
Ym 1986, lansiodd y BBC
brosiect uchelgeisiol i greu
cofnod o fywyd bob dydd yn y
DU ar gyfer cenedlaethau'r 
dyfodol. Cyfrannodd dros filiwn 
o bobl ffotograffau a straeon am
eu cymuned leol gan greu darlun
gwirioneddol unigryw o fywyd 
yn yr 1980au.
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Bellach, 25 mlynedd yn ddiweddarach,
gallwch weld yr holl wybodaeth hon
ar-lein. Ewch i bbc.co.uk/domesday 
i bori drwy'r archif, gweld y lluniau, 
diweddaru'r wybodaeth a gwneud
eich marc ar y cofnod diddorol 
hwn o'n hanes cyfunol.
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CymeRWCH RaN
Gallwch bori drwy'r archif BBC Domesday 
yn bbc.co.uk/domesday. Edrychwch ar y 
ffotograffau o’r 1980au, darllenwch erthyglau
am eich tref, a dywedwch wrthym sut y 
mae pethau wedi newid dros y 25 mlynedd 
diwethaf. Gallwch anfon eich sylwadau a’ch
straeon atom hyd at 31 Hydref 2011.
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HANES PROSIECT DOMESDAY

Lansiwyd Prosiect Domesday y BBC ym 1986, 
900 o flynyddoedd ar ôl Llyfr Domesday gwreiddiol
Wiliam Goncwerwr. Roedd BBC Domesday yn 
ymgais uchelgeisiol i adlewyrchu hanfod y Deyrnas
Unedig. Cyfrannodd dros filiwn o bobl at y darlun
digidol hwn o Brydain.

Rhannwyd y Deyrnas Unedig gyfan – gan gynnwys
Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw – yn 23,000 o ardaloedd
4x3km a alwyd yn Sgwariau Domesday neu’n Flociau-D. 

Cynhaliodd ysgolion, grwpiau cymunedol a sgowtiaid a 
geidiau arolwg o dros 108,000 km sgwâr o’r DU gan
gyflwyno dros 147,819 o dudalennau o erthyglau testun 
a 23,225 o luniau amatur yn dangos sut roedd pobl yn byw,
gweithio a chwarae yn eu cymuned.

Defnyddiodd y prosiect dechnoleg arloesol y cyfnod, ac 
yn y pen draw cyflwynwyd y data ar fath arbennig o Ddisg
Laser a ddarllenwyd gan un o gyfrifiaduron meistr y BBC 
a defnyddiwyd system bwyntio peledydd arloesol i lywio 
drwyddo.

Ond nid oedd y dechnoleg yn boblogaidd, a dim ond 
ychydig iawn o bobl a welodd ffrwyth yr holl lafur. 

Fodd bynnag, mae unigolion brwdfrydig wedi bod yn 
gweithio’n dawel bach i geisio achub y data. Nawr, 
25 mlynedd yn ddiweddarach yn oes y we fyd eang, 
ffotograffiaeth ddigidol, e-bost a rhwydweithio 
cymdeithasol, mae’n bryd edrych ar y cofnodion hyn eto,
gan ddiweddaru’r prosiect, ac efallai gosod haen arall o
hanes lleol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ac mae’r Archifau Cenedlaethol yn ein helpu i sicrhau y caiff y
wybodaeth hon ei gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Michael Wood
Hanesydd a Darlledwr

Mae hwn yn gyfle i bawb gymryd 
rhan a rhannu eu straeon a’u 
profiadau fel y gellir casglu amrywiaeth 
o safbwyntiau ynghyd er mwyn creu 
tapestri cyfoethog o hanes y genedl.

Mae safbwyntiau am y ffordd y mae 
ardal wedi newid, lluniau o ddigwyddiadau
cymunedol a straeon sy’n golygu rhywbeth
i’r cyfranwyr i gyd yn helpu i greu darlun
ehangach, ond personol, o fywyd mewn 
lle penodol ar amser penodol. Rydym am
gynnal y mewnwelediad hwn ac rwyf am
annog pawb i gyfrannu at Domesday 
Reloaded – gallwch lunio hanes drwy fod yn
rhan o gofnod hanesyddol y dyfodol.

Mae’n bleser gan yr Archifau Cenedlaethol
weithio gyda’r BBC i sicrhau y caiff y 
data a gynhyrchir gan y prosiect hanes
cymdeithasol pwysig hwn ei warchod ac 
y gall pawb gael gafael arno a’i ddefnyddio
yn yr hirdymor.

Tim Gollins, 
Pennaeth Cadwraeth Ddigidol yn yr 
Archifau Cenedlaethol
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CymeRWCH RaN yN

DomesDay ReLoaDeD
Mae tua 23,000 o luniau â phenawdau a
150,000 o erthyglau – gormod o lawer i 
un person neu hyd yn oed dîm o bobl eu 
diweddaru. Dyma pam ein bod yn gofyn i chi a
chynifer o bobl eraill â phosibl ein helpu drwy
anfon sylwadau, straeon a ffotograffau am y
lleoedd a’r bobl rydych yn eu hadnabod.

PORWCH DRWY WEFAN
DOMESDAY RELOADED
Ar wefan Domesday Reloaded, cewch weld yr holl
luniau a’r testun gwreiddiol oedd ar Ddisg 1986. 
Porwch y map, chwiliwch am leoliad rydych yn ei
adnabod, neu ceisiwch ddod o hyd i erthyglau am
rywbeth rydych chi’n ei gofio. 

CYMHARWCH DDOE A HEDDIW
Helpwch ni i nodi’r newidiadau sydd wedi digwydd
dros y 25 mlynedd diwethaf a chreu darlun o 
fywyd yn eich ardal chi heddiw. Bydd y syniadau ar 
y dudalen nesaf yn eich helpu i ddechrau arni.

ANFONWCH EICH SYLWADAU,
EICH STRAEON A’CH 
FFOTOGRAFFAU ATOM
Defnyddiwch y ffurflen e-bost ar y wefan i ddweud
wrthym beth rydych yn ei wybod. Bydd rhai o’ch 
sylwadau a’ch straeon yn ymddangos ar ein blog 
ac rydym yn gweithio gyda’r Archifau Cenedlaethol 
i gadw cymaint â phosibl ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol.

Waeth beth y byddwch yn ei anfon atom, bydd
gofyn i chi wneud yn siŵr mai chi sydd berchen ar
hawlfraint yr holl ddeunydd, a’ch bod yn hapus iddo
gael ei gynnwys yn Domesday Reloaded, fel y gall
haneswyr neu ymchwilwyr y dyfodol – ac efallai
cenedlaethau o’ch teulu eich hun yn y dyfodol –
gael mynediad llawn i’r adnodd pwerus hwn.

A byddwn yn gofyn am eich manylion cyswllt rhag
ofn y bydd gwneuthurwyr rhaglenni’r BBC am 
gysylltu â chi.

At ddiben y prosiect hwn, mae map y DU
wedi’i rannu’n betryalau 4x3km a elwir yn
Flociau-D, sy’n fyr am Flociau Domesday.

Beth yw Blociau-D?
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CaNFoD y NeWIDIaDaU

...ydyn ni’n cyfarfod fel yr oeddem yn arfer
gwneud? Beth ydyn ni’n ei wisgo? Sut ydyn ni’n
chwarae? Pa grwpiau cymunedol ydyn ni’n perthyn
iddynt? A yw’r cenedlaethau’n cymysgu cymaint y
dyddiau hyn a sut brofiad yw bod yn hen heddiw o
gymharu â phryd hynny?

2>mae technoleg wedi newid...

...mewn cyfnod hynod o fyr, mae ein defnydd o ddulliau cyfathrebu a
chyfryngau wedi'i drawsnewid yn llwyr. Mae cyfrifiaduron, ffonau, setiau
teledu a thrafnidiaeth i gyd yn wahanol. Beth allwch chi ei weld yn eich
sgwâr nawr, blychau ffôn ynteu fastiau ffonau symudol, erialau teledu
ynteu ddysglau lloeren?

5>mae gwaith wedi

newid...

...sut y mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud bywoliaeth yn
eich bloc nawr? A yw dyddiau’r pwll glo neu’r ffatri wedi
dod i ben? Pa ddiwydiannau newydd, os o gwbl, sydd wedi
cymryd eu lle?

1>mae tirluniau

gwledig wedi newid...

...adeiladau wedi’u dymchwel, ystadau wedi’u hadeiladu,
arferion ffermio wedi newid. At ba ddiben y defnyddiwyd
y tir yn 1986 a beth sydd yna nawr: caeau ynteu
adeiladau, tir diffaith ynteu ddolydd llawn bywyd gwyllt? 

...mae rhai adeiladau’n mynd a dod, ac eraill yn 
para canrifoedd. Sut mae ein diddordeb mewn 
cynaliadwyedd wedi newid ein syniadau o ran
chwaeth a dyluniad? A yw prosiectau adfywio 
trefol wedi newid y ffordd rydym yn defnyddio ein
dinasoedd mewnol?

4>mae trefi a 

dinasoedd wedi

newid...

3>mae cymdeithas

wedi newid...

DDoe HeDDIW
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TREFNWCH SGWRS
Trefnwch sgwrs am y 25 mlynedd yn eich Bloc-D.
Efallai y gall amgueddfeydd neu gymdeithasau
hanesyddol lleol ddarparu siaradwyr. Nid oes yn
rhaid i’r sgwrs fod yn hir, gall tua 30 munud fod 
yn ddigon o amser i drin a thrafod pwnc, gydag
amser ychwanegol ar y diwedd i’r gynulleidfa 
ofyn cwestiynau.

CYNHALIWCH WEITHDY
Defnyddiwch Domesday Reloaded fel pwnc ar
gyfer gweithdy grŵp. Gallech:

• Edrych ar y cyfnod o 25 mlynedd yn eich sgwâr.
Argraffwch y tri llun o 1986 a’u rhoi ar y wal. 
Gofynnwch i’ch grŵp ddod o hyd i ffotograff 
o bob blwyddyn ers hynny hyd at 2011 a 
gorffennwch eich arddangosfa gyda’r tair fersiwn
sydd wedi’u diweddaru o’r lluniau gwreiddiol.

• Cynnal gweithdy sy’n pontio’r cenedlaethau 
gyda’r plant yn cyfweld aelodau hŷn y gymuned 
er mwyn dysgu am fywyd yn yr 1980au – mae’n
hen hanes iddyn nhw!

AILGRËWCH Y FFOTOGRAFFAU
Os oes gan eich sgwâr luniau grŵp, ceisiwch 
ddod o hyd i’r bobl yn y lluniau ac ailgymryd y 
ffotograffau. Ble mae pawb nawr, beth maent wedi
bod yn ei wneud dros y 25 mlynedd diwethaf?

YSGOLION
Mae cynlluniau gwersi CA2 trawsgwricwlaidd ar
gael i’w lawrlwytho yn bbc.co.uk/primaryhistory.

MWY O WYBODAETH AR-LEIN 
Ewch ar-lein nawr i lawrlwytho rhagor o gopïau 
o’r canllaw hwn, cael help gyda ffotograffiaeth 
ddigidol ac ymuno â thrafodaeth Domesday ar ein
blog yn bbc.co.uk/domesday. Neu dywedwch
wrthym am eich straeon Domesday ar Twitter yn
@bbcdomesday.

(h) BBC 2011. MC4 A4, 201 Wood Lane, London W12 7TQ  

Os yw eich gweithgareddau’n 
cynhyrchu deunydd yr hoffech iddo 
gael ei gynnwys yn yr archif, ewch i
bbc.co.uk/domesday a defnyddiwch
y ffurflen e-bost i’w anfon atom.
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GRŴP
CRËWCH ARDDANGOSFA  
Argraffwch y tri llun o’ch Blociau-D a’u rhoi yn y
fframiau lluniau ar dudalen 2 (argraffwch gopi 
ychwanegol o bob llun), yna rhowch y poster i
fyny i bawb ei weld. Gallech ailgymryd y lluniau ac
arddangos y lluniau modern hefyd – neu, heriwch
eich grwpiau i ddod o hyd i’r lleoliadau a thynnu
lluniau ohonynt eto i ddangos fel y maent heddiw. 

ARDDANGOSWCH EICH 
CASGLIAD 
Bydd Domesday Reloaded yn ysgogi pobl i 
feddwl am hanes diweddar eu hardal leol. Efallai y
byddant am ymchwilio i’r 25 mlynedd ddiwethaf
yn eu Bloc-D, felly os oes gennych unrhyw 
lyfrau, ffotograffau neu ffeiliau digidol perthnasol
gwnewch yn siŵr eu bod ar gael. Dylid 
llungopïo lluniau neu ddogfennau gwerthfawr a 
chadw’r copïau gwreiddiol yn ddiogel dan glo.
Defnyddiwch y poster ar flaen yr adnodd hwn 
i dynnu sylw at eich arddangosfa. 

EWCH YN ÔL MEWN AMSER 
Trefnwch ddiwrnod i ddathlu’r 1980au –
gwisgwch ddillad y degawd a dangoswch unrhyw
arteffactau o’r 1980au sydd gennych. Gallai
llyfrgelloedd greu arddangosfa o brif nofelau’r
1980au, edrychwch ar ein rhestr ddarllen am 
ysbrydoliaeth. Gellir gweld y rhestr yn
bbc.co.uk/domesday. 

DEFNYDDIO DOMESDAY 
RELOADED GYDA'R GYMUNED 

Dyma rai syniadau ar gyfer mynd gam
ymhellach a dod â Domesday yn fyw. 

syNIaDaU

CyFLym
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