Adran y Gymraeg
ac Astudiaethau Celtaidd
CYLCHLYTHYR
Tymor yr hydref 2020

Y MLAEN
Bu’n wanwyn ac yn haf llawn
gofid ac ansicrwydd, ond
daeth yr hydref yn ei dro â
blwyddyn academaidd newydd i’r Adran, un lawn heriau
a chyfleoedd fel ei gilydd.

LLEN WI ’R GADAI R

Roedd yn rhyfeddol o chwithig
gorfod peidio â chynnal
seremoni raddio eleni, yn sgil
argyfwng Covid-19, a cholli
cyfle i ddathlu llwyddiannau
ein myfyrwyr. Eto i gyd, mae’r
Adran yn llawenhau yn eu
llwyddiannau’r un fath – mwy
ar dudalen 6 – ac felly hefyd o
ran ailagor Neuadd Pantycelyn
– mwy ar y dudalen nesaf …

Roedd yn destun llawenydd a
balchder medru cyhoeddi fis
Hydref eleni fod yr Athro Mererid
Hopwood wedi ei phenodi i
Gadair yr Adran …
MANYLION AR DUDALEN 3

YR ACA DEMI
AD DYS G UWCH
Testun dathlu arall i’r Adran oedd
cyhoeddi bod dau o’n darlithwyr,
Rhianedd Jewell a Peadar Ó
Muircheartaigh,
wedi
ennill
cymrodoriaethau’n ddiweddar …
DARLLENA FWY
AR DUDALEN 5

YR AWR
GYF IEI THU
Mae staff Astudiaethau Cyfieithu
Proffesiynol wedi dod o hyd i
ffordd newydd i drafod difyr
bethau’r byd cyfieithu gyda
chynulleidfa eang …
MWY O FANYLION
AR DUDALEN 6

NEUADD HEN

NEWYDD YW HI

AILAGOR PANTYCELYN
Ddydd Gwener 18 Medi, ailagorodd neuadd breswyl enwocaf Cymru ei
drysau, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Aberystwyth ar gyfer dechrau’r tymor
newydd. Ar ei newydd wedd, mae Neuadd Pantycelyn, sydd wedi ei
thrawsnewid gan fuddsoddiad o £16.5m, yn cynnig llety o’r radd flaenaf i hyd
at 200 o fyfyrwyr a chartref modern a chyfoes i gymuned fyrlymus myfyrwyr
Cymraeg y Brifysgol.
Mae pob un o’r ystafelloedd gwely wedi eu hadeiladu o’r newydd ac yn
cynnwys ystafell ymolchi en-suite, ac mae rhai o ystafelloedd mwyaf
adnabyddus y neuadd – y Lolfa Fawr, y Lolfa Fach a’r Ystafelloedd Cyffredin
Hŷn ac Iau – wedi eu gweddnewid. Ac yn unol â dymuniadau caredigion y
neuadd, bydd y traddodiad o gydfwyta yn y neuadd yn parhau, gyda brecwast
a phryd bwyd â’r hwyr ar gael yn y Ffreutur o ddydd Llun i ddydd Gwener.
Yn ogystal â buddsoddiad y Brifysgol ei hun, derbyniodd y prosiect gyfraniad
o £5m gan raglen Addysg ac Ysgolion Llywodraeth Cymru, a daeth Gweinidog
Addysg Cymru, Kirsty Williams AS, i ymweld â’r neuadd i’w hailagor, ochr
yn ochr ag Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure.
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‘… bydd hi’n fraint aruthrol
gallu cydweithio yno.’

NEWYDDION YR ADRAN
PENODI ATHRO I’R GADAIR A DAU DDARLITHYDD ASTUDIAETHAU CELTAIDD
Ganol Hydref, bu dathlu mawr fod y prifardd Mererid

‘Bydd hi’n fraint aruthrol gallu cydweithio yno gyda’r nod o

Hopwood wedi ei phenodi’n Athro yn yr Adran. Graddiodd

sicrhau bod y myfyrwyr, y staff a’r ddisgyblaeth yn ffynnu yn

Mererid mewn Sbaeneg ac Almaeneg

Aberystwyth a thu hwnt.’

ym Mhrifysgol

Aberystwyth, ac aeth ymlaen i gwblhau doethuriaeth yng
Ngholeg y Brifysgol, Llundain. Ers hynny bu’n darlithio yn
adrannau’r Gymraeg ac Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol
Abertawe cyn dod yn Athro Ieithoedd a’r Cwricwlwm
Cymreig ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

At hynny, mae dau aelod arall o staff wedi ymuno â’r Adran
eleni. Yn sgil secondiad Peadar Ó Muircheartaigh ym
Mhrifysgol Copenhagen, mae Ben Ó Ceallaigh wedi dod atom
i ddarlithio am y ddwy flynedd nesaf. Darllena fwy am
secondiad Peadar ac am ddarlithyddiaeth Ben ar dudalen 6.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, mae'n brifardd dwbl ac yn brif lenor.

Mae’r prifardd Aneirin Karadog wedi ymuno â ni hefyd fel

Hi oedd y bardd benywaidd cyntaf i ennill Cadair yr

darlithydd Llydaweg. Daw mam Aneirin yn wreiddiol o

Eisteddfod Genedlaethol, a hynny yn 2001. Daeth rhagor o

Lydaw, a dysgodd yr iaith ganddi ar yr aelwyd ym

lwyddiant i’w rhan yn 2003, pan gipiodd y Goron, ac yna yn

Mhontypridd. Treuliodd flwyddyn yn Llydaw gyda’i deulu’n

2008 y Fedal Ryddiaith. Meddai’r Athro Hopwood:

ddiweddar, a chyhoeddodd

‘Y Brifysgol yn Aberystwyth yw’r un a’m croesawodd yn
fyfyrwraig yn agos at ddeugain mlynedd yn ôl, a nawr rwy’n
edrych ymlaen yn fawr at ddychwelyd i’r Coleg ger y Lli.

hanes y profiad yn Byw
Iaith: Taith i Fyd y Llydaweg
(2019).
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SERENNU AR-LEIN
GWOBR I RHIANEDD, A RHIFYN NEWYDD O GYLCHGRAWN YR ADRAN
GWOBR CWRS EITHRIADOL
Enillodd Rhianedd Jewell, ein Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, ganmoliaeth
uchel am safle Bwrdd Du ei modiwl Y Gymraeg yn y Gweithle eleni yng
nghystadleuaeth Gwobr Cwrs Eithriadol y Brifysgol. Cynhelir y gystadleuaeth
hon bob blwyddyn gan y tîm eddysgu, a’r nod yw rhoi cydnabyddiaeth i’r
arferion dysgu gorau sy’n gwneud defnydd o’r Bwrdd Du, platfform addysgu arlein Prifysgol Aberystwyth. Modiwl profiad gwaith yw Y Gymraeg yn y
Gweithle sy’n cynnig sgiliau, profiadau a chysylltiadau hynod o werthfawr i
fyfyrwyr wrth iddynt baratoi at ymuno â’r byd gwaith ar ôl graddio.
Y DDRAIG
Er gwaethaf heriau’r pandemig, llwyddodd myfyrwyr Cymraeg Proffesiynol y
flwyddyn gyntaf i gynhyrchu rhifyn arbennig arall o gylchgrawn llenyddol yr
Adran, Y Ddraig, eleni. Mae rhifyn 2020 o’r Ddraig, yn ogystal â phedwar rhifyn
arall, ar gael ar wefan y cylchgrawn. Ymhlith cyfoeth y darnau creadigol eleni,
ceir cyfweliad â’r cyflwynydd radio, Geraint Lloyd, a darnau buddugol
cystadlaethau’r Gadair a’r Goron yn Eisteddfod Ryng-Golegol 2020.
EISTEDDFOD AmGen
Siom fawr i bawb yng Ngheredigion oedd gohirio’r Eisteddfod Genedlaethol yn
Nhregaron eleni, ond bu staff yr Adran yn brysur yn diddanu eisteddfodwyr
rhithiol ar lwyfan AmGen. Os colloch sesiwn Eurig Salisbury yn y gyfres o wersi
cynghanedd, Haf o Gerdd Dafod, a sgwrs Cathryn Charnell-White â Manon
Steffan Ros, yna cofiwch fod modd mwynhau’r holl digwyddiadau eto ar wefan
yr Eisteddfod Genedlaethol.
CYFIEITHU’R CORONAFEIRWS
Diolch i un o fyfyrwyr PhD yr Adran, Manon Elin James, mae canllaw cyfrwng
Cymraeg ar gael i ymdopi â gofid a gorbryder yn ystod y pandemig. Roedd
Manon, un o sylfaenwyr meddwl.org, yn falch iawn o gydweithio â Psychology
Tools i sicrhau bod yr adnodd ar-lein gwerthfawr hwn ar gael, yn rhad ac am
ddim, yn Gymraeg.
LLUN I GODI CALON ➜
Gwlân-fomio gan Cathryn Charnell-White, sy’n dathlu cyfraniad gweithwyr
allweddol i’n cymunedau yn ystod y pandemig.
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YR ACADEMI ADDYSG UWCH
Llongyfarchiadau mawr i Rhianedd Jewell a Peadar Ó Muircheartaigh am ennill
cymrodoriaethau gan yr Academi Addysg Uwch! Dyfarnwyd Cymrodoriaeth i
Peadar Ó Muircheartaigh ac Uwch Gymrodoriaeth i Rhianedd Jewell. Mae’r
cymrodoriaethau hyn yn adlewyrchu llwyddiant ac ymrwymiad staff
academaidd i waith dysgu ac addysgu o’r radd flaenaf.
DATGELU CYFRINACHAU LLYFR MELYN OERDDWR
Yn Narlith Goffa Syr T. H. Parry-Williams gan Bleddyn Owen Huws, a
gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Prifysgol Cymru, ceir gwybodaeth ddadlennol newydd am ymwneud y bardd o
Ryd-ddu â’r llawysgrif deuluol enwog a adwaenir wrth yr enw ‘Llyfr Melyn
Oerddwr’. Ceir yn y llawysgrif unigryw hon ryw 16 o gerddi yn llaw’r bardd a
gyfansoddwyd ganddo yn ystod blynyddoedd y Rhyfel Mawr, ac yntau ar y pryd
yn wrthwynebydd cydwybodol. Trafodir rhai o’r cerddi hynny yn fanwl, gan
gynnwys y gerdd ‘Cwyn y Fam’ a ystyrir gan Dr Huws yn un o gerddi Cymraeg
mwyaf trawiadol cyfnod y Rhyfel Mawr.
Darlithydd yn yr Adran Gymraeg ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth oedd T.H.
Parry-Williams yn ystod blynyddoedd y Rhyfel, a phenodwyd ef wedyn yn
Athro a Phennaeth yr Adran yn fuan ar ôl diwedd y Rhyfel. Er mwyn dathlu
canmlwyddiant ei benodi, bydd yr Adran Gymraeg yn cynnal cynhadledd
undydd yn y Brifysgol ym mis Hydref 2021.
CYFROL NEWYDD O FARDDONIAETH
Pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf i rym fis Mawrth eleni, roedd cannoedd o gopïau
newydd sbon o Llyfr Gwyrdd Ystwyth (Cyhoeddiadau Barddas) yn eistedd yn
segur mewn argraffdy yn Nhal-y-bont! Ond er gwaethaf yr amseru trychinebus,
roedd yn destun dathlu bod y gyfrol – ail gasgliad Eurig Salisbury o gerddi, yn
sgil cyhoeddi Llyfr Glas Eurig yn 2008 – wedi ei chyhoeddi o’r diwedd, a daeth
cyfle i werthu copïau yn ystod y cyfnod clo ac mewn siopau dros yr haf.
Yng ngeiriau Morgan Owen, yn ei adolygiad ar wefan gwales.com: ‘Cerddi
cyhoeddus yw’r rhain sy’n deillio o’r berthynas rhwng pobl. Tystiant i gwlwm
unigolion (cariadon, teulu, cyfeillion) a chwlwm cymdeithas (dathlu, marwnadu,
coffáu a chystadlu). Rhwng y ddeupen annatod hyn cawn helaethrwydd o ganu
bywiol sy’n dyrchafu ystwythder ein barddoniaeth a’i gallu i addasu ac ymnythu
yn ein bywydau o hyd.’
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Ben Ó Ceallaigh
CYMRODORIAETH PEADAR A DARLITHYDDIAETH BEN
Dymuniadau gorau i Peadar Ó Muircheartaigh wrth iddo gychwyn ar ei
secondiad yn Sefydliad Arnamagnæan, Prifysgol Copenhagen. Bydd yn treulio
ei Gymrodoriaeth Marie Skłodowska Curie yn ymchwilio i gysylltiadau
Grímlur Thorkelin, yr ysgolhaig a ‘ddarganfu’ Beowulf. Yn sgil hynny, mae’n
bleser croesawu Ben Ó Ceallaigh i’n plith i ddysgu Gwyddeleg a Gaeleg yr
Alban. Yn wreiddiol o Roscommon, Iwerddon, mae Ben yn ymuno â ni o
Brifysgol Caeredin, lle enillodd PhD am astudiaeth o effeithiau economaidd 2008
ar ieithoedd lleiafrifol a chynllunio ieithyddol Iwerddon. Fáilte!
#YRAWRGYFIEITHU
Mewn blwyddyn arferol, byddai misoedd yr haf wedi bod yn gyfnod o brysurdeb
mawr i staff Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol, wrth iddynt deithio i bob cwr
o Gymru i gynnal sesiynau blasu a digwyddiadau recriwtio. Wrth gwrs, nid

ENGLYNION I’N GRADDEDIGION

blwyddyn gyffredin mo 2020 ac, felly, bu’n rhaid bwrw ati i feddwl am ffyrdd

Roedd yn deimlad rhyfedd iawn eleni orfod

dychmygus i gyrraedd ein cynulleidfa. Lansiwyd #YrAwrGyfieithu ar 6 Mai, sef

dathlu’r ffaith fod ein myfyrwyr wedi

awr wythnosol o weithgarwch ar-lein yn ymwneud â chyfieithu. Bu cyfrifon

graddio ac, ar yr un pryd, orfod peidio â

Twitter, Facebook ac Instagram @CyfieithuCC yn hynod brysur, ac roedd

chynnal seremoni i’w llongyfarch. Yn lle

cystadleuaeth wythnosol Taclo’r Termau’n boblogaidd tu hwnt. Nod Taclo’r

hynny, achubodd Eurig Salisbury ar y cyfle

Termau oedd trafod bathu termau newydd yn Gymraeg, gan ganolbwyntio ar

i’w cyfarch ar gerdd, er mwyn atgoffa ein

dermau a ddaeth yn gyfarwydd yn ystod y cyfnod clo, e.e. ‘llyfrgrededd’ am

myfyrwyr eu bod, er gwaethaf pob dim, yn

‘credibility bookshelf’, ‘gwin ar y sgrin’ am ‘night out, in’ a ‘meri-go-rona’ am

raddedigion anrhydeddus o’r Adran, a bod

‘coronacoaster’. Cadwch lygad ar y cyfrifon am fwy o heriau!

ei holl staff yn falch ohonynt.

CYSTADLEUAETH GYFIEITHU I DDISGYBLION BL. 10-13

Gwn nad yw ein gynau du – amdanom,

Llongyfarchiadau mawr i’r cyfieithwyr ifanc a ddaeth i’r brig yn y Gystadleuaeth

A down i gyd-ddathlu

Gyfieithu i ddisgyblion blynyddoedd 10–13 a gynhaliwyd gan Astudiaethau

Ar wahân ond, er hynny,

Cyfieithu Proffesiynol. Y dasg eleni oedd Cyfieithu detholiad o’r nofel Of Mice

Gwnawn goleg teg ym mhob tŷ.

and Men gan John Steinbeck. Ym marn y beirniad, Eurig Salisbury, roedd y safon
yn arbennig o uchel. Gwaith y tair hyn a gipiodd y gwobrau ariannol hael:
Y wobr gyntaf, £100: Lois Medi Wiliam

Er nad yw’n y clyw’r un clap - dim lluniaeth,
Dim lluniau mewn syntrap,
Ry’n ninnau, er ein hanap

Yr ail wobr, £50: Medi Morgan

Di-gwrdd, yn cyffwrdd â’r cap.

Y drydedd wobr, £25: Fflur James
Daeth yn haf, nid aeth yn ofer – heddiw,
CYNHADLEDD ASTUDIAETHAU CYFIEITHU PROFFESIYNOL 2020
Digwyddiad ar-lein a gynhelir ar 28 Tachwedd 2020. I gofrestru eich diddordeb,
anfonwch e-bost at y Swyddog Prosiect, Sharon Owen: sho2@aber.ac.uk.
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Er graddio heb ffanffer
Na blas bybls, heb Aber,
Uwch y nos hon, ry’ch chi’n sêr.

YR IAITH
AR WAITH
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 i ddathlu eu
llwyddiannau ym myd gwaith. 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 mwy. At ei gilydd, mae’r holl swyddi’n brawf o
berthnasedd yr iaith ac o bwysigrwydd gradd yn y
Gymraeg ym myd gwaith.

Mae
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
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