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Cyfnod Preswyl Cerameg yn y V&A i gyn-fyfyriwr
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Cyhoeddi Enillwyr Cronfa Goffa Thomas Ellis

Croeso gan Swyddog
y Cyn-fyfyrwyr
Mae nifer o ddatblygiadau ar y gweill
ar hyn o bryd yn y Brifysgol ac mae’r
rhifyn arbennig hwn o gylchgrawn
Campus wedi’i gynhyrchu i Gynfyfyrwyr, i ategu’r wybodaeth sy’n
cael ei diweddaru ar wefan y Brifysgol.
Er bod y rhifyn hwn yn llai o faint nag
arfer, mae’n llawn newyddion diddorol a
phwysig, yn dathlu cyflawniadau ein
Cyn-fyfyrwyr a rhoi'r newyddion
diweddaraf i aelodau am
weithgareddau'r Brifysgol.
Campus yw un o’r adnoddau niferus
rydym ni’n eu defnyddio i roi newyddion
i’n haelodau ac fe gaiff ei anfon at dros
30,000 o Gyn-fyfyrwyr drwy ebost a
phost. Mae ein haelodau’n cynnwys y
rhai sydd newydd raddio, yn ogystal â’r
sawl sy’n meddu ar ddyfarniad Prifysgol
Cymru ers blynyddoedd lawer. Ochr yn
ochr â thudalennau penodol y Cynfyfyrwyr ar y wefan, mae’n offeryn
pwysig i gyfathrebu â’n Cyn-fyfyrwyr.
Bydd rhifyn yr haf hwn o Campus yn
cael ei gyhoeddi eleni ym mis
Gorffennaf/Awst fel yn y blynyddoedd
blaenorol a hoffwn wahodd aelodau i
anfon unrhyw newyddion, ffotograffau
neu wybodaeth am ddigwyddiadau Cynfyfyrwyr sydd ar y gweill i ni gael rhoi
sylw iddyn nhw yn y rhifyn nesaf.

Croeso’r
Is-Ganghellor

W

rth i ni barhau drwy’r broses
uno gyda Phrifysgol Cymru: Y
Drindod Dewi Sant a Phrifysgol
Fetropolitan Abertawe, mae Prifysgol
Cymru’n ymwybodol iawn o’i
hymrwymiad hanesyddol i ddiogelu
amrywiaeth o weithgareddau
academaidd a diwylliannol a gysylltir yn
draddodiadol â’r Brifysgol. Ym mis
Rhagfyr cyhoeddodd Cyngor y Brifysgol
ei fwriad i sefydlu Adduned Cymru - The
Wales Pledge, a fydd yn sicrhau bod yr
asedau y mae’n eu dal yn parhau i fod o
fudd i Gymru gyfan.
Gobeithio y bydd y rhifyn hwn o Campus
Yr Is-Ganghellor,
yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am y
Yr Athro Medwin Hughes
datblygiadau hyn, a byddwn ni’n eich
annog chi i ymweld yn rheolaidd â gwefan y Brifysgol i weld yr wybodaeth
ddiweddaraf. Ceir adran ar y wefan sy’n esbonio’r holl ddatblygiadau’n ymwneud ag
uno ac ad-drefnu yn fanwl, ynghyd â chyfres o gwestiynau cyffredin. Ewch i
www.cymru.ac.uk/datblygiadau am ragor o wybodaeth.
Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ymgynghori â’i rhanddeiliaid, rwyf yn awyddus i
glywed unrhyw sylwadau a allai fod gennych chi am y datblygiadau hyn. Gallwch
anfon eich barn a’ch sylwadau drwy ymweld ag adran Llais y Rhanddeiliaid ar y
wefan - www.cymru.ac.uk/llaisrhanddeiliaid

Rwyf i’n gobeithio’n fawr y byddwch chi’n
mwynhau darllen y rhifyn arbennig hwn o
Campus, a byddwn i’n croesawu unrhyw
sylwadau a allai fod gennych chi naill ai am
unrhyw rai o’r erthyglau yn y cylchgrawn
neu am Gymdeithas y Cyn-fyfyrwyr ei hun.

Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at glywed eich barn a gobeithio y byddwch chi’n
mwynhau darllen y rhifyn arbennig hwn o Campus.

Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor

Cadw Cysylltiad
Ym mis Gorffennaf 2011, anfonwyd
llythyr at holl aelodau’r Cyn-fyfyrwyr yr
oedd gennym ni gyfeiriadau ar eu cyfer yn
eu hysbysu am ein cynlluniau i newid ein
ffordd o gyfathrebu â nhw, gan ddewis, lle
bo’n bosibl, cyfathrebu’n electronig drwy
ebost, a gofyn iddyn nhw sicrhau bod
gennym ni'r manylion cyswllt cywir iddyn
nhw.
Ar y pryd, gofynnom ni i Gyn-fyfyrwyr naill
ai gofrestru eu cyfeiriad ebost ar y ffurflen
gofrestru arlein, neu gysylltu â ffôn neu
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lythyr i’n hysbysu a fyddai’n well ganddyn
nhw barhau i dderbyn unrhyw
gyfathrebiad a’r cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr
drwy’r post.

eich manylion cyswllt diweddaraf a’ch
cyfeiriad ebost ar y ffurflen gofrestru
arlein ar dudalennau Cyn-fyfyrwyr y wefan
- www.cymru.ac.uk/Cofrestru

Mae’n bwysig bod eich gwybodaeth
cyswllt fwyaf diweddar a chywir gan y
Swyddfa Cyn-fyfyrwyr er mwyn sicrhau
eich bod yn derbyn yr holl gyfathrebu a
newyddion perthnasol gan y Brifysgol.

Fel arall, os nad oes gennych chi gyfeiriad
ebost, neu os byddai’n well gennych chi
dderbyn unrhyw gyfathrebiad a’r
cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr drwy’r post, y
cyfan sydd angen i chi ei wneud yw
ysgrifennu neu ffonio’r Swyddfa Cynfyfyrwyr gyda’ch dewisiadau - ceir
manylion cyswllt ar y dudalen gefn.

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud
hynny, gallwch wneud hyn drwy gofrestru
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Adduned Cymru
– The Wales Pledge

Y

n 2012, cyhoeddodd y Brifysgol
ei bod yn creu Adduned Cymru The Wales Pledge. Fel ceidwad
llawer o asedau academaidd a
diwylliannol pwysig, drwy Adduned
Cymru, bydd y Brifysgol yn sicrhau y
bydd yr asedau y mae'n ei dal yn
parhau i fod o fudd i Gymru gyfan.
O fewn cyfnod o newid trawsffurfiol i
addysg uwch yng Nghymru, drwy greu
Adduned Cymru bydd y Brifysgol yn aros
yn ffyddlon i'w gwerthoedd craidd gan
sicrhau bod yr asedau'n gwasanaethu'r
diben y'i bwriadwyd ar ei gyfer, ac yn
diogelu ei hetifeddiaeth i genedlaethau’r
dyfodol a Chymru gyfan.
Gyda chronfa werth £6.8m, bydd yn
cynnwys cyfres o drefniadau strategol a
sefydlu nifer o gyrff elusennol i ddiogelu’r
gwasanaethau traddodiadol a gysylltir â’r
Brifysgol.

Mae’r Brifysgol yn defnyddio dulliau
amrywiol i gadw cysylltiad â’i Chynfyfyrwyr ac mae’n cydnabod
pwysigrwydd ceisio eu barn ar faterion
sylweddol yn ymwneud â’r Brifysgol
a’i Chyn-fyfyrwyr. Mae hyn yn
arbennig o wir wrth i ni ystyried y
newidiadau sydd ar y gweill yn y
Brifysgol dros y blynyddoedd nesaf.
Neuadd Gregynog

Bydd y rhain yn cynnwys:
Academi Treftadaeth Cymru - a fydd yn
hyrwyddo ac yn dathlu treftadaeth
ddynamig Cymru, gydag ymrwymiad i
ddatblygu gwaith y Ganolfan
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd a
Geiriadur Prifysgol Cymru. Bydd hefyd yn
diogelu ac yn datblygu gwaith Gwasg
Prifysgol Cymru, sydd â thraddodiad balch
o wasanaethu Cymru a’i holl brifysgolion
gyda chyhoeddiadau ysgolheigaidd
rhagorol.
Ymddiriedolaeth Gregynog - bydd hon yn
diogelu Neuadd Gregynog i’r genedl, sef y
tŷ hanesyddol a gymynroddwyd i Brifysgol
Cymru gan Margaret Davies o Landinam
ym 1960. Caiff Gwasg Gregynog ei diogelu
i’r genedl hefyd.

Gwasg Prifysgol Cymru

Ymddiriedolaeth Prifysgolion Cymru –
a fydd yn diogelu’r rhoddion elusennol
niferus sydd wedi’u rhoi i’r Brifysgol i’w
defnyddio at ddibenion penodol dros y
blynyddoedd, sydd ar hyn o bryd werth
£5.5m.
Etifeddiaeth Deddf Eglwysi Cymru caiff y tir sy’n weddill a ddelir mewn
Ymddiriedolaeth gan y Brifysgol dan
Ddeddf Eglwysi Cymru ei osod mewn
Ymddiriedolaeth ar wahân.

Y Ganolfan

Pwyllgor
Cyswllt
Cyn-fyfyrwyr

Bydd rhagor o wybodaeth am Adduned
Cymru – The Wales Pledge ar gael ar
wefan y Brifysgol maes o law. Ewch i:
www.cymru.ac.uk/AddunedCymru

Dweud eich Dweud
Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i ymgynghori â’i rhanddeiliaid, mae’r Brifysgol
yn awyddus i glywed unrhyw sylwadau a allai fod gennych chi am Adduned Cymru
– The Wales Pledge. Gallwch anfon eich barn a’ch sylwadau drwy adran sylwadau
gwefan Prifysgol Cymru - www.cymru.ac.uk/llaisrhanddeiliaid

I gynorthwyo Datganiad o Genhadaeth
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr, mae’r
Brifysgol yn dymuno penodi Pwyllgor
Cyswllt Cyn-fyfyrwyr i weithredu fel
canolbwynt i’n trafodaethau gyda’r Cynfyfyrwyr. Rhagwelir y bydd y pwyllgor hwn
yn gweithredu nid yn unig fel cyfrwng i
drafod dros y cyfnod hwn yn hanes
Prifysgol Cymru, ond yn fwy pwysig bydd
yn hyrwyddo cyswllt dwy ffordd a
chyfathrebu.
Bydd gan y pwyllgor newydd naw o
aelodau a benodir ar sail bersonol. Bydd yr
aelodau hyn yn cynrychioli rhychwant ac
amrywiaeth ein cyn-fyfyrwyr gan roi
ystyriaeth ddyladwy i gyfle cyfartal,
cydbwysedd rhywiau, mewnbwn newydd
a chydbwysedd oedran.
Os ydych chi’n teimlo yr hoffech fod yn
rhan o weithgareddau'r Pwyllgor Cyswllt
Cyn-fyfyrwyr ewch i dudalennau Cynfyfyrwyr gwefan y Brifysgol lle ceir rhagor
o wybodaeth am y pwyllgor, meini prawf
aelodaeth a’r hyn a ddisgwylir gan
ddarpar aelodau.
I gael eich ystyried i fod yn aelod o’r
Pwyllgor newydd, bydd angen i chi
gwblhau'r ffurflen gyflwyno electronig. Y
dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
fydd 30 Ebrill 2013.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i:
www.cymru.ac.uk/PCC
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Nofel Gyntaf yn Ennill Gwobr
Dylan Thomas Prifysgol Cymru

Y

m mis Tachwedd 2012,
cyhoeddwyd mai Maggie
Shipstead oedd enillydd Gwobr
Prifysgol Cymru Dylan Thomas, werth
£30,000.
Gyda phanel beirniadu oedd yn cynnwys
sylfaenydd Gŵyl y Gelli Peter Florence, y
gantores a’r cyflwynydd BBC 6 Music
Cerys Matthews, a Chadeirydd Gwobr
Dylan Thomas Peter Stead, enillodd yr
awdur 28 oed o Galiffornia’r wobr am ei
nofel gyntaf Seating Arrangements, oedd
ym marn y beirniaid yn dangos
aeddfedrwydd a chyflawniad aruthrol.
Wrth siarad ar ôl y digwyddiad, disgrifiodd

Maggie sut roedd llwyddiant y gyfrol
wedi ei rhyfeddu: “Rwyf i wirioneddol
wrth fy modd yn ennill y wobr. Pan
fyddwch chi’n dechrau ysgrifennu llyfr,
mae’n wallgof dychmygu neb yn ei
ddarllen, heb son am bobl mewn
gwledydd eraill yn rhoi gwobr iddo. Mae
fel breuddwyd.”
Mae’r wobr ar agor i unrhyw awdur
cyhoeddedig yn yr iaith Saesneg dan 30
oed, ac mae’n dathlu etifeddiaeth y
bardd a’r awdur o Gymru Dylan Thomas
a ysgrifennodd y rhan fwyaf o’i waith
gorau pan oedd yn ei ugeiniau. Nod y
wobr hon yw cydnabod a chefnogi
arwyr llenyddol y dyfodol.

Athro PC i arwain
adolygiad
annibynnol
Llywodraeth Cymru
Ym mis Ionawr, cyhoeddodd y
Gweinidog Busnes Edwina Hart fod yr
Athro Dylan Jones-Evans,
Cyfarwyddwr: Canolfan Menter ac
Arloesi Prifysgol Cymru’n arwain
Adolygiad i fynediad at gyllid busnes i
Fusnesau Bach a Chanolig yng
Nghymru (BBaChau).
Caiff yr adolygiad annibynnol ei lansio
gan Lywodraeth Cymru a bydd yn sefydlu
a yw banciau’r Stryd Fawr yn diwallu
anghenion cyllid BBaChau Cymru ac yn
archwilio ffynonellau posibl eraill o gyllid i
gefnogi’r gymuned fusnes yng Nghymru.
Wrth siarad am yr adolygiad dywedodd yr
Athro Jones-Evans: “Mae pryder sylweddol
fod yr adferiad economaidd yng
Nghymru’n cael ei ddal yn ôl oherwydd y
diffyg cyfalaf i fusnes allu datblygu a
thyfu. Bydd yr adolygiad hwn yn ceisio
symud y tu hwnt i’r rhethreg ac archwilio
gwirionedd y sefyllfa, y datrysiadau sydd
eu hangen i gael y cyfalaf i lifo i gymuned
fusnes Cymru, a’r hyn y gall Llywodraeth
Cymru ei wneud i hwyluso a chefnogi’r
broses hon.”
Drwy gydol yr Adolygiad, bydd yr Athro
Jones-Evans yn cael cefnogaeth
swyddogion Llywodraeth Cymru a grŵp
ymgynghorol gwirfoddol yn cynnwys
arweinwyr busnes ac arbenigwyr ariannol.
Mae’r Gweinidog wedi gofyn am
adroddiad yn ystod hydref 2013.

Maggie Shipstead (canol) gyda’r Is-Ganghellor a’r panel gwobrwyo

Owain Arwel Hughes: My life in Music
Gyda digwyddiadau lansio yng
Nghaerdydd a Llundain, cyhoeddodd
Gwasg Prifysgol Cymru hunangofiant un o
arweinyddion blaenllaw y byd yn ystod
hydref 2012.
Ag yntau wedi recordio a pherfformio
gyda nifer o gerddorfeydd blaenllaw, mae
gyrfa Owain Arwel Hughes dros ddeugain
mlynedd wedi’i weld yn rhannu llwyfan
gyda rhai o berfformwyr mawr y byd gan
gynnwys Julian Lloyd Webber, Bryn Terfel,
Luciano Pavarotti a Shirley Bassey.
Mae My Life in Music yn llawn hiwmor a
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dwyster, a thrwyddi draw ceir yr hanesion
am ei gysylltiadau â cherddorion,
enwogion ac eiconau’r byd chwaraeon.
Mae’n difyrru ac yn datgelu, gan sôn nid
yn unig am y pleser y mae cerddoriaeth
wedi’i roi iddo ond hefyd am yr aberth
sy’n dod o fod yn rhan o broffesiwn hynod
gystadleuol a chyhoeddus.
Lansiwyd My Life in Music yn swyddogol
ddydd Iau, 13 Medi yn Neuadd Dewi
Sant, Caerdydd, ac yna lansiad yn
Llundain ar 17 Hydref yn y Coleg Cerdd
Brenhinol.

Owain Arwel Hughes

I gael rhagor o newyddion y Brifysgol, a darllen y straeon hyn yn llawn, ewch i wefan y Brifysgol – www.cymru.ac.uk/Newyddion
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Uno
Prifysgol
Cymru

D

M25 Orbital, V&A 2006

Cyn-fyfyriwr PC ar Gyfnod
Preswyl Cerameg yn y V&A

Y

m mis Hydref 2012, cyhoeddwyd
mai’r artist Cerameg a Chynfyfyriwr Prifysgol Cymru Keith
Harrison oedd Artist Cerameg Preswyl
Amgueddfa’r V&A yn Llundain.

trawsnewidiol clai a thrydan mewn ystyr
materol a chymdeithasol ac rwyf i'n
rhagweld y bydd y cyfnod yn gyfle i
ddatblygu dulliau newydd i ymarfer
mewn amgylchedd newydd a symbylol."

Astudiodd Keith yn Athrofa Addysg Uwch
Caerdydd gan sicrhau BA mewn Cerameg
3D a Thystysgrif Athro Celf Ôl-raddedig ac
yna aeth yn ei flaen i gwblhau MA mewn
Cerameg a Gwydr yn y Coleg Celf
Brenhinol (RCA).

Yn ystod ei gyfnod preswyl mae Keith
wedi llunio nifer o weithiau newydd sydd
i’w gosod yng nghasgliadau parhaol yr
Amgueddfa, yn ogystal â chynhyrchu
sawl ‘Aflonyddwch’ amser cinio a gyda’r
nos mewn lleoliadau amrywiol yn yr
Amgueddfa a chynnal Stiwdios Agored
rheolaidd. Bydd ei gyfnod preswyl yn
parhau tan ddiwedd mis Mawrth 2013.

Ers graddio o’r RCA yn 2002, bu Keith yn
ymwneud â chyfres o arbrofion byw yn
seiliedig ar broses sy’n ymchwilio i
drawsnewidiad ffisegol uniongyrchol clai
o gyflwr amrwd gan ddefnyddio systemau
trydan diwydiannol a domestig. Mae
gweithiau ar raddfa fawr hefyd wedi’u
cwblhau ar gyfer orielau ac
Amgueddfeydd cyhoeddus gan gynnwys
y V&A, Jerwood Space, Camden Arts
Centre a mima, Middlesbrough. Bu’n
Uwch-ddarlithydd rhan amser yn Ysgol
Celf a Dylunio Caerfaddon ac yn
Ddarlithydd Ymweliadol mewn nifer o
Ysgolion Celf yn y DU ac Ewrop

I ddarllen rhagor am Keith Harrison a’i
gyfnod preswyl, ac i gael gwybodaeth
ddiweddar am ‘Aflonyddwch’ a
Stiwdios Agored sydd ar y gweill, ewch i
wefan y V&A www.vam.ac.uk/residencies

ros y blynyddoedd mae’r
Brifysgol wedi addasu er mwyn
parhau i fod wrth galon bywyd
academaidd, deallusol a diwylliannol y
genedl. Gan ymateb i bolisi'r
Llywodraeth a phenderfyniad
sefydliadau gwreiddiol y Brifysgol i
geisio eu pwerau dyfarnu graddau eu
hunain, mae Prifysgol Cymru wedi bod
drwy gyfnod o ailstrwythuro radical.
Yn 2007, ailstrwythurwyd y Brifysgol pan
ddaeth yn amlwg nad oedd strwythur
‘ffederal’ wreiddiol Prifysgol Cymru
bellach yn gwasanaethu sector addysg
uwch Cymru.
Yn fwy diweddar, ym mis Hydref 2011,
gwnaeth Prifysgol Cymru ymrwymiad i
uno â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi
Sant a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe
dan Siarter 1828 y Drindod Dewi Sant.
Roedd y penderfyniad hwn yn unol â
pholisi Llywodraeth Cymru, ac mae'n
caniatáu i Brifysgol Cymru barhau â'i
chenhadaeth a'i hymrwymiad i gefnogi
bywyd academaidd, deallusol a
diwylliannol Cymru. Disgwylir i’r sefydliad
newydd, fydd yn cynnwys y tair Prifysgol,
fod yn gwbl integredig erbyn 2017/18.
Ceir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys
cyfres o Gwestiynau Cyffredin, am yr Uno
ar wefan Prifysgol Cymru. Bydd yr adran
hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd wrth
i ni barhau drwy'r broses Uno. Ewch i
www.cymru.ac.uk/Uno

Dweud eich Dweud

Wrth sôn am ei ddiddordebau ymchwil
yng nghasgliad y V&A a’i gyfnod preswyl,
dywedodd Keith: “Mae gen i ddiddordeb
yn y gweithiau clai yng nghasgliadau’r
V&A, yn cwmpasu nid yn unig yr Orielau
Cerameg arbenigol ond hefyd Cerflunio a
Phensaernïaeth.

Fel rhan o ymrwymiad y Brifysgol i
ymgynghori â’i rhanddeiliaid, mae’r
Brifysgol yn awyddus i glywed unrhyw
sylwadau a allai fod gennych chi am
yr Uno.

Dan y thema eang ‘Moderniaeth Eilaidd’
mae gen i ddiddordeb mewn defnyddio’r
cyfnod preswyl hwn i edrych ar ffyrdd
newydd i archwilio potensial

Gallwch anfon eich barn a’ch
sylwadau drwy adran sylwadau
gwefan Prifysgol Cymru www.cymru.ac.uk/llaisrhanddeiliaid
Lucie Rie Vs Grindcore, V&A 2012
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Cyhoeddi dyfarniadau
Cronfa Goffa
Thomas Ellis
Enillwyr dyfarniadau Cronfa Goffa Thomas Ellis eleni, a ddyfarnwyd ym mis Rhagfyr
2012, oedd Dr Geraldine Lublin a Dr Roger Turvey ill dau’n gyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru.
Sefydlwyd Cronfa Goffa Thomas Ellis, sy’n dyfarnu cyllid i gynorthwyo ymchwil i
iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru a Sir Fynwy a chyhoeddi
canlyniadau’r cyfryw ymchwil, er cof am y diweddar Thomas Edward Ellis, Aelod
Seneddol Meirionydd (1886-1899) a chyn Warden Urdd y Graddedigion (1896-1899).
dogfennol a deddfwriaeth lywodraethol
sy’n berthnasol i Ŵyl y Glaniad, sy’n nodi’r
dyddiad y glaniodd y Cymry cyntaf ym
Mhorth Madryn ar 28 Gorffennaf 1865.

Dr Geraldine Lublin a Dr Roger Turvey
Astudiodd Dr Geraldine Lublin a chwblhau
ei PhD yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol
Caerdydd. Er nad yw o dras Gymreig, ac
iddi gael ei geni yn ninas Buenos Aires,
datblygodd ddiddordeb academaidd yn
hanes y drefedigaeth Gymreig ym
Mhatagonia a sut mae’r etifeddiaeth
Gymreig wedi ffynnu yn rhanbarth Chubut
dros y degawdau hyd at yr 21ain ganrif.
Wrth sôn am yr hyn mae’r dyfarniad yn ei
olygu iddi hi a’i hymchwil, esboniodd
Geraldine: “Rwyf i’n ddiolchgar iawn i
Gronfa Goffa Thomas Ellis am y dyfarniad
hwn. Mae wedi caniatáu i mi gynnal
ymchwil maes yn Archif Hanesyddol
Chubut er mwyn archwilio ffynonellau

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Ebost:
alumni@cymru.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2037 6999
Gwefan:
www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr
Cyfeiriad:
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd, CF10 3NS

O ystyried y paratoadau brwd i ddathlu
canrif a hanner ers i’r Mimosa lanio,
roeddwn i’n meddwl ei fod yn amserol
astudio’r ŵyl hollol Batagonaidd hon o’i
dechrau er mwyn deall ei datblygiad
drwy’r degawdau a’i harwyddocâd
presennol. Rwyf i’n edrych ymlaen at
barhau â’r ymchwil a datgelu rhagor o
ffeithiau diddorol am hyn, yn ogystal â
rhannu ffrwyth fy llafur gyda’r cyhoedd
yn ehangach.”
Graddiodd Dr Roger Turvey gyda PhD ym
maes hanes canoloesol Cymru o Brifysgol
Cymru Abertawe fel yr oedd ar y pryd.
Gydag angerdd am Gymru a hanes Cymru,
mae Roger wedi cyhoeddi’n eang ar y
pwnc gydag un ar bymtheg o gyfrolau ac
yn agos i ddeg erthygl ar hugain mewn
cyfnodolion dysgedig hyd yma. Mae ei
ymchwil presennol, sef testun dyfarniad
eleni, yn canolbwyntio ar y Tywysog Owain
Gwynedd o’r ddeuddegfed ganrif a chaiff
ei gyfrol ei chyhoeddi yn ddiweddarach
eleni gan Y Lolfa.

Y cerflun o Thomas Ellis yn Y Bala

Wrth sôn am y dyfarniad dywedodd
Roger: “Mae Cronfa Goffa Thomas Ellis
wedi galluogi cyhoeddi fy ymchwil ac rwyf
i’n ei hystyried yn wobr uchel ei bri. Rwyf
i’n hynod ddiolchgar ac yn ei theimlo’n
anrhydedd fy mod wedi ei derbyn. Fodd
bynnag mae’n fwy na gwobr yn unig
oherwydd mae’n cynrychioli’r unigolyn y
sefydlwyd y gronfa yn ei enw ac rwyf i’n
edmygu Thomas Edward Ellis yn fawr.
Roedd yn wleidydd ag iddo dalent
anghyffredin ac fel arloeswr yn yr
ymgyrch i sefydlu Llyfrgell Genedlaethol i
Gymru, mae ein dyled ni fel cenedl, a fi fel
hanesydd, iddo yn fawr.
O ystyried diddordeb a chariad Thomas
Ellis at Hanes Cymru byddwn yn hoffi
meddwl y byddai’n cymeradwyo’r
cymorth ariannol a gynigir i gyllido
cyhoeddi cyfrol ar Gymro mawr arall,
Owain Gwynedd.”

Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn hwn
Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.
Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Creative

Peidiwch ag anghofio – Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn derbyn cyfathrebu yn y dyfodol gan Brifysgol
les)
Cymru.
Ewch i www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr

www.facebook.com/universityofwales
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