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Cynhadledd ‘Cymru ac Iwerddon’, Glan-llyn, 17-18 Chwefror
Ymunwch â ni ar gyfer cynhadledd arbennig ar Gymru a’r Iwerddon a gynhelir rhwng 17-18 Chwefror 2016,
yng ngwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Y Bala.
Mae llety a lluniaeth am ddim i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a darlithwyr a does dim ffi cofrestru i
bobl o’r tu allan chwaith. Er na fydd pob darlith yn rhan o gwrs maes pob myfyriwr, cred y Coleg a’n
darlithwyr Hanes ei bod yn bwysig bod myfyrwyr yn cymryd y cyfle unigryw yma i glywed a rhannu
gwybodaeth am wahanol feysydd.
Dyma themâu’r cyflwyniadau:








Y Cwestiwn Gwyddelig yng Ngwleidyddiaeth Cymru 1886 – 1922 – Yr Athro Paul O’Leary
Cymru ac Iwerddon yn yr Oesoedd Canol – Yr Athro Huw Pryce
Gruffudd ap Cynan a mesuriadau Cerdd Dant yn yr Iwerddon – Dr Sally Harper
Myfyrwyr Cymru a’r Iwerddon yn yr Oesoedd Canol – Dr Rhun Emlyn
Cymru ac Iwerddon yr Oesoedd Canol – Dr Euryn Roberts
Ymateb Cymru i Wrthryfel y Pasg – Dr Gethin Matthews
Taith maes i safle Fron-goch lle cadwyd carcharorion Gwrthryfel y Pasg - Leona Huey

Fel y gwelwch, mae sesiwn arbennig wedi ei drefnu ar gyfer bore Iau – taith i ymweld â gwersyll
carcharorion enwog Fron-goch lle cadwyd y Gwrthryfelwyr Gwyddelig yn 1916. Trefnir y Gynhadledd gan y
Coleg ar y cyd â Phrifysgol Bangor, gyda Dr Euryn Roberts fel y prif gyswllt.
Cofrestru: Siôn Jobbins ar 01970 622893 | s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk neu drwy ddarlithwyr Hanes
cyfrwng Cymraeg eich prifysgol.

Gwobr John Davies
Mae’r Coleg wedi sefydlu Gwobr Goffa John Davies i ddathlu ei fywyd a hyrwyddo ymchwil hanes yn y Gymraeg.
Dyfernir y wobr yn cael ei dyfarnu am y traethawd estynedig gorau a gyflwynwyd drwy gyfrwng y Gymraeg ym
maes Hanes Cymru.
Gwahoddir enwebiadau (yn gyfrinachol) i gael eu hanfon at gwobrau@colegcymraeg.ac.uk drwy swyddogion
cangen y Coleg yn y prifysgolion, erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 25 Ionawr 2016.
Bwriedir cyflwyno Gwobr Goffa John Davies yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Awst 2016.

e-Lyfr newydd - Agweddau Ffrainc ar Gymru 1830-1880
Cyhoeddwyd e-lyfr hanes gyntaf y Coleg Cymraeg ym mis Rhagfyr. Yr Athro Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth
yw’r awdur, ac mae’n olrhain agweddau’r Ffrancwyr at Gymru rhwng 1830 – 1880.
Ceir tair brif thema – Diwydiant a Masnach; Gwleidyddiaeth (gan gynnwys Merched Beca); Iaith a Diwylliant.
Mae’n gyhoeddiad arbennig o ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfnod a hefyd yn llawn ffeithiau
bach difyr. Atgynhyrchir hefyd ddelwedd Ffrengig o Derfysg Beca am y tro cyntaf yng Nghymru yn y cyhoeddiad.

Cofebau’r Rhyfel Mawr
Mae Dr Gethin Matthews, darlithydd cenedlaethol y Coleg ym maes Hanes, wedi bod yn ymgymryd â gwaith
diddorol o gofnodi, ymchwilio a dadansoddi cofebau’r Rhyfel Mawr. Nid y cofebau a ddefnyddir gan amlaf ar gyfer
Sul y Cofio ond y cofebau preifat a welir mewn capeli, neuaddau pentref, gweithfeydd neu swyddfeydd.
Gwnaeth Gethin ymchwil dwfn ar yr 81 enw a welir ar gofeb y Rhyfel Mawr yng nghapel y Bedyddwyr ‘Caersalem
Newydd’, Treboeth yn Abertawe. Ariennir yr ymchwil gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, yr HLF. Mae’n rhan o
brosiect ehangach ‘Living Legacies 1914-18: From Past Conflict to Shared Future’.

Barn am y Rhyfel Mawr – yn ystod y Rhyfel Mawr
Ynghannol cofiadau Canmlwyddiant y Rhyfel Mawr, diddorol a defnyddiol yw bwrw cip olwg ar ddau lyfryn o’r
Rhyfel Mawr sydd wedi eu hail-gyhoeddi gan y Coleg Cymraeg.
Un yw ‘Y Rhyfel Mawr: Apêl at y Bobl’ gan David Lloyd George, copi o’r araith a roddwyd ganddo fel Canghellor y
Trysorlys ym Mangor ar 28 Chwefror 1915. Cyfieithiad yw hwn o’i araith Saesneg enwog.

Cyhoeddiad arall gwahanol iawn yw un gan yr Aelod Seneddol anghofiedig a wnaeth lawer i geisio ailgydio fflam
Cymru Fydd adeg y Rhyfel Mawr, ET John. Mae ei bamffled ef, ‘Ar Gwestiwn Rhyfel a Heddwch’ yn cynnig
dadansoddiad o’r Rhyfel, sut mae dod â’r ymladd i ben a threfn ryngwladol wedi’r Rhyfel.
Ceir y cyhoeddiadau yma, ac eraill, diolch i waith ail-gyhoeddi’r Coleg ar Y Porth https://llyfrgell.porth.ac.uk/

Yr Oesoedd Canol ar eich Sgrîn
Yn dilyn gwaith rhagorol gan Cerys Hudson ym Mangor gyda grant gan y Coleg, mae bellach toreth o wybodaeth ar
yr Oesoedd Canol ar wefan https://llyfrgell.porth.ac.uk/ y Coleg.
Ceir cyflwyniadau llafar, mapiau, pwyntiau bwled, trawsgrifiadau o gofnodion gwreiddiol ar ystod eang o themâu’r
cyfnod gan gynnwys: Y Pla Du; Crefydd; Y Croesgadau; Tywysogesau Cymru; Gerallt Gymro, a Chestyll. Ceir hefyd
cwis! Mae’r deunydd o ddefnydd i fyfyrwyr a myfyrwyr Lefel A ... a hefyd i unrhyw un sy’n fusneslyd am y cyfnod
cythryblus ond hefyd coeth yma.

@HanesCCC
Dilynwch @HanesCCC am y diweddaraf am ddigwyddiadau Hanes fel pwnc o fewn y Coleg Cymraeg.
‘Haneswyr Cymru’: d/o Siôn Jobbins, 01970 628293 s.jobbins@colegcymraeg.ac.uk

