
 

 

   

CROESO 

Adran y Gymraeg 

ac Astudiaethau Celtaidd 

CYLCHLYTHYR 

Mai 2019 

  Fáilte! Fàilte! Degemer Mad! 

Welcome! 

Ddechrau’r flwyddyn, fe 

ddaeth swyddog gweinyddol 

newydd i’r Adran, sef Amanda 

Jones (mwy ar dudalen 3), a 

daeth y bardd a’r ysgolhaig 

Elis Dafydd i’r Adran i 

ymgymryd â dyletswyddau 

dysgu Eurig Salisbury tra bydd 

yntau ar gyfnod o absenoldeb 

‘impact’ tan yr haf. Mae Elis 

wrthi’n ymchwilio am radd 

doethur ym Mhrifysgol Bangor 

i waith John Rowlands, un o 

gyn-ddarlithwyr yr Adran: 

croeso iti, Elis! 

NEUADD 
PANTYCELYN 

Mae’r gwaith adnewyddu wedi 
dechrau o’r diwedd yn Neuadd 
Pantycelyn, a bydd yr adeilad 
eiconig yn ailagor fis Medi 2020 … 

MWY O FANYLION 
AR DUDALEN 2 

 

 

NEWYDDION 
YR ADRAN 

Mae nifer fawr o wobrau ac o 
anrhydeddau wedi dod i ran staff 
a myfyrwyr yr Adran yn 
ddiweddar … 

DARLLENA FWY 
AR DUDALENNAU 3, 4 a 5 

 

ÔL-RADD? 

Wyt ti'n graddio eleni? Hoffet ti 
barhau â dy astudiaethau yn yr 

Adran ac aros yn Aber am 
flwyddyn arall, neu fwy? Mae 

gennym nifer o gyfleoedd 
ôl-radd ar dy gyfer … 

MANYLION AR DUDALEN 4 
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NEUADD 
  

     PANTYCELYN  
   
 

Ers ei phenodi’n neuadd breswyl i fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yn 1974, mae 

Neuadd Pantycelyn wedi dod yn un o adeiladau mwyaf eiconig y genedl. Mae 

felly’n destun llawenydd y bydd y neuadd yn ailagor ar ei newydd wedd fis 

Medi 2020, gydag ystafelloedd cyfoes en suite o’r radd flaenaf ar gyfer dau gant 

o fyfyrwyr, swyddfeydd ar gyfer Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth 

(UMCA) a ffreutur a mannau cymdeithasol deniadol ar gyfer myfyrwyr, staff 

a’r gymuned leol. Yng ngeiriau un o ddarlithwyr yr Adran fu’n byw yno pan 

oedd yn fyfyriwr: Mae’n neuadd ni’n brifddinas … Ty’d draw, mêt, a dere mas! 

PRIS CYDWYBOD: T.H. PARRY WILLIAMS A CHYSGOD Y RHYFEL MAWR 

Ganrif ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, cyhoeddwyd cyfrol newydd gan 

Bleddyn Owen Huws sy’n rhoi gwedd newydd ar brofiadau T.H. Parry-

Williams, un o'n cyn-fyfyrwyr enwocaf, cyn-ddarlithydd yn yr Adran ac 

Athro'r Gymraeg rhwng 1920 ac 1952, fel gwrthwynebydd cydwybodol. 

Cynhaliwyd lansiad llwyddiannus yn yr Hen Goleg ddiwedd Hydref, a fis Mai 

fe draddododd Bleddyn Ddarlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams yn y Drwm 

yn y Llyfrgell Genedlaethol ar T.H. P-W a Llyfr Melyn Oerddwr. 
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Blwyddyn o 

wobrau ac o 

lwyddiannau... 

  

NEWYDDION YR ADRAN 
AELODAU NEWYDD O STAFF, TWR O WOBRAU A LLAWER MWY 

Yn ogystal â chroesawu darlithydd newydd i’r Adran dros dro 

(gw. tud. 1), ffarweliwyd y llynedd â Rhian Davies, ein 

swyddog gweinyddol er naw mlynedd. Dymuniadau gorau i 

Rhian yn ei swydd newydd yn y Gyfadran, a chroeso cynnes i 

Amanda Jones i swyddfa’r Adran yn Adeilad Parry-Williams. 

Llongyfarchiadau i Rhianedd Jewell, ein darlithydd Cymraeg 

Proffesiynol, am ennill Gwobr Syr Ellis Griffith y Ganolfan 

Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd y llynedd am ei 

hastudiaeth o waith cyfieithu Saunders Lewis. Felly hefyd i 

bump o fyfyrwyr disglair yr Adran: Sioned Bowen, enillydd y 

goron yn Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr fis 

Hydref, a thlws rhyddiaith Eisteddfod Cymdeithas Ceredigion 

eleni; Gruffydd Davies, enillydd coron yr Eisteddfod Ryng-

golegol ddechrau Mawrth, a Manon Rowlands, enillydd y 

Fedal Gelf; Anne Robbins a Rebecca Snell, enillwyr gwobrau 

Pencampwr y Gymraeg yn seremoni Gwobrau Gŵyl Ddewi. 

(Gw. lluniau o rai o’r buddugwyr ar dud. 1.) 

Llongyfarchiadau i Peadar Ó Muircheartaigh am gael ei 

enwebu am wobr Darlithydd y Flwyddyn eleni. Mae Peadar a’r 

darlithydd Emeritws William Mahon wedi bod yn cynnal 

cyfres o seminarau eleni ar destun Gwyddeleg rhyfeddol o’r ail 

ganrif ar bymtheg, ac enillodd Peadar Ysgoloriaeth Marie 

Curie yn ddiweddar er mwyn astudio llawysgrifau 

Gwyddeleg Modern Cynnar ar y cyd ag ysgolheigion ym 

Mhrifysgol Copenhagen. Bydd Peadar hefyd yn traddodi 

Darlith Goffa O’Connell yr Irish Literary Society yn Llundain 

fis Mai. 

Ddechrau Ebrill, daeth y pedwerydd rhifyn 

ar hugain o gyfnodolyn Dwned yn boeth o’r 

wasg, y tro hwn yn cynnwys erthyglau gan 

Dafydd Glyn Jones, Patrick Sims-Williams, 

Alexander Falileyev a Simon Rodway. 

Golygir Dwned gan Bleddyn Owen Huws a Cynfael Lake. 

Anfona neges at cymraeg@aber.ac.uk i archebu copi am £7. 



GWEITHGARWCH Y GAEAF 
HYWEL DDA, CREMPOGAU A CHEWRI O YSGOLHEIGION 
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TRAWSYSGRIFIO LLAWYSGRIF GYFREITHIOL UNIGRYW 

Yn 2018, dyfarnwyd grant gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i Simon Rodway i 

drawsysgrifio llawysgrif gyfreithiol unigryw o’r bymthegfed ganrif. Mae 

Wynnstay 36 yn llawysgrif de luxe, ond un nad yw wedi denu sylw haeddiannol 

dros y degawdau, yn rhannol oherwydd y gred ddi-sail ei bod wedi ei difa gan y 

tân yn Wynnstay yn 1858. Cyflogwyd Sara Elin Roberts, un o’n prif arbenigwyr 

ar gyfraith frodorol Cymru, i ymgymryd â’r gwaith, sydd bellach wedi’i 

gyflawni. Cyn hir, bydd pawb yn medru gweld ffrwyth y prosiect ar wefan 

Rhyddiaith y 15g., a reolir gan ein Hathro Emeritws Patrick Sims-Williams. 

YMWELIAD Â’R UNIVERSITÉ OCCIDENTALE DE LA BRETAGNE, BREST 

Ym mis Tachwedd 2018, treuliodd Simon Rodway wythnos yn yr Université 

Occidentale de la Bretagne ym Mrest, dan gochl y cynllun Erasmus+. Yno, 

rhoddodd ddarlithoedd ar lenyddiaeth ganoloesol Cymru ac Iwerddon i 

fyfyrwyr MA Astudiaethau Celtaidd, a chynnig ychydig o help llaw i’r rheini sy’n 

ysgrifennu traethodau ar bynciau Cymraeg a Chymreig. Cafodd groeso cynnes, 

a mwynhau’r cyfle i flasu’r sistr (seidr) a’r crempogau lleol. Mae’r cysylltiadau 

rhwng yr adrannau ym Mrest ac yn Aberystywyth yn gryf. Mae llawer o 

fyfyrwyr wedi llifo yn y ddau gyfeiriad dros y blynyddoedd, gan gyfoethogi’r 

ddwy adran yn ddirfawr. 

CYNHADLEDD: JOHN MORRIS JONES, IFOR WILLIAMS A’R HENGERDD 

2018 oedd canmlwyddiant cyhoeddi’r gyfrol Taliesin gan John Morris-Jones: man 

cychwyn astudiaethau modern o waith y bardd Taliesin. Cafwyd pen blwydd 

cyhoeddiad nodedig arall yn bedwar ugain oed, sef Canu Aneirin, gan ddisgybl 

John Morris-Jones, Ifor Williams. I nodi’r ddwy garreg filltir hyn, trefnwyd 

cynhadledd ar y cyd rhwng yr Adran ac Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor (lle 

roedd y ddau ysgolhaig yn darlithio), gyda nawdd hael gan y Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Yma yn Aberystwyth y cynhaliwyd y digwyddiad ym mis 

Tachwedd, gyda chyfraniadau gan Angela Grant, Alexander Falileyev, Peredur 

Lynch, John Koch, Patrick Sims-Williams a Marged Haycock. Roedd yn 

llwyddiant ysgubol, ac yn gyfle i glywed peth o’r ymchwil diweddaraf ar yr 

hengerdd ac ar fywydau a gwaith y cewri o ysgolheigion a arloesai yn y maes. 
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CYNHADLEDD: GWTHIO FFINIAU CYFIEITHU 

Ddechrau Rhagfyr, fe gynhaliwyd cynhadledd hynod lwyddiannus ar y campws 

gan Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol. Y prif siaradwr oedd y bargyfreithiwr 

Gwion Lewis, a chafwyd amrywiaeth eang iawn o gyflwyniadau eraill gan 

arbenigwyr ac ymarferwyr yn y maes, o gyfieithu deddfwriaethol i dechnoleg 

cyfieithu i olygu a phrawfddarllen. Trefnwyd y wledd o drafodaethau a sgyrsiau 

gan Mandi Morse, darlithydd y radd, a Sharon Owen, y swyddog prosiect. 

 

Gellir astudio Cyfieithu Proffesiynol yn yr Adran ar gyfer cymhwyster Tystysgrif, 

Diploma neu radd MA lawn: am fwy o wybodaeth, cysyllta â sho2@aber.ac.uk. 

DISGYBLION YSGOL O LYDAW YN YMWELD Â’R ADRAN 

Ddechrau mis Ebrill eleni, daeth tua 30 o ddisgyblion ysgol o Lydaw ar 

ymweliad â’r Adran i ddysgu am y cysylltiadau rhwng Cymru a Llydaw. 

Cawsant wers Gymraeg gan Simon Rodway, ac yna anerchiad yn Llydaweg gan 

Faer Aberystwyth, Talat Chaudhri, sydd hefyd yn dysgu Llydaweg yn yr Adran. 

 

Wedyn cawsant gyfle i siarad â rhai o’n myfyrwyr a’n cyn-fyfyrwyr sydd wedi 

dysgu Llydaweg. Cawsom berfformiad gan un o’r disgyblion o alawon 

traddodiadol o Lydaw a’r Alban ar y bagbib, ac wedyn arweiniodd un o’n  

myfyrwyr PhD, Nely van Seventer, ddawns draddodiadol o Lydaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Does dim diwedd, mewn gwirionedd, ar 

weithgarwch yr Adran! I ddarllen yr holl 

newyddion diweddaraf, picia draw at ein 

ffrwd drydar ar Twitter: @CymraegAber. 

 
ENNILL YSGOLORIAETH 

Mae’n bleser cyhoeddi bod yr ieithydd 

Esther le Mair wedi ennill ysgoloriaeth 

Marie Skłodowska-Curie i astudio natur y 

goddrych mewn Hen Gymraeg a Chymraeg 

Canol ac mewn Hen Wyddeleg. Bydd yn 

dechrau ar y gwaith yn yr Adran fis Medi 

eleni ac yn cydweithio â Simon Rodway. 
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Ddiwedd Tachwedd y llynedd, fe drefnodd myfyrwyr Cymraeg 

Proffesiynol y flwyddyn gyntaf Noson Llên a Chân lwyddiannus 

iawn yn yr Hen Goleg, gyda’r gwesteion arbennig Meleri Wyn James 

a’r Prif Lenor Manon Steffan Ros. Holwyd y ddwy am eu nofelau 

diweddaraf – Blaidd wrth y Drws gan Meleri a Llyfr Glas Nebo gan 

Manon – a chafwyd adloniant cerddorol gan Alun Williams, un o 

fyfyrwyr yr ail flwyddyn. 

Mae’r criw Cymraeg Proffesiynol eisoes yn edrych ymlaen at lansio 

cylchgrawn yr Adran, Y Ddraig, ar ddiwedd y Semester. Bydd y 

cylchgrawn i’w weld ar lein eleni am y tro cyntaf neu, os hoffet ti 

archebu copi, anfona neges at cymraeg@aber.ac.uk. 

Gwelir ar y dudalen hon rai o ddigwyddiadau 

cyffrous yr Adran dros y misoedd nesaf, yn 

cynnwys Ysgol Haf Rhowch Gynnig Arni ar gyfer 

disgyblion Cymraeg Ail Iaith, Cwrs Preswyl yr 

Adran i ddisbyglion blwyddyn 12 a 

chystadleuaeth arbennig Astudiaethau Cyfieithu 

Proffesiynol. Ceir mwy o wybodaeth ar lein. 
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Mae 

  

 

 

 

Wyt ti â llygad ar swydd i’r dyfodol? Mae medru’r 

Gymraeg i safon uchel yn sgil hynod o werthfawr ym myd 

gwaith, ac mae gradd yn y Gymraeg yn agor drysau i 

amrywiaeth eang o yrfaoedd. Yma yn Adran y Gymraeg ac 

Astudiaethau Celtaidd, ry’n ni’n ymfalchïo yn llwyddiant 

ein graddedigion, ac wedi llunio llyfryn newydd sbon i 

ddathlu eu hynt ar ôl graddio. Ceir detholiad o’r swyddi y 

maent yn eu gwneud, ynghyd â gwybodaeth am eu 

diwrnod arferol, eu cymwysterau, a’u sgiliau allweddol. 

Mae’r swyddi’n cynnwys newyddiadurwr, cydlynydd 

cyfryngau cymdeithasol, gohebydd, cyfieithydd, 

ymchwilydd teledu, pennaeth marchnata, golygydd a 

llawer iawn mwy. At ei gilydd, mae’r holl swyddi’n brawf 

o berthnasedd yr iaith ac o bwysigrwydd gradd yn y 

Gymraeg yn y gweithle proffesiynol. 

YR IAITH 

AR WAITH  

 

 

 

 

o’n 

graddedigion 

mewn swydd 

neu addysg bellach 

6 mis ar ôl graddio 
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MA, MPhil a PhD 
Os wyt ti ym mlwyddyn olaf dy radd BA eleni, ac os wyt ti'n 

ystyried parhau â dy astudiaethau ym Mhrifysgol Aberystwyth, 

mae gan yr Adran nifer o gyfleoedd ôl-radd ar dy gyfer: 

 MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol 

Cwrs uwchraddedig unigryw sy'n edrych ar bob agwedd ar 

waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes – am fwy 

o wybodaeth, cysyllta â Mandi Morse (emm25@aber.ac.uk); 

 MPhil 

Blwyddyn i lunio traethawd ymchwil ar bwnc o dy ddewis di, 

a hynny dan gyfarwyddyd arbenigol aelodau o staff yr Adran 

– am fwy o fanylion, cysyllta â Simon Rodway (syr@aber.ac.uk); 

 PhD 

Tair blynedd i lunio traethawd ymchwil sylweddol ar bwnc o 

dy ddewis di, a hynny dan gyfarwyddyd arbenigol aelodau o 

staff yr Adran – am fwy o wybodaeth, cysyllta â Simon Rodway 

(syr@aber.ac.uk). 

                  

  Adran y Gymraeg PA             @CymraegAber                 cymraegaber 

 

 

                                                                                             

DYDDIADUR YR ADRAN 

27 Mai–1 Mehefin, Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 

Cynhelir yr ŵyl ieuenctid fwyaf yn Ewrop ym Mae 

Caerdydd eleni – pob hwyl i fyfyrwyr Aelwyd 

Pantycelyn yn yr holl gystadlaethau! 

20 Mehefin, Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 

Am y tro cyntaf eleni, cynhelir seremoni fawreddog 

Llenyddiaeth Cymru yn Theatr y Werin yng 

Nghanolfan y Celfyddydau, a beirniaid y wobr 

Gymraeg yw Idris Reynolds, Dylan Ebenezer a neb 

llai na’n Pennaeth Adran, Cathryn Charnell-White. 

22–6 Gorffennaf, y Gyngres Geltaidd Bydd nifer o 

ddarlithwyr yr Adran yn cyflwyno papurau ar 

amrywiaeth eang o bynciau, o Huw Morys i hanes y 

nofel Gymraeg, ym Mhrifysgol Bangor eleni. 

3–10 Awst, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Cadwa 

lygad ar y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer holl 

weithgareddau darlithwyr a myfyrwyr yr Adran yn 

yn y brifwyl eleni. 


