
 

                                                                                      

 

Cynhadledd Cyfrwng CFP 2016: Amgylchedd a Chynaliadwyedd  
(Saesneg isod – English to follow)  

 

Galwad am Bapurau ar gyfer cynhadledd Cyfrwng a gynhelir bob dwy flynedd ac sydd i’w chynnal ym 

Mhrifysgol Aberystwyth, 12-14eg Medi 2016.  

 

Y thema eleni yw’r amgylchedd a chynaliadwyedd, fel y’i gwelir drwy lens y cyfryngau. Mae’r 

Gynhadledd eleni yn digwydd yng nghyd-destun newidiadau arwyddocaol neu drawsnewidiadau 

oesol hyd yn oed, ar lefel hinsawdd byd-eang, ac ar lefel cyfryngau’r sffêr cyhoeddus. Y mae’r tanau 

eithafol sydd yn llosgi yn Indonesia ar hyn o bryd, y symud poblogaeth ar raddfa nas gwelwyd o’r 

blaen yn y Dwyrain Canol yn ffoi rhag rhyfel a grëwyd yn rhannol oherwydd newid hinsawdd, a’r 

ffaith bod hanner bywyd gwyllt y Ddaear wedi diflannu yn y 40 mlynedd diwethaf yn rhai o 

symptomau’r argyfwng amgylcheddol presennol. Ar yr un pryd, ym maes diwylliannol y Deyrnas 

Gyfunol a thramor, mae’r cysyniad o ddarlledu cyhoeddus o dan warchae wrth i lywodraethau neo-

ryddfrydol a thechnoleg ddigidol barhau i ddarnio’r syniad o gynulleidfa dorfol, gydlynol. Mae'r 

drafodaeth bresennol ar ddyfodol y BBC, a’r effeithiau tebygol a gaiff ar drafodaethau cenedlaethol 

eraill o'r math, yn codi cwestiynau pwysig am ddyfodol democratiaeth ac am gynrychiolaeth. Rhwng 

y ddau begwn mae byd o oblygiadau. Sut caiff y tirwedd ei chynrychioli, a sut caiff lleoedd eu 

hadeiladu mewn disgwrs cyfryngol? Pa fathau o ddyfodol y gellir eu dychmygu ar gyfer tirluniau 

cyfryngol Cymru a thu hwnt?  

 

Mae’r thema yn fwriadol eang, yn y gobaith gall y gynhadledd ddenu ystod eang o ymatebion a 

safbwyntiau, ac wrth wneud hynny y gellid defnyddio'r gynhadledd ei hun fel modd o adeiladu 

pontydd rhwng ffiniau disgyblaethau academaidd, rhwng y diwydiannau creadigol a'r byd 

academaidd, a rhwng gwahanol fathau o fentrau cyfryngau creadigol. Rydym yn croesawu syniadau 

ar gyfer sesiynau unigol a / neu baneli ar unrhyw un o'r meysydd canlynol (neu feysydd eraill yn eich 

barn chi a fyddai'n addas o fewn cwmpas y gynhadledd):  

 

- Cynrychiolaeth yr amgylchedd yn y cyfryngau  

- Cynrychiolaeth lleoliad a thirwedd  

- Dadansoddi’r ecoleg gyfryngol bresennol  

- Swyddogaeth darlledu gwasanaeth cyhoeddus yn y dyfodol  

- Cyhoeddi digidol ac ysgrifennu creadigol fel rhan o ecoleg y cyfryngau  

- Ecoleg Perfformiad a’r Cyfryngau  

- Cynaliadwyedd ecoleg y cyfryngau yn y dyfodol  

- Dulliau cynaliadwy o greu cyfryngau  

 

Dylai cynigion ar gyfer papurau gynnwys disgrifiad o 250 o eiriau ar y mwyaf, gyda bywgraffiad byr 

(100 o eiriau).  

 

Dylai cynigion ar gyfer paneli gynnwys disgrifiadau papurau unigol (250 gair ar y mwyaf a 

bywgraffiad) ynghyd â disgrifiad 100 gair o amcanion cyffredin y panel.  

 

Pob cynnig i'w anfon at cyfrwng2016@aber.ac.uk erbyn 29 Chwefror 2016, a phob ymholiad at Dr 

Dafydd Sills-Jones (dfs@aber.ac.uk).  

 

 


