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Pecyn Cysylltiadau Cyhoeddus 

Sicrhewch sylw gan y cyfryngau  
fis Hydref
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Wythnos Llyfrgelloedd yw’r arddangosfa 
flynyddol o beth sydd gan lyfrgelloedd i’w gynnig. 
O ddydd Llun 9 Hydref i ddydd Sadwrn 14 Hydref 
mae pawb yn cael eu hannog i ddarganfod beth 
sydd gan eu llyfrgell i’w gynnig iddyn nhw.

Thema Wythnos Llyfrgelloedd yw ‘darganfod,’  
a’r neges yw: 

dewch i ddarganfod 
rhywbeth newydd
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Pwrpas y pecyn hwn?

Mae’r pecyn hwn yn rhoi cyflwyniad i chi am sut i ledaenu’r neges i’r cyfryngau 
am eich llyfrgell a’r gweithgareddau rydych chi’n eu cynnal ar gyfer Wythnos 
Llyfrgelloedd.

Mae cael sylw gan y cyfryngau’n ffordd bwysig o gyrraedd eich cymuned a  
chodi ymwybyddiaeth yn y cyfnodau cyn ac ar ôl eich digwyddiadau.

Mae cyngor, awgrymiadau a thempledi yn y pecyn i’ch helpu chi i rannu eich 
cynlluniau a’ch straeon newyddion am Wythnos Llyfrgelloedd gyda’r wasg leol, 
gymunedol neu wasg y sector. Mae’n syniad da i ddefnyddio’r pecyn ynghyd â’n 
cyngor marchnata ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd.

Mae cydweithio gyda’r cyfryngau fel sgwrs ac rydyn ni’n gobeithio y byddwch  
yn defnyddio Wythnos Llyfrgelloedd i dyfu a datblygu eich proffil yn y wasg yn  
y tymor hir.

Beth am dîm cyfathrebu fy sefydliad?
Mae’n siŵr eich bod yn gwneud rhai o’r syniadau sy’n y pecyn hwn yn barod,  
neu fod rhywun arall yn y sefydliad yn eu gwneud. Gobeithio y byddwch chi’n  
dal i ddod o hyd i syniadau ac awgrymiadau defnyddiol.

Os oes gennych chi dîm y wasg neu adran gyfathrebu sydd fel arfer yn delio 
â gweithgaredd y wasg neu gysylltiadau cyhoeddus, gweithiwch gyda nhw a 
gobeithio bydd y pecyn hwn yn eich helpu i ddeall sut i gael sylw positif gan y 
wasg.

Pa fath o straeon fydd o ddiddordeb i’r cyfryngau targed?
Mae eich cyfryngau lleol, cymunedol neu ddiddordeb arbennig yn allweddol i ledaenu newyddion ac  
maen nhw’n hoffi rhoi sylw i newyddion lleol, cyfredol a lliwgar - yn enwedig newyddion am bobl a llefydd  
yn y gymuned, digwyddiadau arbennig, neu newyddion sy’n cynnwys pobl bwysig.

Yn gyffredinol, mae’r wasg leol wrth ei bodd yn rhoi sylw i straeon cadarnhaol sy’n cynnwys plant, teuluoedd,  
llefydd, pobl enwog, digwyddiadau cymunedol ac unrhyw beth diddorol, anarferol neu llawn hwyl sy’n digwydd.

Os ydych chi’n gweithio mewn gwasanaeth llyfrgell sydd ddim ar agor i’r cyhoedd, bydd gan nifer o safleoedd 
y wasg, safleoedd diddordebau arbennig, tudalennau a grwpiau ar-lein ddiddordeb yn yr hyn rydych chi’n ei 
wneud a bydd yr un pethau’n berthnasol.

Nodi a chyrraedd eich cyfryngau targed
Chwiliwch safleoedd darlledu, ar-lein, a phrint i weld pwy yw’r newyddiadurwyr neu’r dylanwadwyr 
perthnasol a beth yw eu diddordebau neu eu meysydd arbenigol - mae gan nifer o dimoedd newyddion lleol 
newyddiadurwyr penodol sy’n rhoi sylw i ranbarthau penodol o sir, materion cyfoes lleol neu bynciau penodol.

Mae eu henwau a’u manylion fel arfer yn cael eu cyhoeddi, sy’n golygu y gallwch chi ddweud wrthyn nhw  
am eich cynlluniau, newyddion neu ddigwyddiadau sydd ar y gweill. Mae rhifau ffôn fel arfer ar gael yn y papur 
neu ar-lein (ewch i mediauk.com neu BT.com os nad oes gwefannau eu hunain gan gyhoeddiadau unigol).

Mae’r wasg leol fel arfer yn rhoi cyfeiriadau e-bost cyffredinol ar gyfer eu desg newyddion neu ddesg luniau  
i chi anfon datganiad i’r wasg neu lun gwych atynt yn ogystal ag anfon negeseuon yn uniongyrchol at staff 
penodol ble bo’n bosibl. 
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Pryd a sut i gysylltu â’r wasg
Mae gennych chi ddau brif gyfle i ddweud wrth y cyfryngau a’ch cymuned 
am eich digwyddiadau: cyn ac ar ôl y digwyddiad. Mae datganiadau i’r wasg 
yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar y cyfryngau i redeg stori am beth 
rydych chi’n ei wneud heb orfod casglu’r wybodaeth eu hunain.

Os oes gennych chi gynlluniau sy’n cynnwys manylion am bwy fydd yno, 
beth fydd yn digwydd, gwybodaeth gefndirol bwysig ac yn ddelfrydol  
luniau o’r bobl allweddol neu’r gweithgaredd, mae’n syniad cyhoeddi 
datganiad i’r wasg ychydig wythnosau cyn y digwyddiad.

Rhywbeth arall i’w wneud tua wythnos cyn eich digwyddiad yw gwahodd 
eich newyddiadurwyr targed i ddod i weld dros eu hunain drwy rannu’r 
amser a’r lleoliad mewn nodyn i’r dyddiadur neu sesiwn tynnu lluniau.

Mae anfon datganiad i’r wasg yn syth ar ôl digwyddiad yn gyffredin iawn, 
achos bydd y stori lawn gennych chi, yn llawn manylion diddorol, pwy  
oedd yno, ffeithiau, dyfyniadau a gobeithio bydd lluniau neu fideos diddorol 
y gallwch chi eu hanfon gyda’r geiriau. Dylech ddrafftio ac anfon hwn cyn 
gynted â phosibl ar ôl y digwyddiad, h.y. yr un diwrnod neu’r diwrnod 
canlynol.

Mae’r penderfyniad i ryddhau manylion i’ch cyfryngau targed cyn neu ar  
ôl y digwyddiad yn dibynnu ar eich cynlluniau a faint o amser neu ymdrech 
sydd gennych i’w fuddsoddi - os oes digwyddiad cryf gennych chi yn llawn 
pethau diddorol, mae’n werth cynnwys popeth. Os nad oes digon  
o wybodaeth gennych chi o flaen llaw, mae’n well anfon datganiad  
da gyda’r holl brif bwyntiau’n syth ar ôl y digwyddiad.

Gallwch hefyd ffonio eich cyfryngau targed ar ôl hynny. Y syniad yw sicrhau eu bod nhw wedi derbyn a gweld 
eich datganiad i’r wasg a chynnig eich stori i’r newyddiadurwr neu’r dylanwadwr. Dylech dynnu sylw at y prif 
bwyntiau am eich stori a pham y dylai bod diddordeb â’ch cyfryngau targed.

Mae cyngor ar sut i ysgrifennu datganiad i’r wasg a thempled ar gyfer datganiad i’r wasg ar ddiwedd y pecyn 
hwn. Maen nhw’n dangos y strwythur sy’n cael ei ddisgwyl a’r math o wybodaeth sy’n gallu cael ei gynnwys.

Sesiwn tynnu lluniau a nodiadau i’r dyddiadur
Os ydych chi’n cynllunio digwyddiad sy’n weledol gyffrous, h.y. cyfarfod cymunedol prysur, parti, dathliad 
arbennig, digwyddiad thema neu os oes person adnabyddus yn dod draw, mae’n werth trefnu sesiwn tynnu 
lluniau i wahodd newyddiadurwyr eich cyfryngau targed neu ffotograffydd i ddod i gymryd lluniau proffesiynol 
o’r digwyddiad tra mae’n cael ei gynnal.

Gallwch anfon gwahoddiad i dynnu lluniau gyda datganiad i’r wasg neu ar ben ei hun fel nodyn i’r dyddiadur  
i ddesgiau lluniau neu unigolion os yw manylion cyswllt y person iawn gennych chi.

Gallwch anfon nodyn i’r dyddiadur at dimoedd cynllunio’r orsaf ddarlledu leol pan mae llefarydd ar gael sy’n 
barod i gael ei gyfweld am y digwyddiad neu’r gweithgaredd - un ai mewn stiwdio neu wedi ei recordio ‘lawr y 
lein’ (ar y ffôn). Weithiau, efallai bydd newyddiadurwyr darlledu eisiau dod i gael sain, cyfweliadau ac atebion byr 
gyda’r bobl sydd yno.

Dylai’r sesiwn tynnu lluniau/nodyn i’r dyddiadur gynnwys gwybodaeth gryno am y gweithgareddau penodol sy’n 
digwydd (yn seiliedig ar grynodeb o’r wybodaeth o’ch datganiad i’r wasg) gan dynnu sylw at fanylion y prif bobl 
sy’n dod i’ch digwyddiad, e.e. pobl adnabyddus lleol, grwpiau perthnasol a.y.y.b.

Mae templed ar gyfer sesiwn tynnu lluniau/nodyn i’r dyddiadur ar gael ar dudalen 11
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Ffotograffau 
Pan fo’n bosibl, ychwanegwch ffotograffau sy’n dal llygad at ddatganiadau 
i’r wasg er mwyn dod â’r stori’n fyw i ddarllenwyr eich cyfryngau targed. 
Mae eich stori’n llawer mwy tebygol o ddenu sylw os oes lluniau da, 
diddorol o safon uchel fydd yn dangos yn glir ar wefan newyddion neu 
mewn print yn cydfynd â hi.

Er mwyn bod o safon digon uchel i’w defnyddio mewn print, mae 
angen tynnu lluniau ar gamera da neu gan ffotograffydd proffesiynol. 
Fodd bynnag, ar gyfer y we (e.e. newyddion ar-lein), gall lluniau 
eglurder uchel sydd wedi eu tynnu ar ffôn symudol fod yn iawn, os 
ydyn nhw’n glir, wedi eu goleuo’n dda a ddim yn aneglur.

Os ydych chi wedi hysbysu’r wasg am y digwyddiad gyda nodyn i’r dyddiadur neu 
wahoddiad i dynnu lluniau, gobeithio y byddan nhw’n dod ac yn tynnu eu lluniau eu hunain 
 - ond mae’n werth tynnu rhai eich hun hefyd.

Mae’n werth cael lluniau da ond os nad yw’r offer na’r sgiliau gennych chi, gofynnwch i rywun o’ch cymuned 
sy’n gallu tynnu lluniau i’ch helpu a gofynnwch iddyn nhw anfon y ddau neu dri llun gorau’n syth bin i chi allu 
eu cynnwys yn eich datganiad i’r wasg. Wrth gynnwys ffotograffau rydych chi’n buddsoddi yn eich gwasanaeth 
achos gallwch chi wastad ddefnyddio deunydd gweledol da ar daflenni, ar y cyfryngau cymdeithasol ac wrth 
farchnata ac adrodd straeon.

Fel y gwyddoch, wrth ffilmio a thynnu lluniau o blant, mae’n rhaid cael caniatâd gan riant neu warcheidwad cyn 
eu defnyddio. Mae hefyd yn syniad da hysbysu aelodau’r cyhoedd fel y gallan nhw roi eu caniatâd neu ddweud 
nad ydyn nhw eisiau cael eu cynnwys. Mae templed ar gyfer ffurflen ganiatâd i ddefnyddio delweddau ar 
dudalen 12.

Wrth anfon gwybodaeth a datganiadau i’r wasg at y wasg, gadewch iddyn nhw wybod pa luniau sydd ar gael un 
ai mewn nodyn yn y nodiadau ar ddiwedd y datganiad, neu ychwanegwch nhw at eich e-bost gan ddefnyddio 
ymlyniadau eglurder isel (os yw’r eglurder yn rhy uchel efallai y byddan nhw’n cael eu hanfon yn ôl neu’n llenwi 
mewnflwch newyddiadurwr - byddan nhw’n gofyn am fersiynau mwy os ydyn nhw eisiau eu defnyddio nhw).

Wrth anfon lluniau, cofiwch gynnwys pennawd sy’n rhoi manylion eich digwyddiad neu weithgaredd a lleoliad  
ac enwau’r bobl sy’n y llun e.e.

“Y cyflwynydd teledu lleol [Jane Jones] gyda phlant o [ein hysgol gynradd leol]  
yn cymryd rhan yn sialens Minecraft Wythnos Llyfrgelloedd yn Llyfrgell [XX].”

Gwahodd rhywun allweddol i’ch digwyddiad Wythnos 
Llyfrgelloedd 
Mae nifer o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd yn cael hwb os yw pobl leol boblogaidd neu bobl berthnasol o 
broffil uchel yn cymryd rhan yn y prif ddigwyddiadau fel gwestai arbennig, yn gwneud cyflwyniadau ac ati.

Does dim o’i le mewn bod yn uchelgeisiol - os mai eich AS neu AC yw’r person yr hoffech ei wahodd, peidiwch 
â thybio y bydd yn rhy brysur i ddod. Mae Aelodau fel arfer yn treulio dyddiau Gwener yn eu hetholaethau, 
felly bydd y rhan fwyaf gartref ar ddiwedd yr wythnos. Mae hyd yn oed aelodau cabinet a phrif weinidogion yn 
cymryd rhan mewn digwyddiadau yn eu cymuned leol weithiau.

Gall llyfrgelloedd fod yn destun sy’n wleidyddol sensitif, ond cofiwch ei bod hi’n haws ymgysylltu ac ennyn 
diddordeb eich AS, AC, Maer neu gynghorydd os yw’r dull yn bositif ac yn hapus ac os ydyn nhw’n mynd i fod yn 
rhan o ddathliad neu arddangosfa gymunedol. Ond maen nhw’n bobl brysur, felly os ydych chi’n eu gwahodd 
nhw, gwnewch yn siŵr fod ganddyn nhw swyddogaeth benodol i’w chyflawni, e.e. gwneud cyhoeddiad byr, agor 
y digwyddiad yn swyddogol ac ati - byddan nhw’n fwy tebygol o ystyried dod.

“

“
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Yn gyffredinol, mae gan bobl o broffil uchel wefan neu fywgraffiad ar-lein gyda manylion am sut i gysylltu â nhw 
(neu gallech anfon neges atyn nhw ar Twitter). 

Cysylltwch â’ch person pwysig dewisol cyn gynted â phosibl - mae eu dyddiaduron yn llenwi’n gyflym, hyd yn 
oed yn ystod penwythnosau. Ffoniwch eu swyddfa’n gyntaf i ofyn am fanylion cyswllt priodol. Anfonwch lythyr 
ar e-bost at eu swyddfa, os nad ydych wedi derbyn ateb ar ôl ychydig o ddiwrnodau, ffoniwch nhw.

Os ydych chi’n llwyddo i’w cael nhw i ddod, gofynnwch iddyn nhw am sylw am eich gwasanaeth y gallwch chi ei 
ddefnyddio yn eich datganiad i’r wasg.

Mae templed ar gyfer llythyr i wahodd ffigwr gwleidyddol ar dudalen 10

7 awgrym am ddatganiad da i’r wasg 

Mae esiampl o ddatganiad i’r wasg ar gael ar dudalennau 8 a 9.

1 
Meddyliwch am bennawd cryno a bachog ar gyfer 
eich datganiad. Dylai hwn gael ei ysgrifennu mewn 
ysgrifen drwchus ac mewn ffont sy’n fwy na gweddill 
y datganiad. Gellir defnyddio is-benawdau hefyd er 
mwyn amlygu prif agweddau eich stori, e.e. os oes 
gwestai arbennig yn dod i’ch digwyddiad. Dylai’r rhain 
fod mewn ysgrifen drwchus hefyd, ond mewn ffont 
sydd ychydig yn llai na’r pennawd.

6   

Dylech ddilyn prif gorff eich datganiad i’r wasg 
gydag adran ‘nodiadau i olygyddion’, sy’n cynnwys 
manylion cyswllt eich llyfrgell a gwybodaeth amdani, 
a gwybodaeth am Wythnos Llyfrgelloedd. Os oes 
ffotograffau ar gael, nodwch fod lluniau ar gael wrth 
ofyn. Dylai eich manylion cyswllt gynnwys enw, rhif 
ffôn (rhif symudol os hoffech) a chyfeiriad e-bost ar 
gyfer ymholiadau am eich stori.

2   

 Dylai’r paragraff cyntaf grynhoi eich datganiad mewn 
ambell frawddeg fer, gyda gweddill y datganiad yn 
ymhelaethu arno. Mae cynnwys y canlynol wastad 
yn rheol dda: pwy, beth, pryd, ble, pam. Mae hyn yn 
galluogi newyddiadurwyr i weld beth yw byrdwn eich 
stori’n syth - os yw’r paragraff cyntaf yn ddiddorol 
maen nhw’n fwy tebygol o ddarllen hyd at ddiwedd  
y datganiad.

7 

 Defnyddiwch eich pennawd yn llinell pwnc eich 
e-bost. Os yw’n bosibl, peidiwch ag anfon na ffacsio 
gwybodaeth i’r wasg gan y bydd yn debygol o gael 
ei adael heb ei agor a / neu gael ei roi’n syth yn y bin 
ailgylchu!

3   

Dim ond un dudalen o hyd y  
dylai eich datganiad i’r wasg 
fod. Cadwch e’n glir, gan osgoi 
defnyddio paragraffau a 
brawddegau hir iawn, ailadrodd, 
iaith gymhleth a jargon. Gwnewch 
yn siŵr fod y datganiad yn 
ramadegol gywir ac nad yw’n 
cynnwys camgymeriadau sillafu.

4 

  Cofiwch gynnwys dyfyniad gan 
eich llefarydd a/neu, os yw’n 
bosibl, sylw gan unrhyw bobl 
bwysig sydd wedi eu trefnu i 
ddod. Gallwch ddefnyddio hwn i 
ychwanegu lliw i’r stori ac mae’n 
galluogi newyddiadurwyr prysur 
i orffen erthygl heb orfod cael 
cyfweliad arall wedyn.

5 

Rhowch ‘alwad gweithredu’ 
ym mhrif gorff y datganiad - y 
wybodaeth rydych chi eisiau i’r 
cyhoedd ei gwybod o unrhyw 
erthygl maen nhw’n ei darllen,  
e.e. tudalen ar y we iddyn nhw  
fynd ati i ddarganfod mwy am  
eich digwyddiad, neu rif ffôn i’w 
ffonio os ydyn nhw eisiau dod.
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Awgrymiadau am werthu eich stori i’r cyfryngau allweddol 

1 
Cysylltwch â’ch papur newydd neu orsaf radio leol a 
gofyn am gael siarad â rhywun ar ddesg newyddion 
y cyhoeddiad neu’r rhaglen berthnasol. Mae rhifau 
ffôn fel arfer ar gael yn y papur neu ar-lein (ewch i 
mediauk.com neu BT.com os nad oes gwefannau 
eu hunain gan gyhoeddiadau unigol).

6   

Hyd yn oed os nad yw aelodau o’ch gwasg darged 
neu gymuned wleidyddol wedi ymateb i’ch 
hysbysiadau neu wahoddiadau i ddigwyddiadau, 
peidiwch â bod ofn rhannu gwahoddiad neu 
ddolen i’ch newyddion neu ddigwyddiadau â 
nhw ar Twitter. Mae pob newyddiadurwr a sianel 
bellach yn rhannu eu henwau Twitter ac wrth 
gynnwys eu henw ar eich trydariad, efallai bydd 
diddordeb ganddyn nhw yn eich stori.

2   

Cofiwch ofyn am enw’r person rydych chi’n siarad 
ag e, neu os ydyn nhw’n eich cyfeirio at rywun arall, 
rhif ffôn uniongyrchol a chyfeiriad e-bost y person 
hwnnw. Bydd hyn yn helpu eich stori gyrraedd y 
person iawn ac mae’n golygu y gallwch chi gysylltu 
â nhw’n uniongyrchol ar ôl anfon y wybodaeth.

3   

Rhowch froliant cryno (mwyafrif o 30 eiliad) i egluro 
pwy ydych chi, o ble rydych chi’n ffonio a beth 
yw pennawd y stori,“Mae Wythnos Llyfrgelloedd 
rhwng 9-14 Hydref ac er mwyn helpu teuluoedd 
i ddarganfod sut gall y llyfrgell eu helpu nhw 
gyda eu hiechyd, byddwn ni’n cynnal clinig iechyd 
cymunedol...” a.y.y.b

4 

Anfonwch y datganiad i’r wasg at newyddiadurwyr 
yng nghorff e-bost, gan gynnwys un neu ddau lun 
enghreifftiol o’ch digwyddiad (mewn eglurder isel) 
os yw’n berthnasol.

5 

Ystyriwch derfynau amser newyddiadurwyr cyn 
ffonio. Mae terfyn amser pobl sy’n gweithio ar 
bapurau nos yn debygol o fod ddiwedd y bore a 
bydd dim amser ganddyn nhw i siarad neu byddan 
nhw’n diystyrru beth sy’n cael ei gynnig; yn yr 
un modd, ni fydd llawer o amser gan ohebwyr 
sy’n gweithio ar bapurau bore dyddiol i siarad ar 
ddiwedd y dydd.
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Esiampl 

Datganiad Wythnos Llyfrgelloedd generig 

       
(Rhowch y dyddiad fan hyn)

LLYFRGELL [XX] YN HELPU’R GYMUNED I FOD YN DDIGIDOL  
AR GYFER WYTHNOS LLYFRGELLOEDD 

• Bydd y [person/ maer a.y.y.b.] lleol [rhowch yr enw] yn ymuno â thrigolion am y diwrnod

•  [Crynodeb o’r gweithgareddau e.e. gweithdai ar-lein, clinigau technegol a heriau gemau ar gyfer pob 
oedran] 

Mae Llyfrgell [XX] yn cynnal wythnos o ddigwyddiadau digidol, gan gynnwys ymweliad gan [rhowch enw’r 
person pwysig] yn ystod 9-14 Hydref i ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd. Bydd yn amlygu’r gwahanol ffyrdd  
y gall y llyfrgell helpu pobl o bob oed gyda’u bywydau digidol.

Bydd [teitl] [Jane Jones] sy’n byw’n lleol yn cymryd rhan mewn her gemau yn y llyfrgell gyda phlant ysgol  
lleol ar [rhowch y dyddiad ] o [rhowch yr amseroedd]. 

Bydd cyrsiau sgiliau digidol i oedolion, minecraft a gemau ar-lein i bob oed a help gyda gwneud y mwyaf  
o gyfrifiaduron, iPads a thechnoleg arall sy’n y cartref ac yn y llyfrgell. Hefyd bydd gweithgareddau  
addysgiadol a llythrennedd i rieni a phlant bach [rhowch yr amser], a sesiynau galw heibio ar gyfer  
help digidol o [rhowch y dyddiad a’r amser].

Dwedodd llefarydd ar ran Llyfrgell [XX] [rhowch yr enw], “Mae gennym ni raglen wych o weithgareddau  
yn ystod Wythnos Llyfrgelloedd i helpu pobl i wneud y mwyaf o dechnoleg ddigidol. Mae cyfleusterau  
a sesiynau gwych gan y llyfrgell sydd ar gael drwy gydol y flwyddyn, o gyfrifiaduron sydd am ddim i’w  
defnyddio i glwb codio a sesiynau mynd ar-lein...a.y.y.b. felly mae hwn yn gyfle gwych i brofi beth allwn  
ni ei wneud i chi. Mae croeso i bawb, mae popeth am ddim a bydden ni wrth ein bodd yn croesawu 
defnyddwyr a wynebau newydd yma yn Wythnos Llyfrgelloedd.”

Mae gan Lyfrgell [XX] xx gwasanaeth digidol ac maen nhw’n cynnal y sesiwn drwy gydol y flwyddyn.  
Gall ymwelwyr newydd ymuno â’r llyfrgell unrhyw bryd yn ystod yr amserau agor. 

Wythnos Llyfrgelloedd yw arddangosfa flynyddol y DU o beth sydd gan lyfrgelloedd o bob math ei gynnig,  
ac mae’n annog pawb i ddarganfod eu llyfrgell yn ystod ail wythnos mis Hydref. 

Am y newyddion diweddaraf, ewch i [rhowch fanylion eich gwefan/cyfryngau cymdeithasol fan hyn].

NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION: 
Ynglŷn â Llyfrgell [XX] 
[Rhowch y wybodaeth fan hyn]

Ynglŷn ag Wythnos Llyfrgelloedd 
Wythnos Llyfrgelloedd yw arddangosfa flynyddol y DU o beth sydd gan lyfrgelloedd o bob math ei gynnig,  
ac mae’n annog pawb i ddarganfod eu llyfrgell yn ystod ail wythnos mis Hydref.  
librariesweek.org.uk @wythnosllyfrgelloedd #wythnosllyfrgelloedd

Cyswllt y wasg
Am ragor o fanylion [enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost]

[Ffotograffau ar gael wrth ofyn]

Rhowch logo’r 
llyfrgell fan hyn
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Esiampl 
Templed ar gyfer Datganiad i’r Wasg – 
Ymweliad gan wleidydd

(Rhowch y dyddiad fan hyn)

YMUNODD Y [TEITL] LLEOL [ENW] YN NIGWYDDIADAU WYTHNOS 
LLYFRGELLOEDD YN LLYFRGELL [XX]

Agorodd [rhowch yr enw], [teitl gwleidyddol] dros [rhowch yr etholaeth  
neu’r swydd] lansiad diwrnod [gweithgaredd] yn Llyfrgell XX fel rhan o’r  
Wythnos Llyfrgelloedd gyntaf a gafodd ei dathlu dros y DU yn  
ystod 9-14 Hydref.

Dwedodd [rhowch yr enw a’r teitl] o Lyfrgell [XX]: “Roedd croesawu [rhowch yr enw] i lansio ein [enw’r 
digwyddiad/gweithgaredd] yn gyffrous iawn ac yn gyfle [iddo/iddi] weld y llyfrgell ar waith a’r ffyrdd gwahanol 
rydyn ni’n gallu gwella bywydau yn y gymuned a helpu pobl gyda [iechyd/llesiant/llythrennedd/swyddi] 

“Mae gennyn ni dros [rhowch y rhif] o aelodau ac mae XX% yn [blant lleol a.y.y.b./demograffeg]” meddai 
[rhowch yr enw].” Ein gwasanaeth newydd mwyaf poblogaidd yw xx/xx ac mae hyn yn [rheswm pam fod  
hyn yn ddiddorol].”

Wrth gymryd rhan yn Llyfrgell [XX], dwedodd [rhowch yr enw], “Diolch yn fawr i [rhowch yr enw] a staff 
Llyfrgell XX am ddiwrnod gwych [diwrnod] ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd. Gwnes i gyfarfod cymaint o bobl 
sy’n defnyddio’r llyfrgell a ddwedodd wrtha’i pa mor ddefnyddiol yw’r llyfrgell iddyn nhw. Mae’n wych gweld 
cymaint o bobl yn mynd ar-lein ac yn defnyddio’r gwasanaethau i ddysgu neu i wneud cais am swydd neu 
i dreulio bore llawn hwyl gyda’u plant. Mae’r llyfrgell yn wasanaeth cymunedol gwych ac mae am ddim ac i 
bawb. Dim ond mynd yno a chymryd rhan yn beth sydd ar gael sy’n rhaid.”

Mae gan dros hanner poblogaeth y DU gerdyn llyfrgell ac mae bron i 10 miliwn o bobl yn benthyca. Wythnos 
Llyfrgelloedd yw arddangosfa flynyddol y DU o beth sydd gan lyfrgelloedd o bob math ei gynnig ac mae’n 
annog pawb i ddarganfod beth all eu llyfrgell ei wneud drostyn nhw.

Meddai [rhowch yr enw] “Mae’n holl wasanaethau wedi eu cynllunio ar gyfer y gymuned ac mae cymaint ar 
gael. Dewch draw unrhyw bryd am groeso cynnes ac i gyfarfod y staff, sgwrsio a gweld y pethau gwahanol 
rydyn ni’n eu gwneud yn ystod y flwyddyn.”

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau Wythnos Llyfrgelloedd Llyfrgell [XX), neu unrhyw rai o 
wasanaethau eraill y llyfrgell, cysylltwch â [rhowch y manylion cyswllt fan hyn].

NODIADAU AR GYFER GOLYGYDDION 

Cyswllt y wasg
cyswllt [enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost]
[rhowch fanylion eich gwefan/cyfryngau cymdeithasol]
Nodwch y ffotograffau sydd ar gael os yw’n berthnasol

Ynglŷn â Llyfrgell [XX] 
(Rhowch y wybodaeth fan hyn)

Ynglŷn ag Wythnos Llyfrgelloedd 

Wythnos Llyfrgelloedd yw arddangosfa flynyddol y DU o beth sydd gan lyfrgelloedd o bob math ei gynnig,  
ac mae’n annog pawb i ddarganfod eu llyfrgell yn ystod ail wythnos mis Hydref.

librariesweek.org.uk @wythnosllyfrgelloedd #wythnosllyfrgelloedd

Rhowch logo’r 
llyfrgell fan hyn
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Esiampl 

Templed ar gyfer llythyr/e-bost i gysylltu 
â’ch arweinydd gwleidyddol lleol

Annwyl [rhowch yr enw fan hyn],

Rydw i’n cysylltu â chi o Lyfrgell [XX] cyn Wythnos Llyfrgelloedd, 9-14 Hydref, arddangosfa flynyddol y DU o’r 
gwasanaeth gwych mae llyfrgelloedd yn ei gynnig.

Mae Wythnos Llyfrgelloedd yn gyfle i annog pawb yn y gymuned i ddarganfod beth all y llyfrgell ei gynnig 
iddyn nhw. Gobeithio yr hoffech chi ymuno â ni am awr neu ddwy yn ystod yr wythnos honno fel rhan o 
raglen gyffrous o weithgareddau rydyn ni’n eu cynnal i amlygu ein [pa wasanaeth]. 

[Gwybodaeth ynglŷn â’r llyfrgell, e.e. Mae gennyn ni dros [rhowch y rhif] o aelodau, gan gynnwys [rhowch 
y rhif] o blant a [rhowch y rhif] o oedolion yn Llyfrgell XX. Mae dros [rhowch y rhif] o lyfrau ar gael i 
ddarllenwyr ar ffurfiau print a digidol, ac mae defnyddwyr yn ymweld â ni dros [rhowch y rhif] gwaith y 
flwyddyn ar gyfer popeth o [e.e. benthyg llyfrau, clybiau gwaith cartref, clinigau swyddi] i [e.e. sesiynau plant 
bach a.y.y.b.]

[Mae gennyn ni nifer o wasanaethau allweddol sy’n targedu gwahanol anghenion o fewn y gymuned:

•  Sesiynau sgiliau digidol, wedi eu hanelu at grwpiau gwahanol – fel pobl sydd eisiau gwella eu sgiliau 
gwaith, neu sesiynau addysgiadol ar gyfer rhieni a phlant bach a sesiynau e-ddiogelwch ar gyfer yr iPad

•  Sesiynau rheolaidd gydag ymwelwyr iechyd a chyngor iechyd mewn partneriaeth â [xx] ble gallwn ni 
gyrraedd llawer mwy o bobl sydd â chyflwr [xx]

•  Mae cannoedd o blant a rhieni’n cychwyn ar daith llythrennedd a darllen er pleser ac yn ymuno 
â theuluoedd eraill yn y gymuned yn ein sesiynau Amser Stori ac Amser Odli wythnosol [a.y.y.b. 
ychwanegwch/addaswch yn ôl y galw]

Byddai’n wych i bawb yn y gymuned pe baech yn gallu ymuno â ni ar [dyddiad] a’n helpu ni i ddangos 
Llyfrgell [XX] ar ei gorau, a lansio ein diwrnod [enw’r gweithgaredd]. 

Dim ond un o filoedd o lyfrgelloedd yn y DU sy’n dathlu Wythnos Llyfrgelloedd yw ein un ni, a byddwn ni’n 
hyrwyddo ein digwyddiadau a’ch ymweliad chi’n helaeth a rydyn ni’n gobeithio denu cymysgedd wych o 
bobl leol y gallwch chi eu cyfarfod. Hoffen ni hefyd wahodd y cyfryngau lleol i roi sylw i’n dathliadau ac i’ch 
ymweliad chi. 

Gobeithio y gallwch chi ymuno â ni. Cofiwch adael i fi wybod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, ac 
edrychaf ymlaen at glywed gennych yn fuan.

Yn gywir,

Rhowch eich manylion cyswllt fan hyn

Ynglŷn ag Wythnos Llyfrgelloedd 

Wythnos Llyfrgelloedd yw arddangosfa flynyddol y DU o beth sydd gan lyfrgelloedd o bob math ei gynnig. 
Mae’n annog pawb i ddarganfod eu llyfrgell yn ystod ail wythnos mis Hydref. 

librariesweek.org.uk @wythnosllyfrgelloedd #wythnosllyfrgelloedd
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Esiampl

Nodyn i’r Dyddiadur / Gwahoddiad i Dynnu 
Lluniau i’w roi i’r cyfryngau

Pwy: [defnyddiwch y llinell hon i dynnu sylw at y bobl bwysig sy’n dod i’r digwyddiad e.e. AS, awdur a.y.y.b.]

Beth: Mae Llyfrgell [XX] yn nodi Wythnos Llyfrgelloedd gyda digwyddiad arbennig i arddangos XX

Pryd: xx Hydref 2017 o [rhowch yr amser]

Ble: Llyfrgell [XX], cyfeiriad

Cefndir: I ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd y DU ar 9-14 Hydref, bydd Llyfrgell [XX] yn cynnal diwrnod o 
ddigwyddiadau a gweithgareddau ar gyfer [rhowch fanylion y gynulleidfa/demograffeg] i arddangos 
[adnoddau/gwasanaeth neu gasgliad mwyaf poblogaidd a.y.y.b.]. Bydd [blas o’r hyn sy’n digwydd], a bydd 
[rhowch enw’r AS, AC, Maer, person enwog, awdur a.y.y.b.] yno i [rhowch y gweithgaredd]. 

Dyma amserlen lawn o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau:

[Rhestrwch y digwyddiadau yn ôl amser, gan gynnwys enwau’r bobl neu’r mudiadau sy’n gyfrifol, at bwy mae 
wedi ei anelu (myfyrwyr, oedolion, plant, henoed, pobl sy’n chwilio am waith a.y.y.b.)]

AR GAEL AR Y DIWRNOD:

Ffotograffau o:

• [rhowch yr enw] yn cyhoeddi bod Llyfrgell [XX] ar agor ar gyfer Wythnos Llyfrgelloedd

• Ffotograffau o blant a rhieni oedd yn [rhowch enw’r digwyddiad]

•  Ffotograffau o [rhowch enw’r siaradwr/person arbennig] yn [gwneud beth]

Cyfweliadau gyda:

• Llefarydd ar ran Llyfrgell [XX], [rhowch yr enw]

• Person lleol [rhowch yr enw/teitl]

• Awdur Lleol [rhowch yr enw]

I gadarnhau eich bod yn dod neu am ragor o wybodaeth:

[rhowch eich manylion cyswllt fan hyn: enw, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost]
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Esiampl 

Templed ar gyfer Ffurflen Ganiatâd i 
Ddefnyddio Delweddau

Digwyddiad: [Rhowch enw’r digwyddiad fan hyn e.e. sgwrs gydag Awdur/Academydd, Amser Odli, a.y.y.b.]

Lleoliad: [Rhowch y cyfeiriad fan hyn ]

Dyddiad: [Rhowch y dyddiad a’r amser fan hyn os yw’n berthnasol]

Rydw i’n rhoi fy nghaniatâd i gael fy ffilmio/llun wedi ei dynnu ar gyfer y cyfryngau fel safleoedd cyfryngau lleol 
a chenedlaethol a gwefan swyddogol, cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu mewnol Llyfrgell [XX].

-neu-

Rydw i’n rhoi fy nghaniatâd i fy mhlentyn gael ei ffilmio/llun wedi ei dynnu ar gyfer y cyfryngau fel safleoedd 
cyfryngau lleol a chenedlaethol a gwefan swyddogol, cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebu mewnol Llyfrgell 
[XX].

Llofnod: 

Enw: 

Dyddiad: 

E-bost: 

Rhowch logo’r 
llyfrgell fan hyn
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