Adroddiad Blynyddol 2012 - 2013

Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru

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 cyd-gefnogi 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;
Mae’n gweithio gyda sefydliadau, sectorau a pheuoedd eraill i gefnogi’r gwaith o
ddatblygu rhwydwaith llyfrgelloedd cydweithredol yng Nghymru a’r DU;
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
oedd ein heiriolydd dros ddatblygu adnoddau
electronig a rennir. Mae consortiwm presennol
Llyfrgell Electronig Addysg Uwch Cymru
(WHEEL) yn un enghraifft yn unig o waith
diflino Jeremy dros WHELF.

Bu hon yn flwyddyn ddigon pwysig i
WHELF, wrth inni gael Cadeirydd a Swyddog
Datblygu newydd, a chreu ein cyfansoddiad
ysgrifenedig cyntaf erioed. Nid yw’r byd
addysg uwch allanol wedi sefyll yn llonydd
ychwaith, wrth i brosesau uno sefydliadau
gael eu cwblhau a chyda newidiadau i uwch
aelodau staff mewn sawl gwasanaeth llyfrgell.

Ym mis Ebrill, ceisiodd Sue Mace, ein Swyddog
Datblygu am chwe blynedd adael WHELF
i ganolbwyntio ar ei busnes ei hun. Fodd
bynnag, cytunodd yn garedig iawn i ddal ati i
gefnogi ein gweithgareddau am rai misoedd
yn rhagor nes y penodwyd olynydd iddi.
Yn ffodus roedd wedi gallu parhau tan fis
Hydref, pan roeddem yn falch iawn i groesawu
Rachael Whitfield yn Swyddog Datblygu
newydd a gallai Sue roi ei ffidil WHELF yn
y to o’r diwedd. Rydym oll yn flin o golli
gallu difeth Sue i gadw WHELF i fynd rhwng
cyfarfodydd, gan sicrhau y gallem oll gyflawni
gymaint mwy.

Andrew Green oedd ein Cadeirydd urddasol
a doeth am 14 blynedd wrth iddo arwain
Llyfrgell Genedlaethol Cymru trwy gyfnod o
foderneiddio radical. Roedd ganddo’r gallu
rhyfedd o ymddangos fel pe bai’n gadael i
drafodaethau gael rhwydd hynt tra’n cloi’r
trafod gyda cham pendant i weithredu
arno. Un o’r rhain oedd y syniad ar gyfer
Fframwaith Llythrennedd Gwybodaeth
Cymru, a ddeilliodd o un o drafodaethau
WHELF, ac a ddatblygodd yn fuan wedyn
yn brosiect pendant a chanddo oblygiadau
pellgyrhaeddol ar draws yr holl sectorau
llyfrgell yng Nghymru. Nid wyf yn sicr y
gall WHELF hawlio’r clod am y gweithgor
Adnoddau Dysgu Digidol Ar-lein a sefydlwyd
gan Lywodraeth Cymru, ond efallai ei
bod yn fwy na chyd-ddigwyddiad y bu
Andrew ynghlwm wrth y ddau. Anogodd ei
ymdrechion diflino i greu Theatr y Cof Cymru
aelodau WHELF i gydweithio i ddigideiddio,
gan arwain at brosiectau o bwys fel Papurau
Newyddion Cymru Ar-lein a gwefan Profiad
Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Ymddeolodd
Andrew ym mis Mawrth, a daeth aelodau
WHELF at ei gilydd yn Aberystwyth ym mis
Chwefror i ddweud ffarwel wrth arweinydd
ysbrydoledig a chyfaill da iawn.

Wrth ragweld y newidiadau hyn yn WHELF,
a chan fod Cyfarwyddwyr Llyfrgelloedd
newydd ar fin cychwyn ar eu gwaith yng
Nghymru, dyma benderfynu cymryd golwg
o’r newydd ar y ffordd rydym yn gweithredu.
Arweiniodd Sue Hodges, sef Cadeirydd
newydd y Grŵp Busnes ymarferiad cynllunio
strategaeth a arweiniodd at gyfansoddiad
ysgrifenedig, strategaeth ac erbyn hyn at
gynllun gweithredu. Bydd y rhain yn symud
WHELF ymlaen at y genhedlaeth nesaf o
weithgarwch, gan sicrhau ein bod yn cyflawni
mwy trwy weithio gyda’n gilydd ar ran ein
sefydliadau, tra’n darparu rhwydwaith o gydgefnogaeth o’r ansawdd uchaf.
The following pages illustrate the enormous

Ffarwelwyd hefyd â Jeremy Atkinson,
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gwybodaeth ym
Mhrifysgol Morgannwg (Prifysgol De Cymru
erbyn hyn). Am dros 20 mlynedd, Jeremy
oedd cyswllt WHELF gyda Jisc, ac ef hefyd
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Mae’r tudalennau sy’n dilyn yn dangos yr ystod enfawr o brosiectau a
grwpiau cymorth proffesiynol y mae WHELF ynghlwm wrthynt, ond
credaf fod un maes yn haeddu sylw arbennig. Eleni rydym wedi cymryd
camau tuag at gaffael System Rheoli Llyfrgelloedd a rennir ar gyfer holl
brifysgolion Cymru (gan gynnwys partner lyfrgelloedd GIG) a Llyfrgell
Genedlaethol Cymru. Gallai gwasanaeth o’r fath gynnig manteision
enfawr i’r gwaith o rannu adnoddau gwybodaeth, llifau gwaith ac
arbenigedd ar draws ein holl lyfrgelloedd; nid yw canlyniad o’r fath ond yn
bosib oherwydd seiliau cadarn cydweithio y mae WHELF wedi’u datblygu
dros y blynyddoedd. Sy’n dod â ni’n ôl at gyfnod Andrew yn Gadeirydd,
pan gafodd y perthnasoedd hyn eu cryfhau a’u hatgyfnerthu.
Yn olaf, mae WHELF yn croesawu ein Cadeirydd newydd, sef Llyfrgellydd
newydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yr Athro Aled Gruffydd Jones. Ag
yntau’n gyn Is Lywydd Cyngor y Llyfrgell Genedlaethol, yn ogystal â bod
yn arweinydd academaidd nodedig, mae Aled yn dod â brwdfrydedd ac
ymrwymiad mawr i rôl llyfrgelloedd yn cefnogi nid yn unig yr agenda
addysgol ond yr un ddiwylliannol hefyd, ac rydym oll yn edrych ymlaen
yn fawr at weithio gydag ef dros y blynyddoedd nesaf.

Janet Peters
Prifysgol Caerdydd
Cadeirydd Gweithredol, WHELF (2013)
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Y Flwyddyn yn Gryno
Blwyddyn drist i WHELF wrth inni ffarwelio ag Andrew
Green, aelod gwreiddiol o WHELF a’i Gadeirydd am
flynyddoedd lawer. Ymddeolodd Andrew o’r Llyfrgell
Genedlaethol Cymru ym Mawrth 2013 ar ôl treulio dros 14
blynedd yn Llyfrgellydd. Gwnaeth gyfraniad enfawr i fyd
llyfrgelloedd a gadawodd ei egni, arbenigedd ac ymroddiad
argraff barhaol.
Edrychwn ymlaen at groesawu ei olynydd, Aled Gruffydd
Jones, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd newydd y Llyfrgell
Genedlaethol. Bydd Aled yn mynd â WHELF ymlaen yn 2014
yn Gadeirydd newydd WHELF.
Trist hefyd oedd gorfod ffarwelio â Jeremy Atkinson a
ymddeolodd o’i swydd yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau
Dysgu a Chymorth Corfforaethol ym Mhrifysgol
Morgannwg. Fel Andrew, bu Jeremy yn un o gonglfeini WHELF ers rhai blynyddoedd ac roedd yn
ddylanwadol iawn yn Jisc a SCONUL. Collwn y ddau ohonynt yn fawr yn WHELF.
Roedd yn bleser croesawu sawl siaradwr gwadd i nifer o gyfarfodydd WHELF yn ystod y
flwyddyn, yn eu plith Ann Rossiter (Cyfarwyddydd Gweithredol, SCONUL), Lis Parcell (Uwch
Gynghorydd E-ddysgu, Jisc RSC Cymru), Amanda Wilkinson (Cyfarwyddydd, AUC) a’r Dr Helgard
Krause (Cyfarwyddydd Gwasg Prifysgol Cymru).
Lansiwyd prifysgol newydd – y sefydliad addysg uwch mwyaf yng Nghymru – yn swyddogol ym
mis Ebrill 2013. Crëwyd Prifysgol De Cymru trwy uno prifysgolion Morgannwg a Chasnewydd. Hi
yw’r chweched brifysgol fwyaf yng ngwledydd Prydain, a chanddi tua 33,500 o fyfyrwyr ac mae’n
cynnwys campysau yng Nghaerdydd, yn ogystal â Chasnewydd a Phontypridd
Ynghynt yn y flwyddyn canslodd y Gweinidog Addysg Leighton Andrews ymgynghoriad ar
y bwriad i ddiddymu Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Er iddo ailadrodd ei awydd i weld un
brifysgol wedi-1992 yn Ne Ddwyrain Cymru,
dywedodd Mr Andrews nad oedd eisiau
amharu ar y “cynnydd rhagorol” a wnaed gan
Forgannwg a Chasnewydd.

Ar y dde uchaf: Andrew Green. Hawlfraint LlGC
Gwaelod ar y chwith: Athro Aled Gruffydd Jones. Hawlfraint LlGC
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nyrsio israddedig ynghyd â myfyrwyr ôl-radd
mewn meysydd fel Gwyddor Iechyd a Rheoli
Heintiau. Mae llawer o fyfyrwyr yn y Coleg yn
dilyn eu cyrsiau’n rhan-amser, yn aml trwy
gyfuno eu hastudiaethau gyda swydd. I’r
myfyrwyr hynny’n arbennig, mae cael mwy o
gymorth a chefnogaeth ar gyfer eu dysgu yn
agosach at gartref yn fantais fawr.

Erbyn hyn mae Prifysgol Fetropolitan
Abertawe a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi
Sant wedi uno. "Bydd y datblygiad hanesyddol
hwn yn galluogi’r Brifysgol wedi’i thrawsnewid
i wella fwyfyth y profiad myfyrwyr rhagorol a
gynigiwyd gan y sefydliadau a’i rhagflaenodd
ac adeiladu ar yr hyn a gyflawnwyd eisoes gan
y partneriaid a unwyd."
Llwyddodd Prifysgol Abertawe i sicrhau £60
miliwn oddi wrth Fanc Buddsoddi Ewrop
ar gyfer rhaglen datblygu ei Champws
Gwyddoniaeth & Arloesedd, ynghyd â £30m
arall gan Lywodraeth Cymru a Swyddfa
Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO). Bwriedir
dechrau gweithio ar y safle yn gynnar yn 2013
gyda’r bwriad o agor y campws newydd a’r
preswylfeydd myfyrwyr newydd erbyn yr haf
2015.
Bydd cydweithrediad newydd rhwng Prifysgol
Caerdydd a thair o brif brifysgolion ymchwilddwys De Orllewin Lloegr yn creu ‘mas critigol
o wybodaeth’ ac yn helpu Caerdydd a Chymru
i 'gystadlu’n well am fwy o incwm ymchwil'.
Ei enw yw GW4 (Great Western Four), ac
mae’r cydweithrediad newydd yn cynnwys
Caerdydd ynghyd â phrifysgolion Caerfaddon,
Bryste a Chaerwysg. Bydd y cydweithrediad
newydd yn gweithio’n gyfochrog â
chydweithrediadau ymchwil presennol rhwng
Caerdydd a phrifysgolion eraill yng Nghymru
megis, er enghraifft, Grŵp Dydd Gŵyl Ddewi
sy’n cynnwys Aberystwyth, Bangor, Prifysgol
De Cymru ac Abertawe.

Ym mis Mehefin 2013 cyhoeddwyd mai Huw
Lewis oedd y Gweinidog Addysg newydd yn
Llywodraeth Cymru, yn cymryd lle Leighton
Andrews. Ym mis Gorffennaf derbyniodd
adolygiad Syr Adrian Webb o ddarpariaeth
addysg uwch yng Nogledd Ddwyrain Cymru.
Bydd yn ystyried yr adroddiad a’i argymhellion
yn llawn ac fe wna ddatganiad pellach cyn
diwedd y flwyddyn.
Dathlwyd 40ain Mlwyddiant Y Brifysgol
Agored yn dyfarnu ei graddau cyntaf ar
ddechrau Mehefin. Cefnogodd Gwasanaethau
Myfyrwyr Y Brifysgol Agored y digwyddiad,
gan arddangos ymhlith gwasanaethau ac
adnoddau eraill, ei gweithgareddau Bod yn
ddigidol arobryn a’r Fframwaith Llythrennedd
Gwybodaeth Digidol, gan arddangos ei rôl yn
darparu gwasanaeth llyfrgell dibynadwy sy’n
ganolog i brofiad myfyrwyr Y Brifysgol Agored.

Ym mis Chwefror 2013, agorodd Prif Swyddog
Nyrsio Cymru, yr Athro Jean White, ganolfan
ddysgu newydd yng nghampws Parc Dewi
Sant yng Nghaerfyrddin. Datblygwyd y
Ganolfan gan y Coleg Iechyd a Gwyddorau
Dynol ym Mhrifysgol Abertawe i gefnogi

Ar ben ucha’r dudalen: Campws Gwyddoniaeth & Arloesedd Prifysgol Abertawe. Trwy garedigrwydd J.N. Morris
Ar y dde: Campws Parc Dewi Sant, Caerfyrddin. Hawlfraint Prifysgol
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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.

Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer

Dylai’r gwaith adnewyddu £6.1 milliwn yng
Nghanolfan Adnoddau Dysgu Trefforest ym
Mhrifysgol De Cymru gael ei gwblhau ym mis
Rhagfyr 2013. Yn y dyfodol, bydd y cyn lyfrgell
yn gartref i waith Gwasanaethau Myfyrwyr
yn ogystal â’r llyfrgell a pheth darpariaeth TG.
Bydd y Ganolfan yn cynnwys nifer o lecynnau
dysgu hyblyg, podiau astudio i fyfyrwyr, caffi
wedi’i staffio ac ystafell hyfforddiant.

Ar y cynnig cyntaf derbyniodd y
Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol
Caerdydd nod barcud safon cenedlaethol
Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer
Llywodraeth y DU, sy’n cydnabod fod
gwasanaethau cwsmer yn ganolog i’w
gwasanaethau TG, llyfrgell, cyfryngau a
chyfleusterau cyfrifiaduro ymchwil uwch.

Ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, mae’r
prosiect i adnewyddu ac uwchraddio’r offer,
amgylchedd a chanllawiau ym mhob un o’r
Canolfannau Dysgu wedi symud yn ei flaen
yn dda. Cafodd ystafell ymchwil newydd a
phwrpasol ei chreu, yn cynnwys cyfnodolion,
archifau a TGCh yng Nghyncoed, ynghyd
â chanolbwynt TGCh mynediad cyflym
ychwanegol ar y llawr isaf, ac ystafell TG
mynediad agored newydd a phwrpasol i
fyfyrwyr.

Mae Adran Gwasanaethau a Systemau
Gwybodaeth (ISS) Prifysgol Abertawe yn
parhau i gael ei hail-achredu gyda Gwobr
Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer sy’n
cydnabod unigolion neu dimau sydd
wedi mynd y filltir ychwanegol i ddarparu
Gwasanaeth Cwsmer rhagorol.
Am y drydedd flwyddyn yn olynol enillodd ISS
yn Abertawe Wobr genedlaethol Arloesedd
Marchnata Llyfrgelloedd Cymru 2013 (categori
Addysg Uwch) am eu cyfres digwyddiadau
“Parrots plagiarise…do you?”.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
wedi cwblhau’r gwaith o adnewyddu’r llyfrgell
ar gampws Llanbedr Pont Steffan er mwyn
creu llecyn astudio mwy golau a chyfoes. Yng
nghampws Metropolitan Abertawe symudodd
y Gyfadran Busnes a Rheolaeth i’w adeilad
newydd, lle y mae staff a myfyrwyr yn gallu
defnyddio Llyfrgell newydd ag ynddi tua 250 o
lecynnau darllen.
Mae’r prosiect i fuddsoddi yn a datblygu
campws Llanbadarn yn Aberystwyth yn mynd
yn ei flaen yn dda. Yn y pendraw fe fydd
tair adran ar y Campws a bydd yn cynnwys
adnewyddu Llyfrgell Thomas Parry.

Ar ben ucha’r dudalen: Prifysgol Caerdydd
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Gwaith WHELF
Mae gan WHELF hanes hir o gydweithio, 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 yn datblygu strategaeth newydd ar gyfer 2013-14 fydd yn creu cyfeiriad a diwylliant
newydd yn dilyn newidiadau diweddar yng Nghymru ac yn y sector Addysg Uwch yn gyffredinol.
Rydym oll yn gweithio mewn amgylchedd lle y mae angen parhaus i ddarparu gwasanaethau
blaengar o fewn cyfyngiadau ariannol. Bydd y strategaeth newydd hon yn gyfle i ail-leoli
WHELF yng Nghymru yn bartneriaeth gydweithredol: un fydd yn ein helpu i fodloni’r agenda
gwleidyddol presennol a’r gofynion gan ein sefydliadau ein hunain ac a fydd yn ein helpu hefyd
i greu arbedion ariannol trwy’r posibilrwydd o rannu gwasanaethau a chytundebau e-adnoddau
ar y cyd.
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Cydweithio a Phartneriaeth
Mae WHELF yn ceisio annog mwy o gydweithio ymhlith ei aelodau yn unol â disgwyliadau
Llywodraeth Cymru.

System Rheoli Llyfrgelloedd a Rennir (LMS)
Ym mis Gorffennaf 2012 llwyddodd WHELF i gael arian gan y Cyd Bwyllgor Systemau Gwybodaeth
(Jisc) er mwyn edrych ar y potensial o greu System Rheoli Llyfrgelloedd a Rennir ar draws yr holl
sefydliadau addysg uwch a llyfrgelloedd GIG yng Nghymru.
Byddai Astudiaeth Dichonoldeb System Rheoli Llyfrgelloedd a Rennir (Cymru) yn darparu
gweledigaeth ymarferol a map ffordd ar gyfer model a rennir; archwilio cyfleoedd ar gyfer
integreiddio a chydweithio ar draws cymuned WHELF.
Ym mis Chwefror 2013 cyflwynwyd adroddiad ar y prosiect, gan gynnwys argymhellion, i WHELF.
Derbyniwyd yr adroddiad yn ei grynswth ac mae WHELF wedi cytuno edrych ar y dewis o
ddatblygu LMS a rennir yn unol ag argymhellion yr adroddiad.
Argymhellodd y Prosiect mai sefydlu Consortiwm Cymru Gyfan ag iddo drefn lywodraethu ffurfiol
yw’r dewis gorau ar gyfer darparu gwasanaeth a rennir. Datrysiad cwmwl dan ofal gwerthwr
(neu werthwr ffynhonnell agored) yw’r dull dewisiedig, gan mai dyna fydd yn cynnig y datrysiad
cydnerth mwyaf cost-effeithiol. Cytunwyd cyfeiriad pendant ar gyfer gweledigaeth i wasanaethau
LMS a rennir yng Nghymru er mwyn cynnig eglurder pwrpas a chynnig datganiad cadarn o fwriad
fydd yn galluogi uwch-randdeiliaid a staff i dderbyn y cyfeiriad strategol a awgrymir.
Mae rhaglen sylweddol o waith yn mynd rhagddi ar hyn o bryd i gaffael a gweithredu System
Rheoli Llyfrgelloedd ar gyfer pob sefydliad addysg uwch yng Nghymru, ynghyd â Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, a Llyfrgelloedd y GIG yng Nghymru, ar ôl paratoi achos busnes llwyddiannus
ar gyfer system a rennir.

Manteision LMS a Rennir trwy Gymru Gyfan

•
•
•
•
•

Amgylchedd a rennir a chyfleoedd newydd
Llai o ymdrech a gallu dysgu oddi wrth ein gilydd
Gwella dibynadwyedd
Darlun cliriach o’r Llyfrgell a ‘data mawr’
Gwell mynediad trwy rannu cynnwys

Mae’n debyg hefyd y bydd rhai manteision mwy cynnil ac annisgwyl i’r dynesiad rhannu a
ddefnyddir gan WHELF. Yn y maes academaidd a llyfrgellyddol, ceir hanes hir o rannu er lles pawb.
Mae’r cam hwn tuag at greu amgylchedd ar gyfer cydweithio o’r fath yn sicr yn argoeli’n dda ar
gyfer y dyfodol yn y maes hollbwysig hwn sy’n datblygu mor gyflym.
Cyswllt i’r adroddiad llawn yma: http://blogs.cf.ac.uk/sharedlms/resource/JISC-Shared-LMS-Report.
pdf
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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;

•
•
•
•

Mae gan Grŵp Hawlfraint WHELF ffocws ar rannu gwybodaeth, cyngor a phrofiad er lles y
sefydliadau unigol.
Mae grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig WHELF yn cydweithio i fapio a digideiddio
casgliadau a datblygu ceisiadau am arian ar y cyd
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. O hyn ymlaen bydd y grŵp hwn yn
gweithredu’n is-grŵp WHELF.
Rhestrau darllen ar-lein – mae nifer o lyfrgelloedd WHELF yn datblygu rhestrau darllen arlein ac fe rannwyd y profiadau o’r prosiectau peilot ar hyd a lled WHELF, yn ogystal â chyda
cydweithwyr academaidd.

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.

Gweithio gyda llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru
Trefnodd Emma Adamson nifer o gyfarfodydd llwyddiannus rhwng WHELF a chynrychiolwyr
y Gymdeithas Prif Lyfrgellwyr (SCL Cymru). Cytunwyd fod y meysydd o ddiddordeb cyffredin
rhwng SCL Cymru a WHELF fel a ganlyn:

•
•
•
•
•

Systemau Rheoli Llyfrgelloedd (LMS)
E-fynediad
Darllen
Datblygu / sgiliau’r gweithlu
Gwaith hyrwyddo ac eiriolaeth
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Ehangu Mynediad
Mynediad at adnoddau electronig a rennir
Cafodd grŵp llywio newydd o dan gadeiryddiaeth Mark Hughes o Brifysgol Abertawe ei drefnu i
edrych ar ddatblygu ymhellach y trefniadau ar gyfer prynu e-adnoddau ar y cyd yng Nghymru.
Mae’r cytundeb arloesol gyda Gwasg Prifysgol Rhydychen yn ei drydedd flwyddyn erbyn hyn. Fel
aelodau o Lyfrgell Electronig 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.
Mae trafodaethau’n cael eu cynnal gyda
chyhoeddwyr cyfnodolion eraill i ehangu’r
ddarpariaeth hon. O’r herwydd, byddem yn
disgwyl gweld mynediad at fwy o gynnwys,
fod mynediad ar gael yn gyfartal ym mhob
sefydliad, fod mwy o bobl yn manteisio arno,
a bod enillion effeithlonrwydd wrth i’r costau
gweithredu fynd yn llai. Yn fwyaf pwysig,
i’r defnyddiwr, fe fydd mynediad at fwy o
gynnwys, sydd ar gael pan mae ei angen, ac
unrhyw bryd.

European Sources Online – y ffordd
ymlaen
Roedd tanysgrifwyr yng Nghymru yn falch o gael gwybod fod ESO (ym Mhrifysgol Caerdydd) yn
dal i fod ar gael yn rhwydd i bob sefydliad cyhoeddus ac unigolyn ar gyfer 2013.
O 2014 mae model busnes a strategaeth olygyddol ESO yn newid fel y daw’n wasanaeth
mynediad rhad ac am ddim i unrhyw un yn y byd.

Ar y dde uchaf: Hawlfraint Prifysgol Abertawe
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Mynediad Parod Cymru
Mae llawer o lyfrgelloedd academaidd ar agor i’r cyhoedd at ddibenion pori trwy ddeunydd, ac
mae nifer o bartneriaethau rhanbarthol ar waith sy’n galluogi’r gwahanol lyfrgelloedd i fenthyca
deunuddiau ei gilydd. Roedd Mynediad Parod Cymru yn brosiect newydd gan WHELF oedd yn
galluogi aelodau’r cyhoedd i gael mynediad at adnoddau electronig yn llyfrgelloedd Addysg
Uwch Cymru.
Ariannwyd Mynediad Parod Cymru gan CyMAL: Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd Cymru
ac fe’i rheolir gan WHELF. Rhoddwyd dau amcan iddo: sefydlu gwasanaeth mynediad parod yng
nghampws ei sefydliad arweiniol, Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant (PCYDS); a chynhyrchu pecyn
cymorth i helpu sefydliadau eraill yng Nghymru i
lansio eu gwasanaethau mynediad parod eu hunain.
Ffurfiodd cynrychiolwyr chwe sefydliad addysg
uwch yng Nghymru ynghyd â Swyddog Datblygu
WHELF grŵp llywio a gyfarfu bob mis trwy gydol
cyfnod y prosiect. Gellir priodoli llwyddiant
prosiect Mynediad Parod Cymru i raddau helaeth
i gryn frwdfrydedd ac ymroddiad aelodau ei grŵp
llywio. Roedd cael cynrychiolwyr o’r ddau sefydliad
yng Nghymru (Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol
Fetropolitan Caerdydd), oedd eisoes wedi cyflwyno
gwasanaethau mynediad parod erbyn dechrau’r
prosiect yn amhrisiadwy.
Lansiwyd gwasanaeth PCYDS ei hun ym mis Chwefror 2013 (http://www.trinitysaintdavid.
ac.uk/en/walkinaccesswales/) ac fe gyhoeddwyd pecyn cymorth Mynediad Parod Cymru yn
Gymraeg a Saesneg ar blog y prosiect ym mis Mawrth (http://walkinaccesswales.wordpress.
com/2013/03/27/walk-in-access-wales-toolkit/). Pwrpas y pecyn cymorth yw helpu llyfrgelloedd
academaidd eraill i sefydlu eu gwasanaethau mynediad parod eu hunain, ac mae’n cynnig
crynodeb o’r prif ystyriaethau dan sylw. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau enghreifftiol o
wasanaethau mynediad parod Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a PCYDS,
ynghyd â detholiad o ddogfennaeth ar eu defnyddio, cofrestru a ffurflenni adborth.
Ers lansio gwasanaeth PCYDS a chyhoeddi’r pecyn cymorth, mae Prifysgol Aberystwyth wedi
cyflwyno ei gwasanaeth mynediad parod ei hun ac mae sefydliadau addysg uwch eraill yng
Nghymru yn agos at eu dilyn. Mae WHELF hefyd wedi datgan ei ymroddiad i gyflwyno mynediad
parod ym mhob sefydliad addysg uwch yng
Nghymru. Daw hyn â ni gam arwyddocaol yn
nes at gynllun mynediad parod ar gyfer Cymru
gyfan ac at wireddu’r nod o gynnig mynediad at
e-adnoddau trwyddedig i holl bobl Cymru.

Llyfrgell Bute, Prifysgol Caerdydd
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Sgiliau
Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru
Llythrennedd gwybodaeth yw’r set o sgiliau a
galluoedd sydd eu hangen ar berson i allu deall
pan mae angen gwybodaeth ac i allu dod o hyd
i, gwerthuso a defnyddio’r wybodaeth sydd ei
hangen yn effeithiol. Bydd meithrin y sgiliau hyn yn
helpu myfyrwyr i gael llwyddiant academaidd ac i
wella eu cyflogadwyedd. Cafwyd ymdrech gydunol
yn ddiweddar i gryfhau sgiliau dysgwyr a’u paratoi
ar gyfer byd gwaith. Mae gan lyfrgelloedd rôl
bwysig i’w chwarae yn hyn o beth.
Dyna pam y dechreuodd ac y parhaodd WHELF i chwarae rôl ym Mhrosiect Llythrennedd
Gwybodaeth Cymru (WILP). Mae WILP yn brosiect traws sector sy’n ceisio gwreiddio sgiliau
llythrennedd gwybodaeth ledled Cymru ac a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru trwy CyMAL:
Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd Cymru. Un o ddeilliannau’r prosiect eleni oedd
rhwydwaith Eiriolwyr Llythrennedd Gwybodaeth Llyfrgelloedd Academaidd i Gymru, datblygiad
y bydd WHELF yn cymryd cyfrifoldeb amdano.

Dysgu yn y Gymru Ddigidol
Roedd Cadeirydd WHELF, Andrew Green, yn aelod o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen a gyhoeddodd
ei adroddiad o’r enw Canfod, Gwneud, Defnyddio Rhannu – Dysgu yn y Gymru Ddigidol ym
mis Mawrth 2012. Edrychodd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth
Cymru ar yr argymhellion pellgyrhaeddol yn yr adroddiad a chytunodd ar gynllun gweithredu ar
ddefnyddio technoleg ddigidol i wella perfformiad mewn ysgolion.
Ym mis Rhagfyr 2012 cafodd “llwyfan dysgu” digidol a gynlluniwyd er mwyn rhoi mwy o fynediad
i bob disgybl ac athro yng Nghymru at adnoddau ar-lein ei lansio. Bydd y cynllun dwyieithog,
o’r enw Hwb, yn galluogi defnyddwyr i gael mynediad at a rhannu gwybodaeth a bydd ar gael o
unrhyw beiriant sy’n gallu cysylltu â’r Rhyngrwyd. Mae cyflwyno Hwb yn dilyn creu Cyngor Dysgu
Digidol Cenedlaethol y llynedd.
Ym mis Chwefror 2013, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau y bwriad i sefydlu Gweithgor
Adnoddau Dysgu Digidol Ar-lein. Cadeirir y Gweithgor gan Andrew Green, a gofynnwyd iddo
gynghori’r Gweinidog ar sut ddylai Cymru a sefydliadau yng Nghymru fanteisio ar y twf cyflym
mewn cyrsiau addysg uwch sydd ar gael ar-lein. Mae cryn drafod ar gyrsiau MOOC (Massive
Open Online Courses) ar hyn o bryd, a bydd y Grŵp yn ystyried eu harwyddocâd a’r rhagolygon
sydd iddynt, ond bydd yn edrych hefyd ar agweddau ehangach ar ddysgu ar-lein, gan gynnwys
adnoddau addysgol agored.
Ar y dde uchaf: Prifysgol Caerdydd
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Cefnogi Ymchwil
“Mae’n amlwg, wrth i natur ymchwil yn
ein sefydliadau newid, felly hefyd y mae’n
rhaid i rôl y llyfrgell yn cefnogi ymchwil
newid. Mae’r amgylchedd ymchwil cynyddol
gystadleuol yn golygu fod rhaid cael mwy o
gydweithio (ar draws ffiniau disgyblaethol,
sefydliadol a chenedlaethol) ac mae’n
cynhyrchu mwy o ddata nac erioed o’r blaen.
Mae arianwyr hefyd yn rhoi mwy o bwyslais
ar yr angen i ddangos effaith allbynnau
ymchwil a bod casgliadau ymchwil yn cael
eu dosbarthu’n eang.”
David Prosser, Cyfarwyddwr Gweithredol,
RLUK
Mae aelodau WHELF wedi parhau i edrych yn fanwl ar anghenion gwybodaeth ymchwilwyr a sut
orau all y llyfrgell ddiwallu’r anghenion hynny. Rydym eisiau gosod anghenion ymchwilwyr yng
nghyd-destun arlwy bresennol llyfrgelloedd, a sut mae’n rhaid inni gyflawni’r gofynion newydd
sy’n cael eu rhoi arnynt.		

Mynediad Agored
Yn dilyn cyhoeddi adroddiad Finch y llynedd a chyhoeddiad llywodraeth y DU eu bod yn bwriadu
neilltuo symiau o arian i helpu gwneud casgliadau ymchwil ar gael i bawb, gwelwyd ymdrechion
i geisio symud yn gyflymach tuag at fyd mynediad agored ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth
ysgolheigaidd.
Arweiniodd nifer o aelodau WHELF dasgluoedd yn eu sefydliadau eu hunain i ddatblygu polisi
mynediad agored ac i archwilio prosesau, gwasanaethau cymorth a seilwaith i fod yn sail
i’r ymdrech i gydymffurfio â disgwyliadau arianwyr. Cynhwyswyd Bangor mewn astudiaeth
enghreifftiol ym Mhapur Cefndir SCONUL ar Bolisïau Mynediad Agored Gorfodol. Ym mis
Gorffennaf daeth aelodau WHELF at ei gilydd mewn gweithdy yn Abertawe i edrych ar y gwaith a
wnaed hyd yn hyn ac i gytuno ar feysydd y gellid cydweithio arnynt i gefnogi ymchwilwyr.
Bu codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu yn flaenoriaeth allweddol. Ym Mangor maent yn mynd
ati o ddifrif i hyrwyddo’r llwybr Gwyrdd ac yn codi ymwybyddiaeth o hynny. Mae’r Llyfrgell
hefyd wedi datblygu polisi Cyhoeddi Mynediad Agored a gwe-dudalennau Mynediad Agored

Ar y dde uchaf: Hawlfraint Prifysgol Abertawe
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yn cynnwys Cwestiynau Mwyaf Cyffredin.
Cynhaliodd wythnos Mynediad Agored
ym mis Mai pan fuont yn canolbwyntio ar
gyhoeddi mynediad agored a data ymchwil.
Ym Mhrifysgol Caerdydd mae mynediad
agored wedi llamu yn ei flaen, ac fe roddodd
y llywodraeth fwy o arian i’r prif brifysgolion
ymchwil, gan ddisgwyl gweld newid diwylliant
llwyr dros y pum mlynedd nesaf. Y cam nesaf
fydd ceisio penderfynu sut i gynnig mynediad
agored at y data ymchwil gwreiddiol, ac er
mwyn gwneud hynny mae’r Gwasanaethau
Gwybodaeth wedi penodi Rheolwr Rhaglen am gyfnod o flwyddyn.
Mae Prifysgol Bangor yn gweithio gydag Aberystwyth a’r Ganolfan Guradu Ddigidol (DCC) ar
Brosiect Mynediad at Ddata. Cynhaliodd y Llyfrgell ym Mangor archwiliad sefydliadol o ddata,
a bwriedir dilyn hynny gydag archwiliad o brosiectau ymchwil penodol fydd yn gweithio gyda
ac yn cyflogi myfyrwyr PhD. Mae gwaith ar ddata ymchwil wedi bod yn mynd rhagddo ers
blwyddyn.

Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymru
Roedd Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymru (WRN), a ddatblygwyd o dan adain WHELF, yn fenter ar
y cyd rhwng sefydliadau addysg uwch yng Nghymru i sefydlu, datblygu a phoblogi rhwydwaith
o gadwrfeydd sefydliadol rhyngweithredol. Y weledigaeth oedd yn sail i’r rhwydwaith oedd
hwyluso ac annog rhannu ymchwil ar draws Cymru a sicrhau bod ymchwil o Gymru yn creu’r
argraff fwyaf ledled y byd.
Mae’r gwaith yn parhau ar sut allem ddatblygu’r rhwydwaith ymhellach gan fod cyllid allanol
wedi dod i ben. Fel rhan o brosiect Rhyfel Byd 1914-1918 a’r Profiad Cymreig cynhyrchwyd
adroddiad ar Ddyfodol Cadwrfeydd yng Nghymru. Mae’n amlwg o’r adroddiad hwn, er y bu’r
prosiect WRN yn llwyddiannus iawn yn sefydlu cadwrfeydd sefydliadol ledled Cymru, fod
prinder darpariaeth ar gyfer storio deunyddiau casgliadau arbennig yn ddigidol, gan fod lefelau
defnyddio a chefnogaeth ar gyfer yr amgylchedd WRN yn anghyson ar draws partner sefydliadau,
ac mae’n dibynnu ar flaenoriaethau strategol lleol.
Casgliad y gellir dod iddo o’r adroddiad hwn yw y bydd yr amgylchedd cadwrfeydd cyfartal a
sefydlwyd trwy’r WRN yn dechrau chwalu heb lwybr datblygu cyson, ac y bydd rhai partneriaid
yn datblygu eu hamgylcheddau ar gyflymderau gwahanol ac yn gwneud gweithgarwch ar y cyd
yn fwy cymhleth.

Ar y chwith uchaf: Prifysgol Glyndŵr. Hawlfraint Llywodraeth Cymru (Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli)
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Casgliadau
Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig WHELF
Cafodd y grŵp flwyddyn lwyddiannus iawn, yn gweithio
ar ddau brosiect sylweddol ar y cyd y denodd arian ar eu
cyfer: Y Profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf a Chasgliadau
Cymru.
Aeth gwaith yn ei flaen ar Strategaeth Cynnwys Digidol
newydd WHELF i gymryd lle’r strategaeth ddigideiddio
bresennol:
Strategaeth WHELF yw cydweithio, gyda neu drwy gynghreiriau penodol, er mwyn:

•
•
•
•

creu cynnwys digidol newydd (neu ychwanegu at werth cynnwys a ddigideiddiwyd yn
barod)
rhannu arbenigedd a gwybodaeth ar bolisi ac arferion digideiddio
datblygu dulliau a deunyddiau i annog pobl i fanteisio ar addysgu, dysgu ac ymchwil
helpu gwneud yr ymchwil a gynhyrchwyd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn
fwy gweladwy

Bydd y ddogfen newydd yn parhau i bwysleisio gwerth cydweithio ynghyd â gwerth ac argraff
casgliadau arbennig.

Y Profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf
Derbyniodd prosiect a ddatblygwyd gan Grŵp Archifau a Chasgliadau Arbennig WHELF ac a
arweiniwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru £500,000 oddi wrth y Cyd Bwyllgor Systemau
Gwybodaeth (Jisc) ar gyfer digideiddio casgliadau enfawr o wybodaeth am y Rhyfel Byd Cyntaf.
Trwy ddigideiddio a chydweithio mae’r prosiect hwn wedi crynhoi amrywiaeth nodedig o
gynnwys gwasgaredig mewn un lle, ac mae’n addo
bod yn fan cyfeiriol allweddol ar gyfer ymchwilwyr a
myfyrwyr sy’n edrych ar y profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd
Cyntaf.
Mae’r prosiect yn darparu casgliad digidol unigryw sy’n
datgelu hanes cudd y Rhyfel Byd Cyntaf fel yr effeithiodd
bob agwedd ar fywyd, iaith a diwylliant Cymru. Mae gan
y prosiect ffynonellau argraffedig a llawysgrif wedi’u
digideiddio yn ogystal â deunyddiau delwedd symudol,
sain a ffotograffig. Ar hyn o bryd nae’r deunyddiau hyn
Ar y chwith uchaf: Hawlfraint Prifysgol Abertawe
Gwaelod ar y dde:, Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe
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Y dasg gyntaf ac anoddaf sy’n wynebu unrhyw
un sy’n gwneud ymchwil yw darganfod
pa ddeunyddiau sydd ar gael ac ymhle y
maent. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gatalog
cyffredin neu restr o gasgliadau yng Nghymru.
Golyga hynny fod y gallu i ddefnyddio’r
casgliadau hyn yn cael ei gyfyngu, a thrwy
fapio’r casgliadau ar draws Cymru, bydd y
prosiect hwn yn dechrau gwella mynediad ac
ymwybyddiaeth, cyfrannu at eu gwelededd
ac annog gwaith allestyn ac ymgysylltu â
chymunedau.

yn cael eu cadw mewn gwahanol leoedd
ac yn aml iawn nid ydynt ar gael, ond gyda’i
gilydd maent yn creu adnodd unigryw sydd o
ddiddordeb byw i ymchwilwyr, myfyrwyr a’r
cyhoedd yng Nghymru a thu hwnt.
Enghraifft o sut ellir defnyddio’r cynnwys
ar gyfer addysgu yw’r dogfennau o Archif
Richard Burton; cyn gynted ag y cawsant
eu digideiddio a’u dychwelyd i Brifysgol
Abertawe, roeddent yn cael eu defnyddio’n
rhan o gwrs ar gyfer yr Adran Hanes a
Chlasuron. Mae Arfer Hanes yn fodiwl sy’n
trafod yr amrywiol ffynonellau hanesyddol
a ddefnyddir gan haneswyr, sut ellir eu
defnyddio a’r problemau deallusol ac
ymarferol all ddeillio o’u defnyddio.

Canolfan Cadwraeth a Digidol Cymru
Mae WHELF wedi cefnogi Llyfrgell
Genedlaethol Cymru yn ei chais i Gronfa
Treftadaeth y Loteri i gefnogi’r gwaith o
ddatblygu Canolfan Cadwraeth a Digidol
Cymru. Pwrpas y Ganolfan fydd darparu
cymorth ar gyfer cynnal a chadw deunyddiau
digidol ac analog.

Papurau Newyddion Cymru Ar-lein
Mae Papurau Newyddion Cymru Ar-lein yn
wefan bwysig gan Lyfrgell Genedlaethol
Cymru fydd yn galluogi unrhyw un sy’n
ymddiddori yn hanes a phobl Cymru i bori a
chwilio trwy fwy na 100 o deitlau o’i gasgliad
cyfoethog o bapurau newyddion cyn 1910 – a
hynny’n rhad ac am ddim.

Llyfrgell Goldstein
Cafodd hen neuadd breswyl ym Mhrifysgol
Glyndŵr ei throi’n llyfrgell yn cynnwys mwy
na 13,000 o lyfrau a gasglwyd gan ysgolhaig
o Efrog Newydd a gafodd ei orfodi i adael yr
Unol Daleithiau yn yr 1960au oherwydd ei
safbwyntiau adain chwith.

Y prosiect digideiddio enfawr hwn yw’r un
mwyaf a gynhaliwyd erioed gan y Llyfrgell
Genedlaethol ac mae’n cyfrannu at ei
gweledigaeth bellgyrhaeddol o wneud
Cymru y genedl gyntaf i ddigideiddio ei holl
ddeunyddiau argraffedig a gyhoeddwyd a’i
ddarparu’n rhad ac am ddim ar y we.

Mae Llyfrgell Goldstein yn cofnodi
diddordebau llenyddol enfawr Leonard
Goldstein a’i wraig, Marilou. Mae’r rhan fwyaf
o’r casgliad yn cynnwys gweithiau llenyddol,
cymdeithasol a hanes gwleidyddol ond mae’n
cynnwys llyfrau ar feysydd mor amrywiol
â ffotograffiaeth, pensaernïaeth, ffuglen
droseddol, diwinyddiaeth ac athroniaeth.

Casgliadau Cymru – mapio treftadaeth
brintiedig a digidol Cymru er mwyn
gwella mynediad
Ledled Cymru mae cannoedd o gasgliadau
arbennig, a phob un ohonynt yn wahanol
ac unigryw. Cedwir llawer ohonynt mewn
llyfrgelloedd prifysgolion. Mae’r casgliadau
arbennig a hanesyddol hyn yn rhan o
dreftadaeth genedlaethol Cymru: maent am
Gymru, neu wedi’u casglu gan ysgolheigion
o Gymru, ac maent yn creu cronfa enfawr,
sy’n aml heb ei defnyddio, ar gyfer
ymchwil academaidd, astudiaethau lleol ac
arddangosiadau a defnydd cyhoeddus.
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Dyddiaduron Richard Burton
Roedd gan gyfryngau’r byd ddiddordeb
pan gyhoeddwyd dyddiaduron preifat
Richard Burton sy’n rhan o ‘i bapurau a
gymynroddwyd i Brifysgol Abertawe gan Sally
Burton ac a gedwir yng Nghanolfan Archifau
ac Ymchwil Richard Burton. Dywedodd yr
Athro Chris Williams, a olygodd The Richard
Burton Diaries, ac a siaradodd amdanynt yn
y digwyddiadau lansio yn yr Unol Daleithiau:
“Roedd a mae Richard Burton yn enw
bydeang ac rwyf wrth fy modd yn cael cyfle
i siarad yn rhyngwladol am ei ddyddiaduron
personol, sy’n dangos ei fod yn ddyn tra
diwylliedig, deallusol ac eang ei ddarllen."

Canolfan Addysg Archifau
Sefydlwyd y Ganolfan Addysg Archifau ym
Mhrifysgol Bangor eleni er mwyn agor yr
archifau at ddibenion ymchwil fel y gallai
grwpiau o fyfyrwyr, plant ac aelodau’r
cyhoedd ddod i ddysgu am y dreftadaeth
gyfoethog a’r casgliadau sydd ym meddiant yr
archifau.
Croesawodd staff Llyfrgell ac Archifau’r
Brifysgol bron i 200 o ddisgyblion o 8 ysgol
gynradd leol o Ynys Môn a Gwynedd er mwyn
eu cyflwyno i fyd ac astudiaethau myfyrwyr.

Canolfan Astudio R.S. Thomas
Cafodd Canolfan Astudio R.S.Thomas ym
Mhrifysgol Bangor ei symud i ystafell yn
Ystafell Ddarllen Shankland. Mae’r Ganolfan
Astudio yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol
fel y prif leoliad ar gyfer astudiaethau
academaidd o’r bardd, ac fe’i defnyddir yn
rheolaidd gan ymchwilwyr o bob rhan o
wledydd Prydain a thu hwnt. Mae’n cynnwys
y casgliad mwyaf cynhwysfawr sy’n bod
o ddeunyddiau cyhoeddedig gan ac am
R.S. Thomas, gan gynnwys argraffiadau
cyfyngedig a phreifat o’i waith.

Ar y chwith uchaf: Hawlfraint Prifysgol Abertawe
Ar y dde: Is Ganghellor John Hughes gyda disgyblion ysgol lleol, athrawon a staff. Canolfan Addysg Archifau, Prifysgol Bangor
Gwaelod ar y chwith: Canolfan Astudio R.S. Thomas

16

Addysg Broffesiynol Barhaus
Colocwiwm Gregynog 2013
Cynhaliwyd ein cynhadledd flynyddol ar gyfer staff llyfrgelloedd a TG eleni rhwng 11 -14 Mehefin
yng Ngregynog. Fe’i cefnogir ar y cyd gan WHELF a fforwm Technoleg Gwybodaeth Addysg Uwch
Cymru, HEWIT. Llongyfarchiadau i Brifysgolion Bangor a Glyndŵr, a drefnodd raglen lawn ac
amrywiol oedd yn cynnwys sesiynau ar fynediad agored, ymchwil, addysgu a dysgu, llecynnau
dysgu a chynllunio canolfannau dysgu, arfer addysgol agored a llythrennedd ddigidol.

Cydweithredu Cymru ar Waith 2013
Mae gan lyfrgelloedd addysg uwch rôl bwysig i’w chwarae yn cefnogi addysg uwch mewn
addysg bellach, a bob blwyddyn mae WHELF yn trefnu digwyddiad ar gyfer staff Addysg Uwch
ac Addysg Bellach – Cydweithio Ar Waith yng Nghymru – i alluogi cyfranogwyr i rannu profiadau,
clywed am y datblygiadau diweddaraf a datblygu rhaglenni gwaith unigol ac ar y cyd ar gyfer y
dyfodol. Cynhaliwyd cynhadledd eleni ar 25 Mehefin ar Gampws Llandaf Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd. Roedd y themâu a drafodwyd ar y dydd yn cynnwys darpariaeth hyfforddiant gydradd
ar gyfer partneriaid Addysg Bellach, gan gynnwys staff Addysg Bellach; ad-drefnu gwasanaethau
a darparu llecynnau dysgu; yn ogystal â mynediad at adnoddau electronig ar gyfer partneriaid
Addysg Bellach.

Cynhadledd CILIP Cymru Wales 2013
Wrth draddodi’r Brif Araith yng Nghynadledd 2012, dywedodd y Gweinidog Tai, Adfywio a
Threftadaeth, Huw Lewis AC, y byddai’r llywodraeth yn darparu arian ar gyfer prosiectau llyfrgell
oedd yn arddangos dull partneriaeth neu gydweithredol o ddarparu gwasanaethau mewn ffyrdd
blaengar, effeithlon ac effeithiol, er mwyn gwella bywydau cymunedau yng Nghymru. Thema
cynhadledd eleni felly oedd Ymateb i’r Her: Datblygu Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth trwy
Bartneriaeth a Chydweithio.

John Griffiths AC, gyda Chadeirydd WHELF Janet Peters a chydweithwyr llyfrgelloedd
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Roedd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon newydd, John Griffiths AC, y mae ei bortffolio erbyn
hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am lyfrgelloedd yng Nghymru, yng Nghynhadledd 2013 a dywedodd
mai ei “brif dasg” oedd cynnal cefnogaeth ac amddiffyniad Llywodraeth Cymru i lyfrgelloedd yng
Nghymru, er gwaetha’r pwysau ariannol presennol. Dywedodd Mr Griffiths fod llawer o bethau
da’n digwydd yn llyfrgelloedd Cymru ar hyn o bryd. Mae technoleg, creadigrwydd ac arloesedd
yn cyfuno i alluogi prosiectau cyffrous fel System Rheoli Llyfrgelloedd Cymru Gyfan mewn
llyfrgelloedd cyhoeddus ac addysg uwch a gwasanaethau ar-lein a rennir.
Wrth siarad am wobrau cyntaf Llyfrgellydd y
Flwyddyn Cymru a sefydlwyd gan CILIP Cymru
Wales, cydnabu Mr Griffiths pa mor ffodus yw Cymru
i gael staff llyfrgelloedd mor dalentog, proffesiynol,
ymroddedig a chynhyrchiol. Yr enillydd oedd Lori
Havard, Pennaeth Gwasanaethau Academaidd,
Gwasanaethau & Systemau Gwybodaeth ym
Mhrifysgol Abertawe. Derbyniodd Lori y wobr am ei
gwaith yn newid y canfyddiad o lyfrgellwyr ac am
hyrwyddo gwasanaethau llyfrgelloedd y Brifysgol.
Llongyfarchiadau i Lori ac i bawb arall a gyrhaeddodd
y rownd derfynol.

Mentrau newydd
Croesawodd WHELF nifer o ddatblygiadau cadarnhaol
eleni:
Ffurfio Grŵp Llyfrgelloedd Academaidd ac Ymchwil (ARLG) Cymru newydd, a
gynhaliodd ei Ddiwrnod Aelodau cyntaf ar 24 Mehefin.
Grŵp newydd, Catalogwyr yng Nghymru, sy’n cefnogi hyfforddiant a digwyddiadau ar y
cyd. Cynhaliodd ei weithdy cyntaf ar RDA (Disgrifio a Mynediad at Adnoddau) ym Mhrifysgol
Caerdydd ar 22 Awst.

Interlend 2013 yng Nghaerdydd
Cynhaliodd y Fforwm ar gyfer Rhyng-fenthyca a Chyflwyno Gwybodaeth (FIL) yr unig
gynhadledd flynyddol yng ngwledydd Prydain am ac ar gyfer byd benthyciadau rhynglyfrgellol yng Nghaerdydd ar 27-28 Mehefin. Roedd yn gyfle hanfodol i staff rhyng-fenthyca
gyfarfod, rhannu newyddion a phrofiadau arfer gorau gyda’u cydweithwyr ar draws y sectorau
llyfrgelloedd cyhoeddus, academaidd ac arbennig.

Pumed penblwydd dynesiad newydd at addysg LIS yng Ngogledd Cymru
Mae’r radd sylfaen mewn Gwaith Llyfrgell a Gwybodaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr bron yn bedair
oed erbyn hyn a gwelodd ddwy garfan o fyfyrwyr yn graddio’n llwyddiannus, cyfanswm o un
ar hugain o weithwyr proffesiynol newydd. Mae’r FDSc Gwaith Llyfrgell a Gwybodaeth wedi
pwysleisio o’r cychwyn pa mor bwysig yw i weithwyr proffesiynol newydd fod yn unigolion
hyblyg sy’n gallu addasu a rheoli newid mewn ffordd flaengar, ddychmygus a rhagweithiol, gan
adnabod cyfleoedd newydd a chroesawu heriau newydd.
Enillydd (Lori Havard, yn y canol) ac enwebeion ar gyfer Gwobr Llyfrgellydd y Flwyddyn Cymru. Trwy garedigrwydd Dan Staveley.
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WHELF: Busnes
Cyfarfodydd WHELF
Cyfarfu WHELF bedair gwaith eleni. Ddwywaith yng Ngregynog, canolfan gynadledda Prifysgol
Cymru lle y dilynwyd cyfarfod gyda’r nos gan seminar bore; a dwywaith trwy fideogyfarfod.
4-5 Hydref 2012 yng Ngregynog
7 Chwefror 2013 trwy fideogyfarfod
2-3 Mai 2013 yng Ngregynog
4 Gorffennaf 2013 trwy fideogyfarfod

Grŵp Busnes WHELF
Ag yntau’n gyfrifol am gynllun gweithredu a chynllun cyfathrebu WHELF, cyfarfu’r Grŵp Busnes
bedair gwaith eleni. Bu aelodau’r grŵp hefyd yn cynhyrchu strategaeth a chyfansoddiad newydd
ar gyfer WHELF.
Aelodaeth ar gyfer 2012-13:
Cadeirydd: Sue Hodges, Prifysgol Bangor
Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Cadeirydd WHELF, tan fis Mawrth 2013)
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd (Cadeirydd Gweithredol WHELF. O fis Ebrill tan fis Hydref 2013)
Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth (Trysorydd WHELF)
Sue Mace, Swyddog Datblygu WHELF (tan fis Ebrill 2013)
Emma Adamson, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Mark Hughes, Prifysgol Abertawe
Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr

Cynllun Gweithredu WHELF
Cafodd Cynllun Gweithredu WHELF 2011- 2013 ei gwblhau, ac mae Cynllun Gweithredu newydd
ar gyfer y flwyddyn i ddod yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.
Mae’r Cynllun Gweithredu ar gael ar y wefan: http://whelf.wordpress.com/
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WHELF: Pobl
Diolchwn i Rebecca Davies a fu’n gofalu
am gyllid WHELF yn fedrus iawn dros y
blynyddoedd diwethaf yn Drysorydd. Rydym
yn ddiolchgar iawn i Julie Hart (Cyfarwyddydd
Cynorthwyol Gwasanaethau Llyfrgell, Prifysgol
Aberystwyth) sydd wedi derbyn swydd y
Trysorydd.

Eleni ffarweliwyd ag Andrew Green wrth
iddo ymddeol o Lyfrgell Genedlaethol Cymru.
Gwnaeth Andrew gyfraniad enfawr i WHELF
dros y blynyddoedd lawer y cadeiriodd y
grŵp. Collwn yn fawr ei egni, ei arbenigedd a’i
ymroddiad i WHELF. Ni fydd Andrew yn segur
yn ei ymddeoliad. Gofynnwyd iddo gadeirio
grŵp fydd yn adrodd i’r Gweinidog Addysg ar
arwyddocâd a rhagolygon cyrsiau MOOC ac
fe’i gwahoddwyd i draddodi nifer o ddarlithiau
nodedig.

Diolch hefyd i David Learmont, Cyfarwyddwr
Gwella Busnes ym Mhrifysgol Bangor a fu’n
aelod o Grŵp Cynrychiolwyr WHELF ac yn
Gadeirydd y Grŵp Archifau a Chasgliadau
Arbennig.

Ei olynydd yn y Llyfrgell Genedlaethol yw Aled
Gruffydd Jones, cyn Athro Hanes Cymru Syr
John Williams ac uwch Ddirprwy Is-ganghellor
ym Mhrifysgol Aberystwyth. Edrychwn ymlaen
at ei groesawu i WHELF, yn enwedig felly gan y
cafodd ei ethol yn Gadeirydd.

Mae Wendy Xerri (Pennaeth Gweithredol TG/
Systemau, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant) ac Emma Harvey-Woodason (Llyfrgellydd
Campws Llanbedr Pont Steffan, Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant) yn symud ymlaen i swyddi
newydd a dymunwn yn dda i’r ddwy.

Etholwyd Sue Hodges (Cyfarwyddydd
Llyfrgelloedd ac Archifau, Prifysgol Bangor) yn
Is-gadeirydd.

Croeso cynnes i’r Dr Andrew Dalgleish,
Pennaeth Cynorthwyol (Gwasanaethau
Llyfrgell) ym Mhrifysgol De Cymru; Ann Davies,
Cyfarwyddydd Cysylltiol (Perfformiad & Rheoli
Busnes), Gwasanaethau Llyfrgell yn Y Brifysgol
Agored; ac i Lyfrgellydd Campws Caerfyrddin
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Alison
Harding.

Ffarweliwyd hefyd â Jeremy Atkinson a
ymddeolodd o’i swydd yn Gyfarwyddwr
Gwasanaethau Dysgu & Chymorth
Corfforaethol ym Mhrifysgol Morgannwg.
Roedd Jeremy yn ddylanwadol yn gosod
cyfeiriad i WHELF, a gweithiodd ar y
Prosiect Llyfrgelloedd Addysg Uwch mewn
Partneriaeth (HELP) yn 2004. Cadeiriodd Grŵp
Datblygu newydd WHELF ers ei sefydlu ac ef
arweiniodd waith cydweithredol WHELF ar
lyfrau electronig a chyfnodolion electronig.
Dymuniadau gorau hefyd i bobl eraill sy’n
ymddeol o WHELF: Josephine Burt, sy’n
ymddeol o’i swydd yn Rheolydd Datblygu
Busnes, Gwasanaethau Llyfrgell yn Y Brifysgol
Agored a Madeleine Rogerson, Pennaeth
Cymorth Dysgu (Caerleon) ym Mhrifysgol
Cymru, Casnewydd.

Aelodau WHELF, hen a newydd.
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Llongyfarchiadau i Sue Hodges, Cyfarwyddydd
Llyfrgelloedd ac Archifau, Prifysgol Bangor
sydd wedi derbyn cyfetholiad i Fwrdd
Gweithredol SCONUL, yn cynrychioli WHELF
ac sy’n aelod o Grŵp Cynnwys a Strategaeth
Academaidd SCONUL.
Llongyfarchiadau i Steve Williams,
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau a
Systemau Gwybodaeth, Prifysgol Abertawe
a etholwyd ar Fwrdd SCONUL yn y Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol diweddar yn Nulyn.
Yn olaf, ffarweliodd WHELF ag un Swyddog
Datblygu, Sue Mace a chroesawodd un
arall, Rachael Whitfield. Cydiodd Sue yn
yr awenau chwe blynedd yn ôl, yn dilyn
ei gwaith i CILIP Cymru. Mae Sue yn
hynod wybodus am faterion llyfrgellyddol
proffesiynol, a llwyddodd i ymgysylltu â’r
ystod gyfan o weithgareddau a grwpiau
WHELF, o Gasgliadau Arbennig i Hawlfraint,
trwy Lythrennedd Gwybodaeth a sawl
maes arall ar y daith. Mae ei sgiliau trefnu
gwych a’i sirioldeb di-feth wedi’n cadw ar y
llwybr canol, a llwyddodd hefyd i farchnata
WHELF yn gadarnhaol i nifer o fudiadau
allanol (mae’n ein gadael gyda chynllun
marchnata cynhwysfawr a blog llawn iawn!).
Cyrhaeddodd Rachael gydag amseru perffaith
i helpu gweithredu’r strategaeth a’r cynllun
gweithredu newydd, ac edrychwn ymlaen at
weithio gyda hi.
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Grantiau a Chyllid
Aeth gwaith yn ei flaen ar y prosiectau hyn yn ystod 2012-2013:

•

CyMAL: Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd Cymru
System Rheoli Llyfrgelloedd a Rennir: astudiaeth ymchwil,
cwmpasu a manylebu.

•

CyMAL: Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd Cymru
Mynediad parod at adnoddau electronig yn llyfrgelloedd 		
academaidd Cymru.

•

CyMAL: Amgueddfeydd Archifau Llyfrgelloedd Cymru		
Casgliadau Cymru – mapio treftadaeth brintiedig a digidol Cymru
er mwyn gwella mynediad

•

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

•

Jisc
System Rheoli Llyfrgelloedd a Rennir: Gwerthuso’r Achos Busnes.
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Cynrychiolaeth
Cynrychiolir aelodau WHELF ar nifer fawr o fudiadau a sefydliadau cenedlaethol a’r DU.
Maent yn cynnwys:

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

AWHILES – Gwasanaeth Allestyn Gwybodaeth a Llyfrgelloedd Iechyd Cymru
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Grŵp BIC / CILIP RFID mewn Llyfrgelloedd
Mark Hughes, Prifysgol Abertawe

Cyngor Ymgynghorol y Llyfrgell Brydeinig

Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Pwyllgor Gwaith CILIP Cymru

Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013); Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr

Bwrdd Ymgynghorol CyMAL

Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Grŵp Ymgynghorol Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli CyMAL

Julie Hart, Prifysgol Aberystwyth; Anne Harvey, Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Grŵp Marchnata Ymgynghorol Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli CyMAL
Sue Mace, WHELF (tan fis Ebrill 2013)

Grŵp Rhanddeiliaid Casgliadau Jisc

Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg (tan fis Hydref 2012)

Tasglu Darganfod Adnoddau Jisc

Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Cyd Bwyllgor ar Adneuo Cyfreithiol

Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Pwyllgor Llyfrgelloedd Adneuon Cyfreithiol (Cadeirydd, Grŵp Gweithredu)
Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Partneriaeth Llyfrgelloedd Gogledd Cymru

Sue Hodges, Prifysgol Bangor; Paul Jeorrett, Prifysgol Glyndŵr
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Bwrdd Research Libraries UK

Janet Peters, Prifysgol Caerdydd (Cadeirydd Ebrill 2012- Mawrth 2013); Andrew Green, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Bwrdd Gweithredol SCONUL

Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg (tan fis Hydref 2012); Sue Hodges, Prifysgol Bangor (o fis
Hydref 2012); Steve Williams, Prifysgol Abertawe (o fis Mehefin 2013)

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

Grŵp Digwyddiadau SCONUL

Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg (tan fis Hydref 2012)

Fforwm Cynghrair Cynnwys Strategol Cymru

Jeremy Atkinson, Prifysgol Morgannwg (tan fis Hydref 2012); Andrew Green, Llyfrgell
Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013); Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

UK Research Reserve Cam 1 a Cham 2
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru
Janet Peters, Prifysgol Caerdydd

Llywodraeth Cymru: Bwrdd Rheoli Cynhwysiad Digidol
Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Llywodraeth Cymru: Grŵp Gorchwyl a Gorffen Addysgu Digidol
Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Llywodraeth Cymru: Bwrdd Ymgynghorol Cymru Ddigidol
Andrew Green, Llyfrgell Genedlaethol Cymru (tan fis Mawrth 2013)

Grŵp Llywio Prosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru

Alison Harding, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Cathie Jackson, Prifysgol Caerdydd; Nicola
Watkinson, Prifysgol Glyndŵr
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Mwy o Wybodaeth
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
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