cynrychiolaeth
Caiff aelodau o WHELF eu cynrychioli ar ystod eang o sefydliadau, yn genedlaethol a ledled y
Deyrnas Gyfunol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:
AWHILES – Gwasanaeth Ymestyn Gwybodaeth Iechyd a Llyfrgelloedd ledled Cymru – Janet Peters,
Prifysgol Caerdydd
Pwyllgor Gwaith CILIP Cymru – Rebecca Davies, Prifysgol Aberystwyth; Andrew Green, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru; Sue Mace, WHELF; Sally Wilkinson, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Pwyllgor Cenedlaethol Grŵp Prifysgolion, Colegau ac Ymchwil CILIP – Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr
Cyngor Ymgynghorol CyMAL – Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; David Learmont, Prifysgol
Bangor
Grŵp Ymgynghorol Llyfrgelloedd am Oes CyMAL – Rebecca Davies, Prifysgol Aberystwyth; Chris West,
Prifysgol Abertawe
Grŵp Ymgynghorol Marchnata Llyfrgelloedd am Oes CyMAL – Lesley May, Prifysgol Cymru, Casnewydd
Bwrdd Gwasanaethau Ar-lein Llyfrgelloedd am Oes CyMAL – Lesley May, Prifysgol Cymru, Casnewydd
Tasglu Llyfrgelloedd EADTU (Cymdeithas Ewropeaidd Prifysgolion Dysgu-o-bell) – Josephine Burt, y
Brifysgol Agored
Grŵp Casgliadau Rhanddeiliaid JISC – Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg
Gweithgor Cynnwys Digidol JISC – Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Melin Drafod Ffilm a Sain JISC – Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg
Pwyllgor Isadeiledd ac Adnoddau JISC (JIR) – Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg
Tasglu Canfod Adnoddau JISC – Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Fforwm y GIG-AU dros Gaffael ar y Cyd – Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Partneriaeth Llyfrgelloedd Gogledd Cymru – Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr (Cadeirydd)
Rhwydwaith Gwybodaeth Ymchwil – Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Janet Peters, Prifysgol
Caerdydd
Bwrdd Gweithredol Llyfrgelloedd Ymchwil y DG – Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Janet
Peters, Prifysgol Caerdydd
Bwrdd Gweithredol SCONUL –Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg
Pwyllgor Gwaith SCONUL ar Lythrennedd Gwybodaeth – Janet Peters, Prifysgol Caerdydd (cynrychiolir
gan Cathie Jackson)
Grŵp Llywio Mynediad SCONUL – Josephine Burt, Y Brifysgol Agored; Paul Riley, Athrofa Prifysgol Cymru
Grŵp Sicrhau Ansawdd SCONUL – Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr
Fforwm Cynghrair Cynnwys Strategol Cymru – Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg; Andrew Green,
Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Cronfa Ymchwil y DG Cam 1 a Cham 2 – Janet Peters, Prifysgol Caerdydd
Grŵp Llywio Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru – Sue Mace, WHELF
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Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’r pynciau a drafodir yn yr adroddiad blynyddol hwn,
cysylltwch â:
Sue Mace
Swyddog Datblygu WHELF
Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe, SA2 8PP
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Ebost: s.j.mace@swansea.ac.uk
Y We: http://whelf.ac.uk
Blog: http://whelf.wordpress.com/

