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Croeso gan Swyddog
y Cyn-fyfyrwyr
Croeso i rifyn haf 2015 o Campus.
Gan gwmpasu amrywiaeth eang o
bobl, mae Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr
Prifysgol Cymru’n cynnwys aelodau sy’n
meddu ar ddyfarniad Prifysgol Cymru ers
blynyddoedd lawer yn ogystal â myfyrwyr
sydd newydd raddio ac a fu’n bresennol
yn y Dathliad Graddio diweddar yng
Nghaerdydd. Bydd rhai wedi astudio
mewn sefydliad yng Nghymru, ac eraill
wedi astudio am eu dyfarniad yn un o’n
Canolfannau Cydweithredol yn y DU ac
yn rhyngwladol.
Pryd bynnag y graddioch chi, neu ba
bynnag sefydliad a fynychwyd gennych,
gobeithio eich bod yn falch o’ch
cysylltiad â’r Brifysgol ac rydym ni’n
awyddus i sicrhau bod y Gymdeithas yn
parhau i dyfu, yn cefnogi ein haelodau
ac yn hwyluso cyswllt dwy ffordd a
chyfathrebu gwell.
Nod y cylchgrawn hwn yw sicrhau bod
aelodau’n cael y newyddion diweddaraf
am y Brifysgol a llwyddiannau Cynfyfyrwyr eraill, ac rwyf i’n gobeithio y
byddwch yn mwynhau darllen y rhifyn
diweddaraf o Campus.
Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)
alumni@cymru.ac.uk

Ar y clawr

Canolfan Dylan Thomas, yn Ardal y
Glannau yn Abertawe, yw un o adeiladau
mwyaf eiconig y ddinas. Fe’i hagorwyd ym
1825, ac yn 2011 ymgymerodd y Brifysgol
â phrydles yr adeilad gan fuddsoddi’n
sylweddol i adnewyddu’r Ganolfan.

Croeso’r
Is-Ganghellor

W

rth i’r Brifysgol barhau â’r broses o
drawsnewid drwy uno â Phrifysgol
Cymru y Drindod Dewi Sant, mae
llawer o gyfleoedd yn codi ar gyfer datblygiadau
cyffrous a phrosiectau cydweithredol.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru
y Drindod Dewi Sant, Llywodraeth Cymru a sefydliadau
academaidd a sifil eraill yng Nghymru, bydd y
Brifysgol ar ei newydd wedd yn parhau â’r traddodiad
hanesyddol hir o ddatblygu a chyflenwi gwasanaethau addysgol, fydd yn dathlu
arbenigrwydd Cymru ac yn cefnogi dyheadau gwlad ddynamig sy’n chwarae ei
rhan ar lwyfan rhyngwladol.
Un bartneriaeth o’r fath yw campws bywiog newydd werth miliynau o bunnoedd
yn Abertawe yn ardal Glannau Abertawe SA1. Bydd y lleoliad rhagorol hwn
yng nghanol y ddinas yn trawsnewid y profiad addysgol i staff a myfyrwyr, gan
gysylltu academia gydag arloesi, menter, busnes a’r gymuned. Mae cam un
eisoes ar waith gyda chynlluniau i greu Parth Arloesi’r Glannau, fydd yn cynnwys
Canolfan Dylan Thomas ac adeiladau deor busnes yn Sgwâr Technium. Ceir
rhagor o wybodaeth am y datblygiad yn y cylchgrawn hwn.
Mewn cyfnod o newid strategol, wrth i ni edrych i’r dyfodol rhaid i ni beidio
ag anghofio ein gorffennol. Mae’r Brifysgol yn cefnogi, ac yn gyfrifol am,
amrywiaeth o fentrau academaidd a diwylliannol sy’n adlewyrchu’r gorau o
hanes ac gwaddol Prifysgol Cymru. Wrth greu Adduned Cymru sicrhawyd y
bydd y gwasanaethau hyn yn cael eu diogelu, a cheir rhagor o wybodaeth am y
ffordd y bydd yr amrywiol ymddiriedolaethau elusennol a’r mentrau strategol yn
gweithio yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
Ochr yn ochr â’r datblygiadau hyn, bu’n flwyddyn brysur arall i’r Brifysgol, a
gobeithio y byddwch chi’n mwynhau darllen am rai o’r gweithgareddau eraill
sydd wedi’u cynnal yn ystod y misoedd diwethaf, ynghyd â llwyddiannau ein
Cyn-fyfyrwyr.
Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor

Cynnwys
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Y brifysgol yn
Darllenydd y Ganolfan
Uwchefrydiau’n traddodi Darlith lansio gwefan
newydd ar
glodfawr John V. Kelleher
gyfer uno
Mae Colocwiwm Celtaidd Blynyddol Harvard a drefnir gan
Adran yr Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol
Harvard wedi bod yn denu myfyrwyr ac ysgolheigion o bedwar
ban byd ers 1981.

Dr Ann Parry Owen

Cynhelir y Colocwiwm bob blwyddyn ym
mis Hydref, gan groesawu papurau sy’n
ymwneud ag unrhyw agwedd o’r ieithoedd
Celtaidd, eu llenyddiaeth a’u diwylliant
mewn unrhyw gyfnod, ac mae’n agor gyda
Darlith Goffa John V. Kelleher.

Wrth sôn am ei thestun, esboniodd Dr Parry
Owen:

Eleni, gwahoddwyd Dr Ann Parry Owen,
Darllenydd yn y Ganolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd ac arweinydd prosiect
Barddoniaeth Guto’r Glyn, i draddodi 11eg
darlith Kelleher ar ei gwaith ar farddoniaeth
ganoloesol Gymraeg.

“Ar y cyfan, prif gynnyrch y beirdd
proffesiynol oedd cerddi mawl a marwnad
traddodiadol wedi eu cyfansoddi dan
gomisiwn, ond roedd gan fardd-uchelwr
amatur, fel Ieuan Gethin, fwy o ryddid i
ganu ar bynciau oedd yn apelio ato ef yn
bersonol. Dim ond deg o’i gerddi sydd wedi
goroesi, ond mae pob un yn em, yn cynnig
golwg i ni ar sawl agwedd o fywyd Cymru yn
y bymthegfed ganrif.”

Mae Darlith John V. Kelleher yn coffáu athro
Astudiaethau Gwyddelig cyntaf Harvard.
Roedd John Kelleher yn ysgolhaig nodedig
ac yn athro arbennig mewn nifer o feysydd,
ac wrth wahodd Darlithwyr Kelleher, mae’r
trefnwyr yn edrych am yr ysgolheigion
gorau ym maes astudiaethau Celtaidd, gyda
siaradwyr y mae eu cwmpas a’u dyfnder yn
deilwng o etifeddiaeth John Kelleher.

Mae’r cyswllt rhwng y Ganolfan
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd ac Adran
yr Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd
ym Mhrifysgol Harvard yn dyddio’n ôl i
gyfnod cynnar y Ganolfan. Bu deiliad Cadair
Astudiaethau Celtaidd Harvard, yr Athro
Catherine McKenna, yn cydweithio gyda
phrosiect ymchwil cyntaf y Ganolfan, Beirdd
y Tywysogion.

Roedd darlith Dr Parry Owen, “An audacious
man of beautiful words” Ieuan Gethin
(c.1390–c.1470), yn trafod bardd-uchelwr
o’r bymthegfed ganrif nad oes llawer
yn hysbys amdano, o ardal Baglan ger
Abertawe. Disgrifiwyd Ieuan Gethin gan ei
gyfoeswyr fel prifardd: roedd yn feistr ar y
gynghanedd a oedd yn faen tramgwydd i
lawer o feirdd llai eu gallu a fyddai’n aml yn
aberthu ystyr a synnwyr er mwyn cyflawni
gofynion technegol y mesur.

Wrth siarad am ei hamser yn Cambridge,
Massachusetts, dywedodd Dr Parry Owen:
“Roedd y gynulleidfa’n gwerthfawrogi
cwmpas eang y pynciau yn y farddoniaeth,
yn ogystal â’u helfennau doniol. Rwyf
yn ddiolchgar iawn i Adran yr Ieithoedd
a Llenyddiaethau Celtaidd yn Harvard
am estyn y gwahoddiad i mi, ac am eu
lletygarwch hael.”

Gan barhau â’r broses o uno
â’i chwaer sefydliad yng
Nghymru, Prifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant, ym mis
Mawrth lansiodd y Brifysgol
wefan newydd ar gyfer yr uno
gan ddefnyddio enw parth
newydd .Cymru/.Wales.
Crëwyd y wefan newydd, sydd wedi’i
chynllunio i redeg ochr yn ochr â’r wefan
bresennol, yn benodol i gyflwyno’r
newyddion diweddaraf i randdeiliaid
a phartïon eraill sydd â diddordeb yn y
datblygiadau diweddaraf o ran yr uno, yn
ogystal â darparu gwybodaeth am gydfentrau a phrosiectau. Mae’r wefan yn
cael ei datblygu ar hyn o bryd, a bydd yn
parhau i dyfu ac esblygu.
Bydd ein prif wefan (www.cymru.ac.uk)
yn parhau’n ffynhonnell bwysig o
wybodaeth i’r sawl sy’n dymuno cael y
newyddion diweddaraf gan y Brifysgol
yn ogystal â chynnal adnoddau a
gwybodaeth werthfawr i Gyn-fyfyrwyr.
Mae’r Brifysgol yn awyddus i glywed
barn cynifer o bobl â phosibl am y wefan
newydd ac am gyfeiriad strategol y
Brifysgol, a bydd yn eu hystyried wrth
ymgynghori ar amrywiaeth o fentrau
strategol arfaethedig.
Mae adran Llais y Rhanddeiliaid ar y
wefan newydd yn gyfle i bobl sydd â
diddordeb yn y Brifysgol gynnig sylwadau:
Ewch i www.prifysgol.cymru
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Bravo Aberystwyth
Ym Mis Hydref 2014, fel rhan o gyfres o raglenni’n coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf ar BBC Radio Cymru, bu Dr
Marion Löffler, Cymrawd Ymchwil Prifysgol Cymru, yn cyd-ymchwilio ac yn cyflwyno rhaglen yn trafod
pwnc anodd hiliaeth a jingoistiaeth ar ddechrau’r rhyfel, gan olrhain yr hanes ym mis Hydref 1914 pan
gafodd preswylwyr Almeinig eu gyrru allan o’i thref fabwysiedig yn Aberystwyth.
Cynhyrchwyd Bravo Aberystwyth gan y
cwmni cynhyrchu annibynnol ‘Unigryw’ ar
gyfer BBC Radio Cymru. Ynddi, ceir hanes
Hermann Ethé, Athro mewn Ieithoedd
Dwyreiniol yn Aberystwyth a hanai o’r
Almaen, ac a erlidiwyd o’r dref gan dorf
jingoistaidd ym mis Hydref 1914.
Roedd Hermann Ethé, oedd yn 70 oed ac
wedi gweithio a byw yn Aberystwyth ers
1876, yn un o aelodau cyntaf y ‘Coleg
ger y Lli’. Fe’i gorfodwyd i adael dros
nos, ac ni ddychwelodd fyth i’w gartref.
Bu farw ddwy flynedd yn ddiweddarach.
Nid dyma’r unig achos o ymddygiad o’r
fath at Almaenwyr, ond ni chofnodwyd

enwau’r cogyddion a’r gweinyddion
gwestai glan môr a yrrwyd ymaith.
Wrth siarad am y rhaglen, eglurodd Dr
Löffler:
“Fe wnaethom ni’r rhaglen hon i goffáu
ochr dywyllach y Rhyfel Byd Cyntaf ym
Mhrydain, nad yw wedi cael llawer o
sylw. Cafodd tramorwyr, yn enwedig
Almaenwyr, o bob dosbarth a chrefydd,
eu herlid yn nhrefi a dinasoedd Cymru a
Lloegr yn ystod y ‘Rhyfel Mawr’. Cafodd y
teulu brenhinol eu heffeithio hyd yn oed,
gan newid eu henw i Windsor. I bobl lai
dyrchafedig, yn aml roedd canlyniadau
trychinebus yn dod yn sgil colli gwaith a
chartrefi a chael eu galw’n ddieithriad
gelyniaethus. Mae’r rhaglen yn mynegi
ein dymuniad na fydd neb byth eto’n
gorfod gadael Aberystwyth nac unrhyw
dref arall yng Nghymru am ddau y bore,
yn ofni am eu bywydau.”
Roedd y rhaglen yn llwyddiant mawr, gan
gyrraedd rhestr fer gwobr Gŵyl Cyfryngau
Celtaidd 2015, lle cafodd ei dethol
gan banel o bum beirniad o blith 60 o
geisiadau o bob un o’r gwledydd Celtaidd
i ymgeisio am wobr Rhaglen Ddogfen
Radio orau.

Dr Marion Löffler
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Nod yr Ŵyl, sy’n uchafbwynt y flwyddyn
i ymarferwyr, myfyrwyr ac ymchwilwyr
radio, teledu a chyfryngau newydd yng

Nghernyw, Llydaw, Iwerddon, yr Alban
a Chymru, yw hyrwyddo ieithoedd a
diwylliannau’r gwledydd Celtaidd ar sgrin
ac mewn darlledu. Cynhaliwyd yr Ŵyl
ddiwedd mis Ebrill a daeth mynychwyr
at ei gilydd am dri diwrnod o seminarau,
dangosiadau o gynyrchiadau newydd a
seremonïau gwobrwyo yn Inverness yn
Ucheldir yr Alban.
Wrth ymateb i restr fer y wobr, dywedodd
Marion:
“Mae bod ar restr fer y wobr yn anrhydedd
ac yn gyflawniad gwych i raglen radio
Gymraeg. Wnaethon ni ddim ennill, ond
roedd cael sylw yn Inverness yn sicrhau
cyhoeddusrwydd, ac yn sgil hynny mae
gan un orsaf radio Aeleg ddiddordeb
mewn cynhyrchu ein rhaglen mewn
Gaeleg. Yn dilyn y rhaglen, comisiynodd
Cyngor Tref Aberystwyth blac tairieithog
yn coffáu’r digwyddiad mewn Saesneg,
Cymraeg ac Almaeneg a gaiff ei
ddadorchuddio’n ddiweddarach eleni.
Mae’n bosibl felly mai Aberystwyth
fydd y dref gyntaf ym Mhrydain i gofio
ochr dywyll cenedlaetholdeb Prydeinig y
‘Rhyfel Mawr’.”
Darlledwyd Bravo Aberystwyth yn
wreiddiol ym mis Hydref 2014, gan
mlynedd ar ôl i Herrmann Ethé gael i yrru
ymaith.
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Gwobr Drama
Cymru i Gyn-fyfyriwr
Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd mai’r awdur, perfformiwr a chynfyfyriwr Kelly Jones oedd enillydd Gwobr Drama Cymru 2014. Daw
Kelly’n wreiddiol o Fwrdeistref Barking and Dagenham yn Llundain,
ond mae wedi bod yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ers 2007,
gan raddio o Brifysgol Fetropolitan Abertawe (fel yr oedd ar y pryd)
â gradd mewn Celfyddydau Perfformio a Rheoli Theatr.
Mae Gwobr Drama Cymru, sy’n cael ei
rhoi bob dwy flynedd, yn cael ei chyflwyno
gan BBC Cymru a National Theatre Wales,
mewn partneriaeth â BBC Writersroom.
Cafodd ei lansio yn 2012 - a hwn yw’r
eildro iddi gael ei chyflwyno. Mae’r wobr
yn cael ei chynnig i unrhyw lenor sy’n byw
yng Nghymru, a’i nod yw annog awduron
sy’n teimlo’n gryf am y storïau yr hoffen
nhw eu hadrodd, ac sydd â rhywbeth i’w
gynnig i gynulleidfaoedd ar hyd a lled
Cymru a’r DU yn gyffredinol.
Wrth sôn am ennill y wobr, dywedodd Kelly:
“Mae’n dal i fod yn anodd credu’r peth!
Pan gyflwynais i’r ddrama, roedd ar ffurf
drafft cyntaf digon amrwd – a doeddwn
i ddim yn meddwl y byddai’n pasio’r
darlleniad cyntaf. Rwyf i mor ddiolchgar
am y wobr ac yn teimlo’n lwcus iawn
i gael y cyfle hwn. Rwyf i wedi bod yn
ysgrifennu ers tro ac mae cael rhywun yn
dweud eich bod chi’n gwneud rhywbeth
yn dda yn eich gwthio i ymddiried ynoch
chi eich hun a’ch galluoedd.”
Gofynnwyd i awduron gyflwyno sgript lawn
mewn unrhyw gyfrwng, heb ei pherfformio

na’i chynhyrchu o’r blaen, yn y Saesneg
ac o leiaf 30 munud o hyd. Drama o’r enw
TAMMY oedd sgript Kelly a enillodd y wobr.
Roedd yn edrych ar faterion tabŵ o fewn
cymdeithas a chanlyniadau ac effaith y
diffyg trafod hwnnw ar deulu, gan dynnu
ar brofiadau Kelly ei hun yn berson ifanc yn
Dagenham.
Cafodd Kelly brofiad o’r theatr yn yr ysgol,
gan fanteisio ar y ffaith fod Lundain mor
agos drwy fynd i weld llawer o berfformiadau
yn Theatr y Royal Court. Drama oedd ei hoff
wers yn yr ysgol, a gyda’i hoffter o ddramâu
a thestunau ysgrifenedig, roedd yn gwybod
ei bod am weithio ym maes perfformio
mewn rhyw fodd, ond heb fod yn siwˆr sut.
Mae’n egluro:
“Rwy’n credu yn y bôn fy mod i’n gwybod
mai ysgrifennu a pherfformio roeddwn
i am ei wneud, ond roedd ofn methu a
diffyg gwybod sut i fynd ati yn fy llesteirio
ar y dechrau. Rwy’n credu mai dyna pam y
dewisais i’r cwrs yn Abertawe. Roedd wedi’i
seilio ar wahanol dechnegau a dulliau o
wneud eich gwaith eich hun - roedd yn
ymwneud â chwarae, cynnig pethau a
chanfod beth sy’n gweithio a beth nad

yw’n gweithio i chi. Fe fwynheais fy amser
yno gan deimlo ei fod yn gyfle i mi brofi ac
ymarfer fy nghyhyrau creadigol.”
Ar ôl graddio, dechreuodd Kelly wneud
ei gwaith ei hun a’i ddangos mewn
nosweithiau byrfyfyr ac mewn gwyliau lleol.
Ar ôl symud i Gaerdydd, manteisiodd ar y
cyfle i gyfarfod â Rheolwr Llenyddol Theatr
y Sherman a arweiniodd hyn at ymuno â’u
grŵp ysgrifennu. Daeth cyfleoedd eraill drwy
National Theatre Wales (NTW) gyda Kelly yn
cael ei mentora gan y dramodydd Tim Price
a’i gwahodd i wersyll haf artistiaid NTW, a’i
helpodd i benderfynu rhoi’r gorau i’w swydd
a chanolbwyntio ar ysgrifennu llawn amser.
“Dyma’r peth mwyaf brawychus i mi ei
wneud erioed ac roedd yn risg a dalodd
ar ei ganfed oherwydd roeddwn i’n
gwybod bod rhaid iddo. Roeddwn i’n
hunangyflogedig, ac ystyr hynny ar y pryd
oedd fy mod allan o waith. Roeddwn i’n
ymgeisio am bopeth a llwyddais i gael
cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar
gyfer prosiect, a arweiniodd at ymgeisio
a chael fy nethol gyda phrosiect arall
i fod yn rhan o The Yard Theatre yng
nghasgliad London NOW’14. Dangoswyd
The Drowned Girl am y tro cyntaf yn The
Yard ac mae’n ddrama rwyf i’n falch
iawn ohoni; hon oedd y sioe y dechreuais
weithio arni yn y gwersyll haf.”
Fel rhan o Wobr Drama Cymru, cafodd
Kelly wobr o £10,000 a chyfle i ddatblygu
ei syniadau gyda BBC Cymru Wales ac
NTW. Mae bellach yn gweithio gyda’r tîm
datblygu yn y BBC, gan dderbyn mentora
gan yr awdur teledu Lucy Gannon ac
mae ar fin ysgrifennu comisiwn egin i
NTW. Mae hefyd yn paratoi ar gyfer taith
Cymru gyda The Drowned Girl ac os caiff
gyllid, mae disgwyl y caiff drama newydd
ganddi ei pherfformio am rediad o dair
wythnos yng Nghymru yr hydref hwn.
Wrth siarad am ei gyrfa, a sut mae wedi
cyrraedd at y fan hon, mae Kelly’n egluro:
“Rwy’n teimlo’n eithriadol o lwcus i fod lle’r
wyf i heddiw. Pan ddechreuais i yn y maes,
roeddwn i’n arfer gweld llwyddiant pobl
eraill a theimlo straen o beidio â bod yn un
o’r rhai lwcus. Yn fuan des i weld nad mater
o lwc yw’r busnes hwn; mae’n ymwneud â
gwaith caled, gwneud y gorau o bob cyfle,
cymryd risg a bod yn driw i chi eich hun.”

Kelly (canol) gyda dau o’r beirniaid – John McGrath a Faith Penhale

I gael rhagor o wybodaeth am Kelly a’i
gwaith ewch i’w gwefan –
www.kellyjonestheatre.com
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Dathliad Graddio
Cynhaliwyd dathliad Graddio llwyddiannus arall ddiwedd
mis Ebrill yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae
Caerdydd. Eleni cynhaliwyd y dathliadau dros un diwrnod,
ac roedd nifer da’n bresennol gyda thros 1,000 o fyfyrwyr
a’u gwesteion yn teithio i’r achlysur.
Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor
Prifysgol Cymru, y Parchedicaf Dr Barry
Morgan, oedd yn llywyddu ynghyd
â’r Is-Ganghellor yr Athro Medwin
Hughes. Roedd yr osgordd yn cynnwys
cynrychiolwyr o Brifysgol Cymru a’n
partner uno Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant. Cafodd pob myfyriwr
graddedig gyfarchiad personol gan yr
Is-Ganghellor a chafwyd perfformiad
gwefreiddiol gan un o gantorion Academi
Llais Genedlaethol Cymru.
Yn ogystal â dathlu llwyddiannau ein
myfyrwyr, cyflwynodd y Brifysgol raddau
er anrhydedd hefyd i ddau unigolyn
i gydnabod eu llwyddiannau a’u
gwasanaeth yn eu meysydd priodol.
Dr R Alun Evans – Doethur mewn
Llên honoris causa, am wasanaethau’n
hyrwyddo diwylliant ac iaith Cymru,
fel darlledwr ac fel hyrwyddwr ar ran
Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Yr Arglwydd Elystan Morgan - Doethur
yn y Cyfreithiau honoris causa, am
wasanaethau i fywyd gwleidyddol Cymru
ac i’r system gyfreithiol yng Nghymru a’i
gefnogaeth i Brifysgol Cymru.
Wrth son am dderbyn ei radd er
anrhydedd dywedodd yr Arglwydd
Morgan:
“Mae gan y Brifysgol ran flaenllaw i’w
chwarae ym mywyd Cymru ac rwyf i’n
hynod o ddiolchgar i gael fy anrhydeddu
ymhell y tu hwnt i fy haeddiant.”
Mae’n bleser gan y Brifysgol gydnabod
llwyddiannau a chyfraniadau Dr R Alun
Evans a’r Arglwydd Elystan Morgan yn
eu meysydd, ac mae’n hynod o falch
i’w croesawu ill dau fel Graddedigion Er
Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Yr Arglwydd Elystan a’r
Athro Medwin Hughes

Pan glywodd ei fod yn cael cynnig gradd
er anrhydedd, dywedodd Dr Evans:
“Rwy’n ei hystyried hi’n fraint fawr
i dderbyn y radd hon gan Brifysgol
Cymru i gydnabod cyfraniad i ddarlledu
ac i ddiwylliant fy ngwlad. Yn 1963
cyflwynwyd yr un radd i’m rhagflaenydd
yn y BBC yng ngogledd Cymru, Dr Sam
Jones. Mae’r anrhydedd hwn yn fy
ngwneud innau, fel Sam hanner canrif
yn ôl, yn ‘ddyn hapus dros ben.’ Edrychaf
ymlaen at gael rhannu’r achlysur gyda’r
teulu.”

Yr Athro Medwin Hughes, Dr R Alun Evans a’r aelod o’r Cyngor Mr Arwel Ellis Owen
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Romanas Kudriasovas yn perfformio yn ystod y seremoni
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Ehangu yn

Abertawe
Mae Abertawe, ail ddinas Cymru, wedi chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu ac ehangu’r Brifysgol, gyda’i
phresenoldeb yn y ddinas yn dod yn fwy blaenllaw yn ddiweddar. Mae’r ddinas hefyd yn chwarae rhan
bwysig yng nghynlluniau ein partner uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) gyda chynlluniau
i greu campws prifysgol fywiog gwerth miliynau o bunnoedd ar Lannau Abertawe yn SA1. Dyma leoliad
rhagorol, gyda nifer o ddatblygiadau a mentrau ar y cyd ar waith.
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Canolfan Dylan Thomas
Canolfan Dylan Thomas, yn Ardal Glannau
Abertawe, yw un o adeiladau mwyaf
eiconig y ddinas. Yn 2011, cymerodd
y Brifysgol brydles yr adeilad ac mae
wedi buddsoddi’n helaeth i atgyweirio’r
Ganolfan. Erbyn hyn mae’r Ganolfan yn
lleoliad amlbwrpas sy’n cynnal amrywiaeth
o ddigwyddiadau ac achlysuron, ac mae’r
cyfleusterau newydd yn cynnwys gofod
deori i fusnesau sydd â diddordeb mewn
sefydlu presenoldeb yn Abertawe, a’r
bwyty cynnes a chroesawgar ‘Caffi 1825’.

Datblygiad SA1
Gyda’i leoliad agos at ganol y ddinas ar
lannau’r dŵr, mae PCDDS wedi dynodi
datblygiad SA1 yn lleoliad delfrydol i
ddatblygu campws newydd sy’n cynnig
addysg a chyfleusterau ymchwil modern a
chyfleoedd hamdden i fyfyrwyr.

Yn 2014 cafwyd dathliad arbennig iawn
i’r genedl gyda chanmlwyddiant un o’n
ffigurau mwyaf creadigol - Dylan Thomas.
Fel canolbwynt rhyngwladol y dathlu i
ffans ac ysgolheigion Dylan, yn y Ganolfan
cafwyd amrywiaeth o brosiectau artistig
a diwylliannol drwy gydol y flwyddyn, yn
ogystal â Chinio Gala’r Canmlwyddiant
ac ehangu ac agor Arddangosfa Dylan
Thomas Love The Words, sydd wedi denu
llu o ymwelwyr a chanmoliaeth uchel.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda
Llywodraeth Cymru, mae’r Brifysgol yn
bwriadu adfywio ardal sydd wedi chwarae
rôl hanfodol yn hanes ac etifeddiaeth
forol Abertawe, gan ffurfio amrywiaeth
o gysylltiadau newydd rhwng dysgu ac
arloesi; ymchwil a diwydiant; a rhwng
llywodraeth ac addysg. Gan harneisio
tirwedd naturiol y rhan werthfawr hon o’r
ddinas, y nod yw darparu profiad prifysgol
nodedig sy’n sicrhau cynaladwyedd
Rhanbarth Dinas Bae Abertawe a’i
gymunedau sy’n cynnwys ei staff,
myfyrwyr a graddedigion.

Mae cam un eisoes ar waith gyda
chynlluniau i greu Parth Arloesi’r Glannau
fydd yn fywiog ac yn cynnwys Canolfan
Dylan Thomas a’r adeiladau deori busnes
yn Sgwâr Technium.

Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac
Arbrofol Cymru (CBM)
Mae Canolfan Gweithgynhyrchu Arloesol
ac Arbrofol Cymru (CBM) yn fenter
newydd sydd wedi’i sefydlu ar y
cyd rhwng Prifysgol Cymru a PCDDS. Mae
wedi’illeoli ym Mharth morol Abertawe,
ac mae’n elfen graidd o’r Parth Arloesi yn
natblygiad SA1 y Brifysgol.
Canolir gweithgareddau ymchwil a
datblygu CBM ar gymhwyso technolegau
a thechnegau arbrofol yn greadigol
ar draws ystod eang o sectorau
gweithgynhyrchu gan gynnwys y sectorau
modurol, awyrofod, peirianneg feddygol
a chrefft.
Yn ogystal â sbarduno arloesi,
creadigrwydd ac entrepreneuriaeth mewn
cwmnïau bach sy’n cynhyrchu ar lefel isel,
mae’r Ganolfan hefyd yn cydweithio gyda
chyrff rhyngwladol mawr i ddatblygu
cynhyrchion, prosesau a deunyddiau
newydd.
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Yr Athro Medwin Hughes ac EUB Tywysog Cymru

Areithiau ac Erthyglau

1968-2012,
Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru
Am y tro cyntaf, mae areithiau Ei Uchelder Brenhinol
Tywysog Cymru ar gael mewn set o ddwy gyfrol yn sgil
prosiect cydweithredol gan Brifysgol Cymru, Prifysgol
Maryland a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Mae’r Athro David Cadman a’r Athro
Suheil Bushrui wedi crynhoi detholiad
o areithiau ac erthyglau gan Dywysog
Cymru sy’n cwmpasu cyfnod o dros
ddeugain mlynedd dan benawdau
sy’n cynnwys ei brif ddiddordebau a
gweithgareddau: yr amgylchedd naturiol,
a fynegir drwy ffermio, coedwigaeth a
physgodfeydd, ac yna newid hinsawdd;
pensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig;
meddygaeth integredig ac iechyd;
cymdeithas, crefydd a thraddodiad;
addysg, Ymddiriedolaeth y Tywysog a
Busnes yn y Gymuned.
Cyhoeddwyd y cyfrolau, a fwriedir yn
waith cyfeiriol, ym mis Ebrill, ac maen

nhw’n dangos Tywysog Cymru wrth
i’w syniadau, gwybodaeth a phrofiad
ddatblygu, o’i araith gyntaf yn ugain oed
yn 1968 hyd at ei areithiau diweddaraf
hyd 2012.
Yr hyn sy’n fwyaf nodedig serch hynny yw
er bod arddull yr areithiau a’r erthyglau
wedi newid o bosibl dros y blynyddoedd,
mae’r neges gyffredinol wedi aros yn
gyson, nid yn unig yn nhermau diraddio’r
amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, ond
hefyd o ran materion yn ymwneud â gofal
iechyd, ffurfiau trefol, ffermio organig a’r
angen am fwy o barch a dealltwriaeth
rhwng crefyddau, sy’n adrodd cyfrolau
am angerdd y Tywysog a’i ymrwymiad

i’r hyn mae’n ei gredu, hyd yn oed ar
adegau pan ystyriwyd ei syniadau’n
anghonfensiynol.
Wrth sôn am y cyhoeddiad, esboniodd yr
Athro Medwin Hughes DL, Is-Ganghellor
Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant:
“Mae’r gyfrol hon yn llwyddo i grynhoi
doethineb ac ysbrydoliaeth meddyliwr
trawsnewidiol sydd wedi gosod
stiwardiaeth yn gysyniad canolog i’w
ymrwymiad i wasanaethu a’i gefnogaeth
i fyd cynaliadwy.”
Ychwanegodd Deon Prifysgol Maryland,
sy’n rhan o’r prosiect cydweithredol:
“Mae llawer i’w fwynhau yn y cyfrolau
hyn a llawer i ennyn trafodaethau
cenedlaethol a rhyngwladol am rai o
bynciau mwyaf hanfodol ein hoes.”
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Bhawana Ghimire -

Batio dros Nepal
Ym mis Hydref 2014, penodwyd Bhawana Ghimire yn Brif Swyddog
Gweithredol Cymdeithas Griced Nepal, corff llywodraethu
swyddogol y wlad ar gyfer y gamp. Hi yw’r fenyw gyntaf i redeg
Bwrdd criced yn yr is-gyfandir, a’i nod yw codi criced yn Nepal i frig
y gêm.
Bhawana Ghimire © CAN

Mae Bhawana eisoes wedi profi llwyddiant
mawr ers ei phenodiad, gan sefydlu
system contractau canolog gyda 22 o
chwaraewyr hŷn, a llofnodi’r cytundeb
nawdd gorau erioed gyda Nepal Telecom.
Mae hefyd wedi derbyn canmoliaeth gan
y cyfryngau lleol, cefnogwyr a’r Cyngor
Criced Rhyngwladol am weithio gyda
Cricket Australia a threfnu gêm Dysteb
Phillip Hughes yn llwyddiannus, er cof am
y diweddar gricedwr o Awstralia.
Daw Bhawana o Ardal Argakhachi yn
Nepal. Astudiodd am radd israddedig
yn lleol cyn parhau â’i hastudiaethau
yng Nghymru ym Mhrifysgol Bangor.
Graddiodd gydag MBA o Brifysgol Cymru
yn 2009, yn arbenigo mewn bancio a

Chyllid, ac aeth yn ei blaen i weithio’n
gyntaf gyda Banc Cenedlaethol Punjab
yn Llundain ac yna gyda Chwmni
Rheoli Asedau yn y Dwyrain Canol, lle
bu’n gweithio ym maes Fformiwla Un,
Uwchgynghrair Lloegr a La Liga yn Sbaen.
Wrth siarad am ei hoffter o griced a’i
swydd gyda Chymdeithas Griced Nepal,
eglurodd Bhawana:
“Rwyf i bob amser wedi bod â diddordeb
mawr mewn pêl-droed a chriced. Pan
welais yr hysbyseb yn y papur newydd
am swydd Prif Swyddog Gweithredol,
ymgeisiais amdani heb oedi dim. Roeddwn
i’n gwbl sicr o fy ngweledigaeth strategol
i ddatblygu criced yn Nepal, a helpodd fy

Bhawana a Mahinda Vallipuram, Llywydd Cymdeithas Criced Malaysia, yn cyfnewid Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth © CAN
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Bhawana a’r tîm Criced yn helpu i ddosbarth Cymorth © CAN

mhrofiad blaenorol a fy nghymwysterau
academaidd fi i sicrhau’r swydd.
“Mae swydd y Prif Swyddog Gweithredol
yn debyg i unrhyw sefydliad arall, ond
gan mai dyma’r swydd gyntaf o’i math
gyda Chymdeithas Griced Nepal, mae’n
rhaid i mi gynllunio popeth fy hun
gan ymgynghori â fy mwrdd. Rwyf i’n
ymwneud â phopeth o baratoi cynlluniau
a’r gyllideb, eu rhoi ar waith a dilyn hynny.
Mae’n rhaid i mi gydlynu gyda chyrff y
Llywodraeth a Byrddau Rhyngwladol, a
chynnal perthynas dda gyda’r sectorau
corfforaethol a noddwyr. Rwyf i hefyd yn
cysylltu’n agos â’r chwaraewyr, cefnogwyr
a’r cyfryngau i sicrhau adborth.”
Cafodd y daeargryn difäol a effeithiodd
ar yr holl wlad ym mis Ebrill effaith ar
seilwaith criced Nepal, ond prif bwyslais
y gamp oedd estyn allan at y bobl a
chwarae rhan yn yr ymdrechion lliniarol.
“Hwn oedd y peth mwyaf brawychus a
brofodd fy nghenhedlaeth i erioed, ac
mae wedi effeithio ar filiynau o bobl”
eglurodd Bhawana. “Ar ôl gwylio’r
digwyddiadau dros y ddau ddiwrnod
cyntaf, ar ran Cymdeithas Griced Nepal
dechreuon ni ymgyrch i ddosbarthu
deunyddiau i gynorthwyo’r dioddefwyr.”

Ymwelodd Bhawana ac aelodau o’r tîm
â rhai o’r rhanbarthau a effeithiwyd
waethaf i ddosbarthu deunydd cymorth
fel pebyll, bwyd ac eitemau glanweithdra,
yn ogystal â rhoi eu cyflogau a chodi
arian i’r ymdrech lliniarol. Dan arweiniad
Bhawana, dechreuodd Cymdeithas
Griced Nepal ymgyrch #BatForNepal,
cyfres o gemau rhyngwladol i godi arian
i gynorthwyo mentrau ailadeiladu mewn
cymunedau a hefyd ailadeiladu a chynnal
ei seilwaith criced ei hun.
Wrth siarad am ymgyrch #BatForNepal,
eglurodd Bhawana ei ddiben:
“Rydym ni am brofi bod criced yn
gallu newid bywydau a chyfrannu at
ein cymdeithas. Rydym ni’n falch fod
cynifer o gymunedau rhyngwladol wedi
dangos diddordeb mewn cynorthwyo’r
ymgyrch, ac yn ei theimlo’n anrhydedd
fod Cymdeithas Criced Malaysia yn trefnu
Gêm Godi Arian Nepal v XI Cyntaf y Byd
ar 9 Awst. Yn yr un modd mae Criced
Gwlad Thai, Cymdeithas Criced Hong
Kong a nifer o gymunedau rhyngwladol
eraill yn gefnogol iawn.”
Ar ôl cyflawni cymaint eisoes yn
ei chyfnod byr gyda Chymdeithas
Griced Nepal, mae Bhawana yn deall

pwysigrwydd a grym chwaraeon a’u gallu
i helpu i ailadeiladu cymunedau, ac mae’n
benderfynol y bydd y Gymdeithas yn
arwain drwy esiampl:
“Ar ôl y trychineb hwn, rydym ni am
ddefnyddio cryfder a phoblogrwydd criced
yn y broses ailadeiladu ac ailsefydlu oherwydd mae’n ddyletswydd ar bawb
bellach. Mae dwy brif her gennym
ni. Yn gyntaf, ailadeiladu Nepal ac
yna ailadeiladu criced yn Nepal. Bydd
Cymdeithas Griced Nepal yn gweithio ar y
ddwy her.”
Ceir rhagor o wybodaeth am
Gymdeithas Griced Nepal ar ei gwefan
– www.nepalcricket.org.np
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Cyfleoedd Astudio Pellach
gyda’n Partner Uno

Mae Prifysgol Cymru ar hyn o bryd wrthi’n uno gyda Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS).
Fel rhan o’r ehangu a’r datblygiad cyffrous hwn, crëwyd nifer o gyfleoedd astudio pellach, ac mae
PCDDS nawr yn gwahodd ceisiadau am gyfres gyffrous o raglenni ôl-raddedig sydd ar gael yn ei
champws newydd yn Llundain.
Mae’r rhain eisoes yn cynnwys Rhaglenni
MBA, MBA Weithredol, a DBA, gyda dwy
raglen Meistr arall yn cael eu hychwanegu
eleni – MSc mewn Marchnata Digidol ac
MSc mewn Logisteg.
Gyda staff rhagorol yn cynnig sylw
a chymorth personol helaeth, mae
myfyrwyr PCDDS yn Llundain yn
cynnal astudiaethau a thrafodaethau
academaidd o’r radd flaenaf, gan
fanteisio hefyd ar y cyfleoedd niferus a
geir yn un o’r dinasoedd mwyaf bywiog
yn ddiwylliannol ac economaidd yn y byd.
Mae’r rhaglenni yn dechrau ym misoedd
Chwefror, Mehefin a Hydref (yn amodol ar
niferoedd hyfyw).
I wybod mwy am y Campws yn Llundain
a’r rhaglenni sydd ar gael, ewch i wefan
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant:
www.uwtsdlondon.ac.uk
Os hoffech gofrestru eich diddordeb
mewn derbyn rhagor o wybodaeth am
y rhaglenni hyn, cwblhewch y ffurflen
berthnasol ar y wefan, neu ebostiwch
info.london@tsd.ac.uk
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Rhaglenni MBA
Ar gael llawn amser, rhan amser ac ar-lein,
mae’r amrywiaeth o raglenni MBA yn
cynnig cyfle i fyfyrwyr ganolbwyntio
ar feysydd arbenigol o fewn rheolaeth
- o Fancio a Chyllid i Reoli Ffasiwn
Rhyngwladol.
Rhaglen MBA Weithredol
Gyda threfniadau addysgu bloc
misol, mae’r rhaglen hon yn cynnig
hyblygrwydd helaeth i reolwyr a darpar
entrepreneuriaid gan ganiatáu iddyn
nhw barhau â’u gyrfa o ble bynnag sydd
angen iddyn nhw fod, a pharhau â’u
hastudiaethau’r un pryd.
Rhaglen DBA
Ar gael llawn amser a rhan amser ar
gampysau Llundain a Llanbedr Pont
Steffan, gyda’r ddarpariaeth ran amser
drwy dri chyfnod preswyl y flwyddyn yn
Llanbedr Pont Steffan neu Lundain. Mae’r
rhaglen hon yn caniatáu i fyfyrwyr fynd
â’u datblygiad proffesiynol i’r lefel uchaf.

MSc Marchnata Digidol a
MSc Logisteg
Y ddwy raglen ar gael llawn amser a
rhan amser, gan gynnig cyfle i fyfyrwyr
ganolbwyntio ar feysydd cyfredol iawn
mewn Rheolaeth Busnes.
Cyrsiau eriall sydd ar gael yng
Nghampws Llundain
BA Rheolaeth Busnes
BSc Cyfrifiadura Cwmwl
Mae’r rhaglenni MBA hefyd ar gael ar
gampws Abertawe PCYDDS.
Nodwch mai dim ond astudiaethau llawn
amser sydd ar gael i fyfyrwyr Rhyngwladol
sydd angen nawdd Haen 4.
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Canghennau ac Adrannau
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr
Clasurol - Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn
i’r Adran Glasurol yw’r cyfarfod a gynhelir
ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.
Yn 2014, yn Eisteddfod Sir Gâr, daeth
cryn nifer ynghyd i wrando ar y Gwir
Anrhydeddus Denzil Davies, cyn-AS
Llanelli, yn traethu ar Addysg Glasurol yn
Sir Gâr yn y pumdegau. Cafwyd anerchiad
cyfoethog iawn, a’r darlithydd yn sôn i
ddechrau am y modd y bu astudio Lladin
a Groeg yn fodd i agor ffenestri newydd
ym myd y deall a’r dychymyg iddo ef yn
fachgen. Yna aeth ymlaen i ddisgrifio’r
dylanwad parhaol a gafodd awduron
clasurol, Plato yn arbennig, ar ei yrfa a’i
ddatblygiad meddyliol, gan ddyfynnu’n
helaeth o’r Crito a’r Wladwriaeth yng
nghyfieithiadau Syr Emrys Evans (Llywydd
cyntaf yr Adran, 1951-1958). Eleni, yn
Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau ym
Meifod, bydd Dr Iestyn Daniel yn darlithio
ar Gildas a’i gyfieithu. Cynhelir y cyfarfod
ddydd Llun, 3 Awst 2015, 12.00 – 1.00pm,
ym Mhabell y Cymdeithasau 1. Croeso
cynnes i bawb.
Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin - Am
fod y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
yn dathlu carreg filltir fawr eleni, sef 150
mlynedd ers ei sefydlu yn 1865, yn lle
trefnu ein cynhadledd undydd ein hunain,
fe benderfynodd yr Adran Ethnoleg ac
Astudiaethau Gwerin ymuno ag Adran
Diwylliant y 18fed a’r 19eg Ganrif a
Chymdeithas Cymru-Ariannin i gefnogi’r
gynhadledd ddeuddydd ar y Wladfa a
drefnwyd gan Ganolfan Uwchefrydiau
Cymry America. Roedd marwolaeth Trefor
M. Owen ym mis Chwefor yn golled fawr
i astudiaethau gwerin, yng Nghymru
ac yn rhyngwladol. Ef oedd Llywydd
Anrhydeddus ein hadran ac yn un o’i phrif
sylfaenwyr. Trefnir cynhadledd undydd
gennym er cof amdano yn Sain Ffagan
ddydd Sadwrn, 21 Tachwedd 2015. Bydd
Tecwyn Vaughan Jones ac Eurwyn Wiliam
yn sôn am agweddau ar ei fywyd a’i
gyfraniad, a bydd Rhys Jones yn siarad am
yr ‘ysgol’ ddylanwadol o ddaearyddwyr ac
anthropolegwyr yn Aberystwyth yr oedd
Trefor Owen yn perthyn iddi.
Lerpwl - Cynhaliwyd tri chyfarfod, gyda
chefnogaeth dda ymhob un, yn ystod y
flwyddyn. Dechreuwyd ym mis Mawrth
gyda darlith gan Yr Athro Ken Roberts,
Adran Cymdeithaseg, Prifysgol Lerpwl,
dan y pennawd diddorol ‘Sociology &

Frank Sinatra’. Cafwyd triniaeth fanwl o’r
berthynas rhwng cerddoriaeth boblogaidd
a’r newidiadau mewn anghenion
emosiynol a chymdeithasol dros gyfnod
o dros hanner canrif. Yn mis Ebrill, dan
y pennawd ‘Troy in Wales: Cultural
Transmission in Medieval Britain’, cafwyd
trafodaeth ddiddorol am ddylanwadau
allanol ar ddatblygiad diwylliant Cymreig
yn y canol oesoedd gan yr Athro Helen
Fulton, Prifysgol Caerefrog. Yn dilyn
ym mis Mai, ac ar fyr rhybydd, cafwyd
darlun cynhwysfawr o gyfraniad y Cymry
i ddatblygiad dinas Lerpwl gan Dr D. Ben
Rees.
Athroniaeth - Nôl ym mis Hydref
y llynedd cynhaliwyd y gynhadledd
flynyddol yn y Llyfrgell Genedlaethol yn
Aberystwyth, gyda rhaglen a chyfranwyr
amrywiol a diddorol o dan y testun
Yr Angen am Wreiddiau. Bu’r bardd,
Grahame Davies, yn traethu ar Simone
Weil, athronydd ac awdur y llyfr o’r enw
hwnnw. Yn ogystal cafwyd trafodaethau
diddorol ar hawliau iaith gan y cyfreithiwr
Emyr Lewis a pherthynas athroniaeth
Heidegger a iaith, gan y bytholwyrdd
Ned Thomas. Fe fydd y ddau bapur
yma’n ymddangos fel pennodau mewn
cyfrol deyrnged i’r Doctor Meredydd
Evans, a fu farw yn 95 oed yn y mis bach
eleni. Roedd Mered yn Llywydd am
Oes i’r Adran ac yn un o’i hoelion wyth
dros y blynyddoedd, a bu’n weithgar
tan y diwedd un, yn enwedig wrth
chwarae ran flaenllaw i sicrhau penodiad
darlithydd athroniaeth i’r Coleg Cymraeg
Cenedlaethol. Bydd colled enfawr ar ei ol,
ac edrychwn ymlaen i ddathlu ei fywyd
a’i gyfraniad gyda lansiad y gyfrol yn yr
Eisteddfod Genedlaethol.
Abertawe - Cynhaliwyd cyfarfod Nadolig
a Chyfarfod Blynyddol y Gangen ym
mis Rhagfyr. Ar ôl busnes cyffredinol ac
etholiadau’r gangen, anerchodd Mrs
Christine Beynon y cyfarfod gan sôn
am ei thad yng nghyfraith, yr Athro Syr
Granville Beynon, ffisegydd byd-enwog a
fu yng Nghadair Ffiseg Aberystwyth am
flynyddoedd lawer. Yn y cyfarfod ym mis
Mawrth, anerchwyd y Gangen gan Dr
Don Williams a siaradodd am Feddygon
Myddfai, gan gyflwyno golwg fodern ar
hanes ardal Llanymddyfri drwy gyfeirio
at y ffisegwyr a’r meddygon blaenllaw
cyfoes o’r ardal hon. Yn ein Cinio

Canghennau cyfredol
Canghennau Rhanbarthol y DU
• Bangor
• Caerfyrddin
• Lerpwl
• Abertawe
Canghennau Rhyngwladol
• Ffrainc
• Yr Almaen
• Hong Kong • Yr Eidal
• Japan
• Sri Lanka
• USA
• Y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA)
Adrannau Pwnc (yn y DU)
• Clasuron
• Diwylliant y 18 a’r 19 Ganrif
• Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
• Athroniaeth
• Diwinyddiaeth
Ceir gwybodaeth sut i gysylltu â’r
canghennau hyn neu ymuno â hwy ar y
wefan www.cymru.ac.uk/Cyn-fyfyrwyr
Blynyddol ym mis Mai, y siaradwyr oedd
Philip a Janet Negus ar bwnc Gwasanaeth
Gwirfoddol Tramor, gan rannu eu
profiadau yn Indonesia. Mae croeso
cynnes yn aros unrhyw raddedigion PC
yn ardal Abertawe a hoffai ymuno â ni
a cheir manylion llawn y Gangen gan yr
Ysgrifennydd, Robert Barnes rob.joan@btinternet.com.
Diwinyddiaeth - Y darlithydd gwadd
ar gyfer darlith flynyddol yr Adran
oedd Y Parchedig John Owain ab Ifor
Jones, gweinidog yn yr United Church
of Bute, Rothesay. Yn enedigol o’r Rhyl,
magwyd Owain yng Nghaernarfon a
bu’n fyfyriwr diwinyddol yng Nghaeredin.
Pwnc ei ddarlith a gynhaliwyd yn Y
Morlan, Aberystwyth oedd “Paham
yn awr?” Ffyniant Cenedlaetholdeb
ac Edwino’r Eglwys yn yr Alban ers
1963. Daeth cynulleidfa dda ynghyd
i wrando arno, a hynny ar drothwy’r
Refferendwm ar annibyniaeth i’r Alban.
Ystyriaeth o ddadansoddiad enwog y
damcaniaethwr gwleidyddol Tom Nairn
o natur cenedlaetholdeb yr Alban oedd
prif linyn y ddarlith, a holodd y darlithydd
beth yw’r cysyniad a’r mynegiant o
hunaniaeth yr Alban a phaham y tyfodd
cenedlaetholdeb gwleidyddol mor
ddiweddar yno. Cyhoeddir y ddarlith
yn rhifyn 2015 o Diwinyddiaeth - gellir
sicrhau copi drwy gysylltu â’r golygydd,
yr Athro Euros Wyn Jones, Y Coleg Gwyn,
Ffordd Ffriddoedd, Bangor, LL57 2EH.
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gwasg prifysgol �ymru
LLy f r a u n e w y d d a c h y f r e d oL

Gwasg Prifysgol Cymru www.gwasgprifysgolcymru.org
ffôn: 029 2049 6899 ebost: gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Pam na fu Cymru
Methiant cenedlaetholdeb
cyMraeg
Simon brooks
Mai 2015 • 216 x 138mm
CM: 9781783162338 • £16.99

‘Dadansoddiad meistrolgar, eang ei gwmpas, sy’n herio’r ystrydebau cyfarwydd am ein hanes gwleidyddol
ac yn dangos pa mor hanfodol yw hi i gydio’r prosiect cenedlaethol wrth adferiad yr iaith Gymraeg.’
Cynog Dafis
‘Dyma astudiaeth amlhaenog sy’n mynd i’r afael â chwestiynau mawr ynglŷn â chenedlaetholdeb,
iaith a hunaniaeth. Mae’n trafod y gorffennol gyda golwg ar y presennol a’r dyfodol, a hynny mewn
modd heriol a chyffrous. Mae Simon Brooks yn ysgolhaig sy’n cymryd Cymru o ddifrif, ac mae’r gyfrol
newydd hon yn waith sy’n mynnu sylw.’
Jerry Hunter
Mae’r academydd Dr Simon Brooks yn awdur sawl cyfrol arloesol gan gynnwys O dan lygaid y Gestapo
(2004) ac Yr Hawl i Oroesi (2009), ac ef oedd cyd-olygydd Pa beth yr aethoch allan i’w achub? (2013).
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Peidiwch ag anghofio

Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn erbyn gohebiaeth yn y dyfodol gan Brifysgol Cymru.
Ewch I www.cymru.ac.uk/Cofrestru
Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru
Ebost:
alumni@cymru.ac.uk
Ffôn:
+44 (0) 29 2037 6999
Gwefan:
ww.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr
Cyfeiriad:
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS
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Diolch
Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn
hwn

Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.
Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Communications

www.facebook.com/universityofwales

www.twitter.com/uniwales

www.linkedin.com
(Chwiliwch am Brifysgol Cymru)

