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Rhifyn 11  – Mehefin 2021 

PRIDE MONTH! 
 

 

Yn y Rhifyn Hwn: 

 Mis Pride  

 Strategaeth 

Llyfrgelloedd a 

Gwybodaeth Conwy 

 Ymweliadau Dros Y 

We 

 Ein Wal Goch  

 Byw Llyfrau 

 Diwrnod Empathi 

Llyfr y Mis 

AR GAEL RŴAN 

 

Yma yng ngwasanaeth llyfrgell Conwy rydym yn dathlu 

drwy ddod a Pride i’ch llyfrgell! 

 

Dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael 

awgrymiadau ac adolygiadau gan staff ac i weld yr holl 

stoc amrywiol sydd ar gael i chi. 

 

Mae gennym gymaint o lyfrau gwych sy’n cynnwys hanes 

LGBTQIA+, nofelau cynhwysol a ffeithiol ar gyfer bob oed. 
 

MIS PRIDE! 

https://conwy.borrowbox.com/product/CGB_617403
https://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Libraries/Consultations/Consultation-on-Conwy-Library-and-Information-Strategy-2021-26.aspx


 

  

Ymweliadau dros y we gan staff y llyfrgell i’w gwylio a’u rhannu! 
Cliciwch ar y llun isod i wylio ein hamser stori diweddaraf a dewch yn ôl bob wythnos i gael 

mwy... 

EIN WAL GOCH O LYFRAU! 

 

Dymunwn yn dda i dîm Cymru ar gyfer #EWROS2020! 

Ond mae ein ‘Wal Goch’ o lyfrau angen i chi fynd â nhw 

adref – mae gennym lawer o lyfrau i gyd-fynd â’r 

gystadleuaeth eleni! 

 
 

https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy
https://www.instagram.com/llyfrgelloeddconwy/
https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/conwy_cy/
https://twitter.com/LlyfrgelloeddC
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/photos/pcb.372144007577846/372143940911186/
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/videos/176527834390771/


 

gy 

PODLEDIAD BYW LLYFRAU! 
Mae Rhifyn 2 o bodlediad Estyn Allan a llyfrgelloedd 

Cymru allan rŵan. Ymunwch â Geraint Lewis i glywed 

am ei yrfa mewn llenyddiaeth a mwy! 

 

               Ar gael ar holl lwyfannau ffrydio. 
 Mae Sialens Darllen yr Haf yn 

dychwelyd! 

 Mwy o sesiynau amser stori 

 Ein negeseuon Mis Pride 

 Strategaeth Llyfrgelloedd a 

Gwybodaeth Conwy yn cau 

18/07/21  

BETH I GADW LLYGAD AMDANO 

Diwrnod Empathi – Mehefin 10 

Fe ddathlom Diwrnod Empathi ar Mehefin 10, diwrnod i’n hannog ni i ddarllen 

gydag empathi er mwyn dysgu oddi wrth ein gilydd ac i’n helpu ni i gefnogi ein 

gilydd trwy lyfrau a darllen. 

Gallwn ddysgu cymaint am ein gilydd trwy wrando ar ein straeon ac yn aml gall 

hyn ddechrau gyda gwrthrychau sydd fwyaf gwerthfawr i ni neu’r llyfrau rydym 

yn eu caru. 

Cliciwch y dolenni isod i wrando ar Eunice a Morag o lyfrgell Bae Colwyn yn 

rhannu eu atgofion gyda ni, a dweud wrthym pam bod y llyfrau maent wedi eu 

dewis mor bwysig iddynt. 

 

https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/videos/804662303587601
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddConwy/videos/323786999151650
https://anchor.fm/bywllyfrau/episodes/Cofiwch-Olchi-Dwylo-gyda-Geraint-Lewis-e11g4a4?fbclid=IwAR0kbBAjPQfZ7raUJh5RRCvFyjOkwEbIVuQ3Q_Zh1qU8K6gK4B_zXQnirgs

