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Cynhadledd 2018 – Cymru a’r Byd
Cynhelir Cynhadledd flynyddol i fyfyrwyr Hanes yng Nghaerfyrddin eleni. Bydd y Gynhadledd ar ddydd Mercher 14
Chwefror a’r thema yw ‘Cymru a’r Byd’.
Ymysg rhai o’r cyflwyniadau bydd rhai ar Gymru a’r Chwyldro Ffrengig a Chymru ac America. Ceir hefyd Panel Swyddi
lle cewch gyfle i holi a dysgu rhagor am y math o swyddi sydd ar gael i fyfyrwyr Hanes.
Bydd trafnidiaeth yn cael ei drefnu drwy darlithwyr Hanes eich prifysgol, felly cofiwch gadw llygad am hynny. Bydd
trafnidiaeth a bwyd am ddim.
Llety Dros Nos i Fyfyrwyr Bangor
Oherwydd y pellter o Fangor i Gaerfyrddin, bydd myfyrwyr Bangor yn gadael ar ddydd Mawrth ac yn aros y nos yng
Nghaerfyrddin.
Bydd y Gynhadledd yn gyfle gwych i ehangu eich dealltwriaeth o hanes, cwrdd â myfyrwyr a darlithwyr o wahanol
rannau o Gymru a chael syniad o’r opsiynau gwaith wedi i chi raddio.
Mae’r Gynhadledd am ddim ond gofynnir am flaendal o £5 gaiff ei ad-dalu wrth i chi fynychu.

Berlin i Aber i Gaerdydd
Wedi ymddeoliad yr Athro Bill Jones o Brifysgol Caerdydd mae’n dda cyhoeddi bod Dr Marion Löffler wedi ymuno gyda’r
adran a bydd hi’n darlithio yn y Gymraeg.
Fel mae ei chyfenw yn awgrymu, Almaenes o hen ddwyrain Berlin yw Marion, ond mae wedi ymsefydlu yng Nghymru
ers yr 1990au cynnar. Mae’n arbenigo ar hanes Cymru adeg y Chwyldro Ffrengig a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac
wedi cyhoeddi’n helaeth ar y maes.
Bydd Marion yn dechrau yng Nghaerdydd ym mis Ionawr 2018.

Ysgoloriaeth Ymchwil
Os oes diddordeb gennych mewn gwneud doethuriaeth ym maes Hanes (neu unrhyw bwnc) yna mae’r Coleg Cymraeg
yn cynnig ysgoloriaeth gwerth 50% o’r ffi ymchwil (gyda’r brifysgol yn talu’r 50% arall) neu ysgoloriaeth 100% o’r gost os
yw’r brifysgol yn cynnig swydd dwy flynedd wedi gorffen y ddoethuriaeth.
Dyddiad cau ar gyfer yr ysgoloriaethau yma yw 1 Chwefror 2018. Bydd angen i chi siarad gyda’ch Swyddog Cangen
erbyn 15 Rhagfyr 2017.
Holwch a thrafodwch gyda’ch darlithwyr os hoffech wneud cais.

Pwy ’di Pwy – Daniel Rhydderch-Dart
Un o le ydych chi a beth yw'ch hanes cyn dechrau'r PhD?
Cychwynais bywyd yn Nolgellau cyn symud i Gonwy yn blentyn ifanc iawn. Es i'r
ysgol ym Mangor ac yna i Brifysgol Bangor i astudio hanes ac astudiaethau
crefyddol. Mi gefais flas ar waith ymchwil a felly dychwelais i gwblhau M.Res ym
Mangor. Dechreuais ar waith PhD diwedd 2016.
Beth yw pwnc eich PhD?
Rwy'n ymchwilio i ddatblygiadau yng nghymunedau Sir Gaernarfon yn ystod
blynyddoedd olaf y 19fed ganrif a rhai cynnar yn 20fed ganrif.
Pam gwneud PhD?
Diddordeb mewn ymchwil ac yn hanes ac yn arbennig felly hanes cymunedau. Nid
oes gymaint o waith wedi ei wneud ar gymunedau gogledd Cymru i gymharu a'r
rhai y De. Buasai'n braf ceisio llenwi rhan o'r bwlch!

Daniel Rhydderch-Dart,
myfyriwr PhD, Bangor.

Gawsoch chi gefnogaeth ariannol i wneud y PhD? Ydych chi'n ariannu eich hun oes gennych chi swydd hefyd?
Do. Mi gefais gefnogaeth gan Prifysgol Bangor.
Beth hoffech chi wneud ar ôl gorffen y radd ymchwil?
Dwi'n hoffi ymchwilio a dwi'n barod i ymgymryd ac unrhyw sialens. Mae'n anodd
gwybod beth fydd y cyfleon ar ôl i mi orffen y prosiect bresennol.

Ar Twitter? Cofiwch ddilyn
@HanesCCC

Hanes Pêl-droed – Enillydd Gwobr Dr John Davies
Enillydd y wobr am y draethawd orau ar hanes Cymru yw Ceiri Wyn Coker o Brifysgol Bangor. Pwnc traethawd Ceiri oedd,
‘Archwiliad i’r cysylltiad rhwng pêl-droed a chymdeithas a hunaniaeth yn ngogledd Cymru’.
Mae Ceiri’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor ac yn dod o Foduan ger Pwllheli. Byddai’n synnu neb i glywed mai pêl-droed
yw un o’i ddiddordebau mawr. Gwobrwywyd Ceiri mewn seremoni ar stondin y Coleg Cymraeg yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ar Ynys Môn eleni.
Ers cyhoeddi’r newyddion ar @HanesCCC fe gysylltodd sawl newyddiadurwr a hefyd Phil Stead, awdur ‘Red Dragons: The
Story of Welsh Football’ gyda Ceiri i gael darllen ei draethawd.

Newydd ar wefan y Porth a Gwerddon
Ffoaduriaid Almaenaidd – Na, nid ffoaduriaid o Syria aeth i’r Almaen ond yn hytrach yr Almaenwyr o’r Dwyrain a ffodd
i’r Almaen wedi’r Ail Ryfel Byd. ‘“Cystadlaethau cof”, naratif a hanes yn Amgueddfa Heimat Wehlau: Negodi hanes a
chof cymhleth yr Almaen yn yr ugeinfed ganrif’ yw pwnc traethawd Dr Arddun Arwyn, Prifysgol Aberystwyth, yn y rhifyn
newydd o Gwerddon – www.gwerddon.cymru
'Syr Siôn Prys: Canoloeswr ynteu Dyneiddiwr?' – Roedd Siôn Prys yn un o weision sifil pwysicaf Harri VIII a bu’n gyfrifol
am gyhoeddi’r llyfr print cyntaf yn y Gymraeg, ‘Yny Lhyvyr Hwnn’ yn 1546. Awdur yr erthygl yw yr Athro Ceri Davies,
Prifysgol Abertawe ac mae yn rhifyn 24 o Gwerddon a gyhoeddwyd ym mis Awst 2017.
Beth oedd y Sgism Mawr (1378 – 1417)? – Byddwch yn cofio i Owain Glyndwr apelio am gefnogaeth y Pâb yn Avignion,
Ffrainc. Pam nid Rhufain? Ceir cyflwyniad byr a defnyddiol iawn ar y Sgism Fawr yma ar y Porth. www.porth.ac.uk

@HanesCCC
Dilynwch @HanesCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau Hanes fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg. Mae croeso i chi
gysylltu â Siôn Jobbins, 01970 622893 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk gyda newyddion at ‘Hanes Cymru’.

