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Ar y cyd â Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru   

 
Mae ein cynhadledd yn cynnig fforwm ar gyfer unrhyw un, boed academydd neu 
beidio, sydd â diddordeb yn hanes menywod yng Nghymru, i gyflwyno’u gwaith a 
derbyn adborth mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol. Mae’n gyfle hefyd i aelodau 
rwydweithio a chymdeithasu.     
 
Gwahoddir papurau ar unrhyw agwedd ar hanes menywod yng Nghymru i’w 
cynnwys yn rhaglen y gynhadledd oddi wrth haneswyr, archifyddion neu eraill sydd â 
diddordeb mewn hyrwyddo hanes menywod yng Nghymru. Caiff cynigion gan 
ymchwilwyr a myfyrwyr newydd groeso arbennig.  Eleni, gan ein bod yn cydweithio 
gyda Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, byddem yn croesawu papurau ar hanes 
celf a chrefft menywod ac artistiaid benywaidd yn arbennig. Gwahoddwn bapurau yn 
y Gymraeg a Saesneg.   
 
Gall papurau amrywio o ran hyd o 15 munud hyd at 45 munud, er y bydd y mwyafrif 
ohonynt tua 30 munud. Dylai cyfranwyr anfon crynodeb o tua 150-200 gair yn 
amlinellu’r prif themâu i’w trafod. 
 

Dylid anfon cynigion erbyn Dydd Gwener 17fed Mai, 2019. 
Anfonwch eich cynigion neu’ch ymholiadau trwy e-bost at: 

conference@womensarchivewales.org os gwelwch yn dda. 
 
Dylid nodi bod Archif Menywod Cymru yn elusen a bod aelodau’n gweithio iddi’n wirfoddol. 
Daw ein cyllid o danysgrifiadau aelodau a rhoddion yn unig, ac felly ni allwn gynnig treuliau 
gan amlaf. Mewn achosion eithriadol, ac er mwyn hyrwyddo derbyn cyfraniadau gan 
fyfyrwyr, neilltuwyd cronfa fechan wrth gefn. Rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl, os 
gwelwch yn dda, os hoffech gael eich ystyried ar gyfer hyn.    

 
Diolch am eich diddordeb a gobeithio y byddwch yn achub ar y cyfle hwn i gyfrannu 
at ein cynhadledd. 
 
Ceir manylion pellach ar ein gwefan: www.womensarchivewales.org 
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