Mynedfa
Cyhoeddus
ac Atriwm

Ymrwymiad i Ddiwylliant
a’r Gymuned

Cyfarfodydd a
Deialog

Llyfrgell: Y Lle
Yr Hen Neuadd: Man Amlbwrpas ac Arddangosfeydd
3 Ystafelloedd Gwely
4 Ystafelloedd Dysgu a Gweithgareddau
5 Ardal Gymunedol y Cwad
ac Oriel Gelf
1

Atriwm ac Ystafell
Ddigwyddiadau
2 Caffi, Bwyty a Bar
3 Mynedfa
Gyhoeddus
1

2

Menter ac
Arloesedd

Byd o
Wybodaeth

Tŵr: Stiwdios Artistiaid
Talwrn Trafod
8 Ystafell Seddon
6
7

1
2
3
4
5
6

Canolfan Uwchefrydiau:
Swyddfeydd Ymchwil ac Astudio
Canolfan Ddysgu
Canolfan Wyddoniaeth
Arddangosfa o Hanes y Brifysgol
Man Ieuenctid
Man Dysgu 24-awr i Fyfyrwyr

1

Canolfan
Menter a
Busnes

6

1
1

2
3

2
3

1

2

7

4
5

8

Apêl 2023 Bywyd Newydd i’r Hen Goleg

3
4

5

6

1

Pob Rhodd
Bydd pob rhoddwr a enwyd (hynny yw, ac eithrio'r rhai sydd wedi rhoi'n ddienw) yn cael ei gydnabod yn ein Byd o
Wybodaeth er mwyn i bawb eu gweld a'u dathlu yn ogystal â ar-lein

Rhoi £500 +
Drwy roi cyfanswm o £500 neu fwy (trwy un rhodd neu roi'n
rheolaidd) hyd at fis Gorffennaf 2023, bydd eich cefnogaeth yn
cael ei chydnabod ym mynedfa'r Hen Goleg trwy gyfrwng rhestr
anrhydedd ddigidol. Bydd pawb sy’n rhoi dros £500 yn cael
tystysgrif bersonol arbennig ac arni ddelwedd o'r Hen Goleg wedi'i
dylunio gan yr Ysgol Gelf.

Pob rhodd dros £1,000
Mae Cylch Cyfrannu'r Is-Ganghellor yn ffordd o
ddangos ein gwerthfawrogiad ac i gydnabod yr
effaith trawsnewidiol y gall £1,000 ei gael – yn
gyfunol ac yn unigol.
Fel rhywun sy’n rhoi £1,000 neu fwy, byddwch:


Yn dod yn aelod o Gylch Cyfrannu’r
Is-Ganghellor a wedi amlygu ar y Rhestr
Flynyddol o Roddwyr



Yn derbyn pin llabed arbennig



Diweddariadau gan yr Is-Ganghellor



Yn derbyn gwahoddiad blynyddol i
ddigwyddiad arbennig i roddwyr a
chydnabyddiaeth awtomatig yn yr Hen
Goleg

“Cafodd Prifysgol Aberystwyth ei
sefydlu drwy haelioni'r rhai oedd yn
credu yng ngrym addysg i weddnewid
bywydau. Mae fy Nghylch Cyfrannu yn
adeiladu ar egwyddorion dyngarol y
gorfennol er mwyn sicrhau bod
myfyrwyr y presennol ac ysgolheigion
y dyfodol yn cael y cyfleoedd
disgleiriaf posibl"
Yr Athro Elizabeth Treasure,
Is-Ganghellor

Rhoi £1,000 +
Drwy roi cyfanswm o £1,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at fis Gorffennaf 2023, fe'ch cydnabyddir trwy ysgrifennu
eich enw ar feingefnau llyfrau neilltuol sydd wedi'u dylunio'n arbennig ac a fydd i'w gweld ar silffoedd is yn yr Hen Lyfrgell.

Rhoi £2,000 - £5,000
Drwy roi cyfanswm o £2,000 - £5,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at fis Gorffennaf 2023, fe'ch cydnabyddir trwy
ysgythru eich enw ar blât a osodir ar sedd yn un o'r tri phrif ofod yn ein Byd o Wybodaeth.

£5,000 - Y Talwrn, sef canolfan ddeialog gyntaf y DU

£2,000 - Darlithfa Labordy'r Hynodion
£3,000 - Sinema ‘Y Sgrîn’

Rhoi £5,000 - £10,000
Drwy roi cyfanswm o £5,000 - £10,000 (trwy un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at fis Gorffennaf 2023, fe'ch cydnabyddir trwy
osod eich enw ar deilsen ar y mur (yn ganolig neu'n fawr o ran maint) yn lobi yr Atriwm newydd, a'r teils hynny wedi'u dylunio'n
arbennig.

Rhoi £10,000 - £50,000
Drwy roi cyfanswm o £10,000 - £50,000 (trwy
un rhodd neu roi'n rheolaidd) hyd at fis
Gorffennaf 2023, gellir cydnabod eich rhodd
â phlac pwrpasol personol wedi’i osod mewn
lleoliad sydd wedi ei gytuno yn un o brif
ardaloedd cyhoeddus neu myfyrwyr yn yr
Hen Goleg. Rydym yn croesawu trafodaethau
hefyd ynghylch sut y gallai placiau a
dyluniadau coffáu ein helpu ni i ddangos sut
mae'r Hen Goleg wedi cyffwrdd â bywydau
cynifer o bobl o bedwar ban byd.

Rhoi £50,000 +
Mewn rhai amgylchiadau arbennig, gellir trafod cyfleoedd i enwi rhai rhannau allweddol o'r adeilad. Gallai hyn gynnwys placiau
dwyieithog mawr mewn safleoedd amlwg ac enwi rhai ystafelloedd. Gwahoddir trafodaethau â Louise Jagger, y Cyfarwyddwr
Datblygu a Chysylltiadau Alumni, yn y lle cyntaf. Cysylltwch â Louise os hoffech drafod gwneud rhodd neu addewid i roi.

Am fwy o wybodaeth

Rhoi hyd £10,000

Rhoi rhwng £10-£50,000

Cysylltwch â Manon Rogers os hoffech
drafod gwneud rhodd neu addewid i roi

Cysylltwch â Richard Roberts os hoffech
drafod gwneud rhodd neu addewid i roi

E‐bost – mar81@aber.ac.uk
Rhif ffon – 01970 62 1568

E‐bost – rir14@aber.ac.uk
Rhif ffon – 01970 62 1568

Mae Prifysgol Aberystwyth yn elusen gofrestredig (rhif 1145141)

Rhoi £50,000 +
Cysylltwch â Louise Jagger os hoffech
drafod gwneud rhodd neu addewid i roi
E‐bost – lmj23@aber.ac.uk
Rhif ffon – 01970 62 1568

