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DATHLU MLYNEDD
Braint yw cael arwain Gwasg Prifysgol Cymru ar unrhyw adeg, ond 
mae cael gwneud hynny yn ystod blwyddyn ei chanmlwyddiant yn 
beth arbennig iawn. Yn 2022, mae’r Wasg yn nodi can mlynedd ers 
ei sefydlu fel cyhoeddwr academaidd cenedlaethol Cymru, ac yn 
wasg prifysgol rhyngwladol uchel ei pharch.

Mae bwrw golwg yn ôl dros hanes y Wasg yn destun balchder, 
ond hefyd yn ennyn gwyleidd-dra wrth ystyried safon ddisglair 
yr ymchwil a gyhoeddwyd ganddi. Sylwn ar arbenigedd hynod 
ei meysydd ysgolheigaidd – yng Nghymru a led-led y byd – a 
rhagoriaeth ei hawduron sydd wedi ymddiried gofal dros eu  
gwaith i ddwylo’r Wasg. Erbyn hyn, mae o ddeutu 4,000 o’u  
llyfrau a chyfnodolion yn llenwi’r archif.

Yr un egwyddorion sylfaenol a osodwyd gan mlynedd yn ôl sy’n 
llywio’r Wasg heddiw – mae’r genhadaeth wreiddiol yn parhau’n 
angerddol i ledaenu ysgolheictod beirniadol mewn astudiaethau 
Cymreig a disgyblaethau’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. 
Mae’r Wasg yn coleddu’r safonau uchaf i’w chyhoeddiadau, ac yn 
rhoi pob gofal i waith ei hawduron, i’w chwsmeriaid a’i darllenwyr. 
Rydym mor ymrwymedig heddiw ag yr oedd sylfaenwyr y Wasg 
ganrif yn ôl i rannu dysg ac hyrwyddo addysg yn y byd academaidd  
a thu hwnt.

Gyda chyffro 2022, byddwn yn dathlu ein hanes a’n hawduron, ein 
darllenwyr a’n partneriaid, gan gynllunio i’r dyfodol a throi’r ddalen 
ar y bennod nesaf – edrychwn ymlaen at arloesi gydag adnoddau 
newydd i farchnadoedd newydd, at ychwanegiadau Mynediad Agored 
i’r portffolio, ac at barhad i ragoriaeth ar draws y disgyblaethau.

Awn ati’n ddi-oed, felly, i gamu ymlaen gyda’r rhaglen gyhoeddi 
ac i hyrwyddo amlder ein llyfrau a’n cyfnodolion newydd ar gyfer 
blwyddyn arall. Cyflwynir nifer ohonynt yn y catalog hwn, gan 
gynnwys astudiaeth newydd i ddathlu’r canmlwyddiant ar weithiau 
beirdd byd a’u delweddu coeth tra yn mentro dychmygu iaith –  
cyfrol a fydd yn sicr ymhlith trysorau’r Wasg i’r dyfodol.

Wrth gloi, hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddatgan diolch i’m 
cydweithwyr yng Ngwasg Prifysgol Cymru, i holl awduron y Wasg a’i 
darllenwyr a’i phartneriaid, oll am fod yn rhan o’r hanes yn ystod ei 
chanrif gyntaf – ac edrychwn ymlaen at ddathlu’r nesaf a thu hwnt.

Natalie Williams

Cyfarwyddwraig, Gwasg Prifysgol Cymru
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DYCHMYGU IAITH

‘Beth yw iaith?’ Bu’r cwestiwn yn bwnc trafod maith ymhlith athronwyr, 
gwyddonwyr, addysgwyr a chymdeithasegwyr. Mewn ymgais i fwrw 
goleuni newydd ar y cwestiwn, try’r gyfrol hon at feirdd o Gymru a 
phedwar ban, gan holi sut y maen nhw wedi dychmygu iaith. Yn rhan 
o ddathliadau canmlwyddiant Gwasg Prifysgol Cymru, drwy gysylltu 
llenyddiaeth Cymru a thramor mae’r llyfr hwn yn amlygu rhai o amcanion 
sefydlu’r Wasg ym 1922.

Mae Mererid Hopwood wedi treulio ei gyrfa yn dysgu ac addysgu iaith 
a llenyddiaeth. Mae’n fardd ac awdur, ac yn Athro Adran y Gymraeg ac 
Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Aberystwyth.

Mererid Hopwood
Gorffennaf 2022 • 216x138mm • 136 tudalen
ISBN CC: 9781786839190 £11.99
Ar gael fel eLyfr

LLYFRAU NEWYDD

2



LLYFRAU NEWYDD

‘MAE’R BEIBL O’N TU’

Dyma gyfrol sy’n archwilio ymatebion crefyddol y Cymry yn America i 
gaethwasiaeth yn ystod tri degawd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. 
Gan ddefnyddio’r wasg gyfnodol Gymraeg Americanaidd fel sail, cynigir 
trafodaeth wreiddiol am y modd y meddyliai’r Cymry Americanaidd am 
gaethwasiaeth, un o faterion mwyaf dyrys eu gwlad fabwysiedig, a hynny 
yng nghyd-destun disgwrs Feiblaidd.

Mae Gareth Evans-Jones yn Ddarlithydd mewn Athroniaeth a Chrefydd  
ym Mhrifysgol Bangor.

YMATEBION CREFYDDOL Y CYMRY  
YN AMERICA I GAETHWASIAETH (1838–1868) 

Gareth Evans-Jones 
Gorffennaf 2022 • 216x138mm • 368 tudalen
ISBN CM: 9781786838834 £19.99
Ar gael fel eLyfr
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https://www.uwp.co.uk/book/maer-beibl-on-tu/


Y GYMRAEG A GWEITHLE’R 
GYMRU GYFOES

Mae’r gyfrol ryngddisgyblaethol hon yn cyfuno lleisiau o’r byd academaidd 
a’r byd proffesiynol er mwyn archwilio arwyddocâd a rôl y Gymraeg mewn 
gweithleoedd yn y Gymru gyfoes, ymateb y sectorau addysg a recriwtio 
i anghenion gweithwyr a sefydliadau, a rôl gwneuthurwyr polisi yn 
natblygiad yr iaith mewn cyd-destun proffesiynol.

Ieithydd ac academydd yw Rhianedd Jewell, sy’n arbenigo ym maes 
astudiaethau cyfieithu. Mae hi’n Uwch-ddarlithydd mewn Cymraeg 
Proffesiynol ym Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae Rhiannon Heledd Williams yn Rheolwr Cydlynu’r Berthynas 
gyda’r Undeb Ewropeaidd yn Nhy^ ’r Cyffredin. Bu cyn hyn yn arbenigwr 
gyda’r Pwyllgor Dethol Materion Cymreig, yn gweithio ym maes craffu 
gwleidyddol, ac yn ddarlithydd yn y Gymraeg.

Rhianedd Jewell a Rhiannon Heledd Williams
Gorffennaf 2022 • 216x138mm • 260 tudalen
ISBN CM: 9781786838803 £17.99
Ar gael fel eLyfr

LLYFRAU NEWYDD
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https://uwp.celfapps.com/book/y-gymraeg-a-gweithler-gymru-gyfoes/


BETH YW’R GYMRAEG?
MYNEDIAD AGORED                                                                                                                          
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LLYFRAU NEWYDD

Dyma gyfrol atyniadol a chyfoes sy’n rhoi cyflwyniad hygyrch i ddisgyblaeth 
y Gymraeg. Mae’r gyfrol yn cyflwyno cyfoeth, cyffro ac ehangder y Gymraeg 
fel disgyblaeth academaidd, a bydd yn ysgogi diddordeb a chwilfrydedd 
mewn meysydd cyfarwydd a newydd – megis iaith, llenyddiaeth, 
cymdeithaseg iaith, beirniadaeth lenyddol, diwylliant a threftadaeth,  
ac ysgrifennu creadigol.

Mae Angharad Naylor a Llion Pryderi Roberts yn ddarlithwyr yn Ysgol y 
Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

Cyhoeddir yr eLyfr yma mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Angharad Naylor a Llion Pryderi Roberts 
Awst 2022 • 216x138mm • 280 tudalen
ISBN CM: 9781786839497 £19.99
Ar gael fel eLyfr
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Gan ddwyn y teitl Llunio Hanes, mae’r gyfrol hon yn archwilio’r gwahanol 
ffyrdd y mae haneswyr wedi ysgrifennu, ac yn parhau i ysgrifennu, hanes. 
Yn ei hanfod, dyma gyflwyniad i hanesyddiaeth – yr astudiaeth o ysgrifennu 
hanes – a fydd yn ymgynefino’r darllenydd ag ‘offer’ yr hanesydd ac yn 
esbonio’r fethodoleg sy’n sail i ddeongliadau hanesyddol.

Mae Gethin Matthews yn Uwch-ddarlithydd yn Adran Hanes, Treftadaeth a’r 
Clasuron, Prifysgol Abertawe.  
Cwblhaodd Meilyr Powel ddoethuriaeth ar brofiad Cymru yn y Rhyfel Byd 
Cyntaf ym Mhrifysgol Abertawe 2014–18. Mae’n gweithio i Gomisiwn 
Brenhinol Henebion Cymru.

Cyhoeddir yr eLyfr yma mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Golygwyd gan Gethin Matthews a Meilyr Powel
Mai 2022 • 216x138mm • 168 tudalen
ISBN CM: 9781786838988 £19.99
Ar gael fel eLyfr

LLYFRAU NEWYDD
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LLUNIO HANES
MYNEDIAD AGORED                                                                                                                          

https://uwp.celfapps.com/book/llunio-hanes/


LLYFRAU NEWYDD

CYFLWYNIAD I GYLLID A CHYFRIFEG

Dyma’r llyfr cyntaf yn yr iaith Gymraeg ar gyfrifeg a chyllid fel maes 
academaidd, sy’n addas ar gyfer defnydd myfyrwyr israddedig ac  
ôl-raddedig, myfyrwyr Lefel A, a darllenwyr cyffredinol sy’n ymddiddori  
ym myd busnes. Mae’r gyfrol yn cynnig cyflwyniad ac esboniad o’r prif 
bynciau ym maes cyfrifeg, yn ogystal â chyfres o ymarferion i’w cwblhau  
ar ddiwedd pob pennod.

Mae Nerys Fuller-Love yn Ddarllenydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth. 
Mae Sara Closs-Davies yn Ddarlithydd yn Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor. 
Mae Marlene Davies yn gyn-gyfrifydd proffesiynol a Darlithydd ym Mhrifysgol 
De Cymru.

Cyhoeddir yr eLyfr yma mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Nerys Fuller-Love, Sara Closs-Davies a Marlene Davies
Gorffennaf 2022 • 216x138mm • 160 tudalen
ISBN CM: 9781786839527 £19.99
Ar gael fel eLyfr
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TRYSORAU

Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn wreiddiol yn 1822 
dan yr enw Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, a dyma’r sefydliad 
colegol addysg uwch hynaf yng Nghymru. Yn ystod dau gan mlynedd ei 
hanes, mae wedi derbyn nifer o lawysgrifau hynod a phrin, llyfrau printiedig 
cynnar, cyfrolau llawn darluniau, ac enghreifftiau anarferol o daflenni i 
gyfnodolion – y rhan fwyaf drwy roddion hael nifer o gymwynaswyr, yn 
cynnwys sylfaenydd y sefydliad, yr Esgob Thomas Burgess o Dyddewi. 
Cedwir y casgliad heddiw yn Llyfrgell Roderic Bowen ar gampws y Brifysgol 
yn Llanbedr Pont Steffan, yn adnodd cyfoethog i ysgolheigion ac ymchwilwyr 
ledled y byd. 

Mae’r gyfrol lawn darluniau hon yn cyflwyno detholiad o blith y miloedd o 
drysorau sydd yn y casgliad, yn rhychwantu dros saith can mlynedd. Ceir 
ysgrif fer i gyd-fynd â phob darlun, pob un wedi’i hysgrifennu gan ysgolhaig 
sydd â gwybodaeth a gwerthfawrogiad dihafal o’r gwaith dan sylw. Bydd 
y gyfrol o ddiddordeb eang, ac yn dyst i’r cyfoeth a geir yn yr hyn a alwyd 
unwaith yn ‘llyfrgell fach fwyaf Cymru’.

CASGLIADAU ARBENNIG PRIFYSGOL  
CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT 

Golygwyd gan John Morgan-Guy
Gorffennaf 2022 • 246x189mm • 184 tudalen 
ISBN CC: 9781786839251 £16.99
Ar gael fel eLyfr

LLYFRAU NEWYDD
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LLYFRAU NEWYDD

GWIREDDU GWELEDIGAETH 

Yn 2007, cyhoeddwyd casgliad o ysgrifau byrion dan yr enw A Bold 
Imagining i nodi 175 mlynedd ers agor Coleg Dewi Sant Llanbedr Pont 
Steffan i fyfyrwyr ym 1827. Erbyn hyn, dyma gampws Llambed Prifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac i nodi 200 mlynedd ers ei sefydlu, mae 
Gwireddu Gweledigaeth / An Unfolding Vision yn argraffiad sy’n diweddaru 
ac yn ehangu’n sylweddol ar y llyfr hwnnw, ac yn cynnwys nifer o’r 
ysgrifau gwreiddiol ynghyd â sawl cyfraniad newydd a llu o ddarluniau. 
Roedd, ac mae, pob un o’r cyfranwyr, mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn 
gysylltiedig agos â’r sefydliad hanesyddol hwn, ac yn arbenigo yn eu priod 
feysydd. Ni fwriedir i’r gyfrol fod yn naratif o hanes, ond yn hytrach yn 
gipolwg diddorol ar 200 mlynedd o fywyd colegol ac ar y rhai a’i ffurfiodd 
ac a’i lluniodd.

Mae John Morgan-Guy yn Athro Ymarfer Anrhydeddus (Hanes Diwylliannol) 
ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT 1822–2022 

Golygwyd gan John Morgan-Guy
Gorffennaf 2022 • 246x189mm • 152 tudalen
ISBN CC: 9781786839220 £16.99
Ar gael fel eLyfr
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Dyma gyfrol sy’n tywys cyfieithwyr newydd a’r rhai sydd â’u bryd ar weithio 
yn y maes trwy brif egwyddorion llunio cyfieithiad da. Mae’n taflu goleuni ar 
yr amryfal dechnegau y mae cyfieithwyr cymwys yn eu defnyddio, o’r broses 
ddarllen hyd at y broses adolygu.

Rheolwr Cyfieithu yw Ben Screen yn GIG Cymru. Cwblhaodd ei radd doethur 
ym maes cyfieithu a thechnoleg iaith yn 2018, ac enillodd ei radd yn y 
Gymraeg yn 2014, ill dwy yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

HANES CYMRY
LLEIAFRIFOEDD ETHNIG A’R 
GWAREIDDIAD CYMRAEG
Simon Brooks  
Mai 2021 • 216x138mm • 496 tudalen
ISBN CM: 9781786836427 £19.99 
Ar gael fel eLyfr

Mae’r gyfrol arloesol hon yn cyflawni dwy amcan. Yn gyntaf – ac am y tro  
cyntaf – mae’n cynnwys hanes lleiafrifoedd ethnig yn y diwylliant Cymraeg, 
a hynny o ddyddiau Macsen Wledig hyd heddiw. Yn ail, mae’n dehongli 
amlethnigrwydd o safbwynt Cymraeg yn hytrach na Saesneg, sy’n arwain  
at y cwestiwn, ‘Pwy yw’r Cymry?’ 

Athro Cyswllt ym Mhrifysgol Abertawe yw Simon Brooks. Hanes y diwylliant 
Cymraeg yw maes ei arbenigedd, ac mae ei weithiau blaenorol yn cynnwys  
O dan lygaid y Gestapo (2004), Yr Hawl i Oroesi (2009), Pa beth yr aethoch 
allan i’w achub? (2013), Pam na fu Cymru (2015) ac Adra (2018).

SYLFEINI  
CYFIEITHU  
TESTUN
CYFLWYNIAD I GYFIEITHU 
PROFFESIYNOL  
Ben Screen  
Tachwedd 2021 • 224x172mm • 304 tudalen
ISBN CM: 9781786838155 £24.99 
Ar gael fel eLyfr

https://www.gwasgprifysgolcymru.org/book/hanes-cymry/
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/book/sylfeini-cyfieithu-testun/
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LLÊN CYMRU
Golygir Llên Cymru yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

£31.00
£31.00
£51.50

£15.50
£15.50
£20.50

SEFYDLIADAU UNIGOLION

Er mwyn tanysgrifio i gyfnodolion GPC, ewch at:  
http://ebiz.turpin-distribution.com/

ISSN Print: 00760188  ISSN Ar-lein: 20585071 

http://ebiz.turpin-distribution.com/
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/llen-cymru/
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CYFNODOLION

CYLCHGRAWN HANES CYMRU
Golygyddion: Huw Pryce, Prifysgol Bangor; Paul O’Leary, Prifysgol Aberystwyth

Golygydd Adolygiadau: Gethin Matthews, Prifysgol Abertawe

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn ym misoedd Mehefin a Rhagfyr 
ISSN Print: 00432431  ISSN Ar-lein: 0083792X

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

Print yn unig 
Ar-lein yn unig 
Y ddau 

£51.50
£51.50
£92.50

£31.00
£31.00
£51.50

SEFYDLIADAU UNIGOLION

THE JOURNAL OF RELIGIOUS HISTORY,  
LITERATURE AND CULTURE
Golygyddion: William Gibson, Prifysgol Oxford Brookes; John Morgan-Guy, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyhoeddir ddwywaith y flwyddyn yn yr haf a’r hydref 

ISSN Print: 20574517  ISSN Ar-lein: 20574525

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau 

£95.00
£85.00
£140.00

£25.00
£20.00
£40.00

SEFYDLIADAU UNIGOLION

https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/welsh-history-review-the-cylchgrawn-hanes-cymru/
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/the-journal-of-religious-history-literature-and-culture/
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STUDIA CELTICA 
Golygyddion: Ann Parry Owen, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru;  
Penny Dransart, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant; Karen Stöber, Universitat de Lleida;  
John T. Koch, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru 
Golygydd Adolygiadau: David Callander, Prifysgol Caerdydd
Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Rhagfyr
ISSN Print: 00816353  ISSN Ar-lein: 20585098

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

Print yn unig 
Ar-lein yn unig 
Y ddau 

£51.50
£51.50
£92.50

£26.00
£26.00
£41.00

SEFYDLIADAU UNIGOLION

JOURNAL OF CELTIC LINGUISTICS 
Golygydd: Simon Rodway, Prifysgol Aberystwyth 

Cyhoeddir yn flynyddol ym mis Ionawr

ISSN Print: 09621377  ISSN Ar-lein: 20585063

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau

Print yn unig
Ar-lein yn unig
Y ddau 

£51.50
£51.50
£92.50

£31.00
£31.00
£51.50

SEFYDLIADAU UNIGOLION

https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/studia-celtica/
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/journal-of-celtic-linguistics/
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CYLCHGRAWN  
ADDYSG CYMRU

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF WELSH 
WRITING IN ENGLISH

Golygyddion: Gary Beauchamp, Prifysgol  
Metropolitan Caerdydd; Tom Crick, Prifysgol  
Abertawe; Enlli Thomas, Prifysgol Bangor

Golygyddion: Matthew Jarvis, Prifysgol  
Cymru Y Drindod Dewi Sant; Kirsti Bohata,  
Prifysgol Abertawe; Diana Wallace, Prifysgol 
De Cymru; Tomos Owen, Prifysgol Caerdydd

Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cylchgrawn Addysg 
Cymru yn gyhoeddiad Mynediad Agored platinwm llawn. Mae hyn  
yn golygu fod y cylchgrawn ar gael i’w ddarllen am ddim, yn 
ddwyieithog, mewn fformat digidol, ar draws y byd heb unrhyw  
gostau i awduron gyhoeddi. 

Er mwyn archebu copïau caled, cysylltwch ag adran werthiant a 
marchnata Gwasg Prifysgol Cymru.

Am ragor o wybodaeth, ewch at,  
journal.uwp.co.uk/wje/ 

Mewn partneriaeth gyda Gwasg Prifysgol Cymru, mae Llyfrgell  
Agored y Dyniaethau yn cyhoeddi’r International Journal of Welsh 
Writing in English fel cyfnodolyn Mynediad Agored aur.  
Mae’r cyfnodolyn yn cael ei gyflwyno ar blatfform Llyfrgell  
Agored y Dyniaethau.

Am ragor o wybodaeth, ewch at:  
ijwwe.uwp.co.uk    

https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/cylchgrawn-addysg-cymru-wales-journal-of-education/
https://www.gwasgprifysgolcymru.org/journal/the-international-journal-of-welsh-writing-in-english/
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MYNEDIAD AGORED
Fel cyhoeddwr academaidd, mae rhannu ysgolheictod i gyrraedd  
gofynion y gymuned academaidd ryngwladol yn greiddiol i Wasg 
Prifysgol Cymru. Yn sgil hyn, rydym wedi ymrwymo’n llwyr i 
Fynediad Agored gan sicrhau bod ymchwil ac ysgolheictod 
safonol yn hygyrch i bawb, ym mhobman.  

Am ragor o wybodaeth, ewch at ein gwefan:  
www.gwasgprifysgolcymru.org/mynediad-agored/

Os hoffech gyflwyno cais llyfr Mynediad Agored cysylltwch,  
cysylltwch â:

Llion Wigley 
Golygydd Comisiynu, Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig: 
llion.wigley@gwasg.cymru.ac.uk

http://www.uwp.co.uk/open-access
mailto:llion.wigley@press.wales.ac.uk


RHESTR EBOST

BLOG GPC

CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

CYHOEDDI GYDA GPC
I glywed mwy am ein cyhoeddiadau newydd ac i dderbyn cylchlythyr 
y Wasg, neu os hoffech gofrestru i dderbyn catalog yn rheolaidd, 
cysylltwch â: 
gwasg@gwasg.cymru.ac.uk

Mae nifer o’n hawduron yn cyfrannu erthyglau byrion am 
eu gwaith i flog GPC:  
www.gwasgprifysgolcymru.org/newyddion/

Gobeithio i chi fwynhau pori drwy’r catalog Cymraeg.  
Os hoffech wybod mwy am gyhoeddi gyda’r Wasg, neu os  
oes gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu i’r Wasg, cysylltwch â:

Llion Wigley 
Golygydd Comisiynu, Iaith Gymraeg a Phynciau Cymreig: 
llion.wigley@gwasg.cymru.ac.uk 

Gellir canfod Holiadur Cais GPC yma: 
www.gwasgprifysgolcymru.org/cyhoeddi-gyda-gpc/ 

Edrychwn ymlaen at gael sgwrs!

@GwasgPrifysgolCymru 

@GwasgPrifCymru 

@GwasgPrifCymru
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HAWLIAU A CHANIATÂD 

Frankfurt Rights,  IPR License gynt, yw’r brif farchnad hawliau  
a thrwyddedu cwbl drafodol sydd ar gael i’r diwydiant cyhoeddi. 
Wedi’i sefydlu yn 2012 i fynd i’r afael â bwlch penodol yn y 
farchnad, mae’n darparu porth pwrpasol ar-lein sy’n galluogi 
deiliaid hawliau i gwblhau cytundebau trwyddedu domestig a 
rhyngwladol.  

Gwasanaethau trwyddedu a rheoli hawliau i ddiwydiant 
cyhoeddi’r DU yw’r Publishers’ Licensing Services.  

Am hawliau cyfieithu a rhestr o’n cyhoeddiadau, ewch at 
https://frankfurtrights.com/Company/323  

Ar gyfer ceisiadau hawlfraint a chaniatâd, cysylltwch â’r 
PLS ar www.plsclear.com

CYFIEITHU HAWLFRAINT

http://www.plsclear.com


CYMRU

Cyngor Llyfrau Cymru  
Y Ganolfan Ddosbarthu
Parc Menter Glanyrafon
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion, SY23 3AQ

Ffôn: 01970 624455
Ebost: canolfan.ddosbarthu@llyfrau.cymru
Gwefan: www.gwales.com

DOSBARTHU CYFNODOLION

Turpin Customer Services
Pegasus Drive
Stratton Business Park
Biggleswade
Bedfordshire, SG18 8TQ

Ffôn: + 44 (0) 1767 604 4951
Ebost: custserv@turpin-distribution.com

Ar gyfer tiriogaethau heb eu rhestru, cysylltwch â’r  
Rheolwraig Gwerthiant Rhyngwladol,  
Maria Vassilopoulos: maria.vassilopoulos@gwasg.cymru.ac.uk 

DU (AC EITHRIO CYMRU) AC IWERDDON 

Ingram Publisher Services UK
10 Thornbury Road
Plymouth, PL6 7PP

Ffôn: +44 (0) 1752 202301
Ebost: NBNi.Orders@ingramcontent.com
Gwefan: www.nbninternational.com

Mae eLyfrau Gwasg Prifysgol Cymru yn cael eu 
dosbarthu gan Ingram Publisher Services UK
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SUT I ARCHEBU

http://www.gwales.com

