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 FFEIL FFEITHIAU: Swydd y Catalogydd 
The job Helô, fy enw i yw Laura. Pwrpas fy swydd yw adnabod y lleoliadau sydd i’w 

gweld yn yr awyrluniau, darparu cyfeirnod grid a disgrifiad ar gyfer pob 
delwedd a chreu cofnodion catalog iddynt yng nghronfa ddata English 
Heritage o awyrluniau ac ar wefan Prydain Oddi Fry. 

 
Gan fod angen defnyddio sawl darn o feddalwedd yr un pryd i edrych ar 
ffotograffau, hen fapiau, cronfeydd data ac ati, byddaf yn defnyddio tri monitor 
mawr: 

 

 
 
Llwybr gyrfa 
Bu gennyf ddiddordeb erioed mewn hanes, archaeoleg, celf a phensaernïaeth, ond nid 
oeddwn i’n hollol siŵr beth fyddai’r swydd berffaith i mi. 
 
Fy mhynciau Safon Uwch oedd Daeareg, Cymdeithaseg a Gwareiddiad Clasurol (pynciau a 
oedd o ddiddordeb i mi), a dilynais gwrs Archaeoleg yn y brifysgol. Wedyn cefais swydd 
mewn llyfrgell celf a dylunio fel Cynorthwy-ydd Llyfrgell, ac ar ôl ychydig o flynyddoedd 
deuthum yn gyfrifol am y casgliadau adnoddau gweledol yno (yn nyddiau tapiau fideo a 
sleidiau 35 mm!). Wedyn penderfynais fy mod i am weithio ym maes Treftadaeth, felly 
rhoddais y gorau i’m swydd a dechreuais weithio i wasanaeth archaeolegol sirol, gan gynnal 
cronfa ddata o safleoedd ac ymdrin ag ymholiadau. Yna cefais swydd ar brosiect ymchwil 
archaeolegol am sawl blwyddyn a oedd yn cynnwys defnyddio mapiau ac awyrluniau. Daeth 
y cytundeb i ben a chefais swydd yn Archif English Heritage yn Swindon. Mae’r profiad a 
gefais ym mhob un o’m swyddi blaenorol yn fy helpu yn fy rôl bresennol, er enghraifft, 
gweithio gyda lluniau, cronfeydd data a hen fapiau, a gweithio fel rhan o dîm. 
 
Manteision bod yn Gatalogydd 
Rydw i’n cael fy nhalu i edrych ar luniau gwirioneddol ddiddorol drwy gydol y dydd. Mae 
pob llun yn bos arall y mae angen ei ddatrys. 
 
Anfanteision bod yn Gatalogydd 
Fe fyddaf i’n gweithio wrth fy nesg bob dydd yn edrych ar sgriniau cyfrifiaduron. 


