
Haf a Hydref yn Llyrfgell y Gadeirlan 
Y mae Mari James, Swyddog Datblygu Llyfrgell y Gadeirlan, yn 
amlinellu cynlluniau am Wythnos Llyfrgelloedd y DU ym mis 
Hydref 2020 ar lein 

Yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd y DU, Hydref 5-10, bydd cyfres o ddigwyddiadau ar lein yn 
ffocysu ar lyfrau arbennig yng Nghasgliad eclectig  Llyfrgell y Gadeirlan, gan gynnwys yng 
nghyd-destun pandemig Covid-19. 

Bydd dau brif benblwydd yn cael eu cofnodi yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd: 

 Y cyfreithiau yn rhoi mewn grym dadgysylltiad yr Eglwys yng Nghymru a ddaeth i 
fodolaeth yn 1920, 100 mlynedd yn ôl.  Yn y flwyddyn canmlwyddiant hon, bu Llyfrgell 
y Gadeirlan yn ddigon ffodus i gael gafael ar gasgliad unigryw ac amserol o atgofion 
barddonol un o’r teuluoedd a oedd yn ganolog i’r newidiadau Eglwysig  yng Nghymru 
yn 1920, y byddwn yn rhannu yn ystod Wythnos y Llyfrgelloedd. 
 

 Bydd aelodau o Gyfeillion Eglwys Gadeiriol Tŷ Ddewi yn ymwybodol o’r Ddarlith 
Flynyddol ar Fedi 12fed, yn cael ei thraddodi gan Athro Norman Doe, Prifysgol 
Caerdydd, ar ‘2020, Canmlwyddiant Dadgysylltiad yr Eglwys yng Nghymru’.  Y mae’r 
Athro Doe yn Olygydd y llyfr gafodd ei ganmol gan bawb ‘New History of the Church 
in Wales’ sydd ar gael o Library@St.DavidsCathedral.org.uk.  
 
  

 400 can mlynedd ers cynhyrchu’r Beibl cyntaf yn y Gymraeg a ddosbarthwyd yn eang 
yn 1620. Daeth copi i’r golwg a oedd yn anadnabyddus hyd yn hyn a byddwn yn gallu 
adrodd ei hanes arbennig a serendipaidd ym mis Hydref. 
 
Bydd y rhai a fynychodd Wythnos Llyfrgelloedd llynedd yn cofio archwiliad cyfareddol 
a gwaedlyd Dr.Heather Payne i Afiechydon y Beibl gan Dr.Risdon Bennett yn 1887.  Y 
mae Dr. Payne wedi cytuno i ail-ymweld  â’r llyfr eleni ac i ddod o hyd i wersi yng 
ngoleuni byw gyda’r pandemig presennol. 
 



    
 
Bydd fideo ‘Bryd hynny a Nawr’ yn ystod yr wythnos yn ffocysu ar y cyhoeddiad ‘The 
History and Antiquities of St.Davids’ yn 1856. Bydd ffotograffau yn cymharu cerfiadau 
yn y llyfr o rai o rannau’r gadeirlan a ddywedwyd gan y pensaer Gilbert Scott i fod 
mewn ‘cyflwr hanner –adfeiliedig’. gyda sut mae’r rhannau hynny o’r Gadeirlan  yn 
edrych nawr.  Y mae’r 2 ffotograff yma yn dangos y cerfiad 1856 o’r eil seintwar 
ogleddol heb do.  Yn 2020 mae’n rhan o’r ffordd ddiogel i’w dilyn o gwmpas y 
Gadeirlan.  Yn 1998 cydnabu Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Sir Benfro 
bwysigrwydd y llyfr drwy gynhyrchu set o gopiau wedi’u hatgynyrchu. 
 
Bydd manylion ein digwyddiadau Wythnos Llyfrgelloedd DU 2020 ar dudalennau 
Llyfrgell gwefan y Gadeirlan https://www.stdavidscathedral.org.uk/discover/library, 
drwy ein cyfrif Twitter @StDavCathLib ac o ofyn i Library@StDavidsCathedral.org.uk  
 
Y mae ymweliadau personol â Llyfrgell yr Egwys Gadeiriol yn cael eu trefnu mewn 
ffordd ddiogel yn ystod haf a hydref 2020.  Cadwch le drwy Evenbrite ar 
http://bit.ly/2DMx2Bs neu ebostiwch Library@StdavidsCathedral.org.uk  
 
 
 
 
 

 


