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Rhifyn 10  – Ebrill 2021 

Noson y Llyfr 2021! Yn y Rhifyn Hwn: 

 Noson y Llyfr  

 Yn Cyflwyno… LIBBY! 

 Un Nos Ola Leuad 

 Cyfweliad gyda Helly 

Acton! 

 Ymwybyddiaeth a 

Derbyn ASD 

 

YN CYFLWYNO… LIBBY! 

 
Llyfr y Mis 

AR GAEL RWAN 

Dywedwch helo wrth LIBBY! 

Rydym wedi symud o RB 

Digital i Libby (gan Overdrive). 

Libby yw eich siop un stop ar 

gyfer cylchgronau, e-lyfrau ac 

e-lyfrau llafar. 

Peidiwch â phoeni – mae’r 

cynnwys union yr un fath. 

 

Cam 1: Lawrlwythwch ap Libby  

Cam 2: Dewiswch 'Llyfrgelloedd Conwy' 

Cam 3: Mewnbynnwch 95P + â’ch rhif cerdyn wyth digid  (e.e. 

95P2222222X) 

Cam 4: MWYNHEWCH! 

 

‘Mae Noson y Llyfr yn ddigwyddiad blynyddol sy’n 

cael ei gyflwyno gan yr Asiantaeth Ddarllen i ddathlu 

llyfrau a darllen. Mae’n dod â phobl at ei gilydd am 

un rheswm – i ysbrydoli eraill i ddarllen! 

Mewn partneriaeth â Specsavers, mae Noson y Llyfr 

yn dathlu ei 10fed pen-blwydd eleni gyda thema 

arbennig, sef ‘Llyfrau Sy’n Gwneud i Chi Wenu’. 

Gobeithio i chi fwynhau ein post! 

https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/photos/pcb.341429613982619/341429527315961/


  

 

  

Ymweliadau Rhithiol gan Staff y 

Llyfrgell i Wylio a Rhannu! 

 

60 Mlwyddiant ‘Un Nos Ola Leuad’!! 

 

 

 

 

 Cyfweliad gyda Helly Acton 

 Mae ein hamser stori yn 

dychwelyd! 

 Cyfweliad gyda Rhian Cadwaladr 

 Mwy o argymhellion llyfrau 

hwyliog! 

PETHAU I GADW LLYGAD 

AMDANYNT... 

 

Eleni, mae 60 mlynedd ers cyhoeddi ‘Un 

Nos Ola Leuad’ gan Caradog Prichard am 

y tro cyntaf – un o’r nofelau amlycaf a 

mwyaf pellgyrhaeddol yn Gymraeg. 

 

Ers ei chyhoeddi, mae wedi cael ei 

chyfieithu i naw iaith, mae addasiadau 

ffilm a theatr wedi’u gwneud ohoni ac 

mae’n parhau i fod ar faes llafur ysgolion. 

Mae BBC Cymru Fyw’n gofyn – beth yw ei hapêl, 60 mlynedd yn ddiweddarach? 

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich meddyliau neu adolygiadau - gallwch eu 

hanfon atynt - 

llyfrgell.digidol@conwy.gov.uk 

Gallwch fenthyca ‘Un Nos Ola Leuad’ ac ‘One Moonlight Night’ o unrhyw un o’n 

llyfrgelloedd! 

https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/photos/a.106835060775410/338850234240557/
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/videos/1375435156166438


 

 

                                    CYFWELIAD GYDA AWDUR! 

BOD YN YMWYBODOL O, A DERBYN ANHWYLDER Y SBECTRWM AWTISTIAETH! 

 

 

Mis Ebrill yw mis Ymwybyddiaeth 

o/Derbyn Anhwylder y Sbectrwm 

Awtistiaeth. 

Dyma ein detholiad ni o lyfrau ar 

Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth 

(ASD) wedi’u hysgrifennu gan awduron 

ASD! 

 

Beth am eu neilltuo yn ein catalog ar-

lein a gwella eich dealltwriaeth o ASD! 

 

Roeddem yn ffodus i gael cyfle i holi 

Helly Acton, awdur The Shelf, am ei 

llyfr cyntaf. 

Dewch o hyd i ni ar Facebook i 

ddarllen y cyfweliad llawn! 

 

http://www.instagram.com/conwylibraries
https://www.facebook.com/ConwyLibraries/
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/photos/pcb.336444254481155/336444141147833/

