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 FFEIL FFEITHIAU: Swydd y Swyddog Digido 
 

Helô, fy enw i yw Michael. Rydw i wrth fy modd gyda hanes a ffotograffiaeth, 
felly rydw i wedi cael y swydd orau yn y byd. Rydw i’n rhan o’r tîm Digido sy’n 
gweithio ar y Prosiect Prydain Oddi Fry, un o’r casgliadau ffotograffig mwyaf 
diddorol a phwysig sy’n cael ei ddiogelu gan English Heritage heddiw.  

  
Fel tîm, rydym ar hyn o bryd yn 

sganio ac yn datblygu’n ddigidol 95,000 
o negatifau dros gyfnod o dair blynedd a 
hanner. Mae gennyf darged dyddiol o 
30 delwedd i’w sganio a’u hadfer yn 
ddigidol a byddaf i’n cwblhau 6696 o 
ddelweddau mewn blwyddyn. Bob dydd 
byddaf yn nôl negatifau o’r archif, sydd 
mewn gwirionedd yn rhewgell enfawr 
sy’n storio’r deunydd ar 8 gradd C. Ar ôl 
eu tynnu o’r archif, byddaf yn sganio’r 
negatifau i greu copi digidol. Defnyddiaf 
Photoshop CS5 i adfer y ddelwedd yn 
ddigidol yn unol â’r safonau sydd wedi’u 
gosod gan English Heritage.  
 
Llwybr gyrfa 
Bu gennyf ddiddordeb mewn hanes a ffotograffiaeth ers oedran cynnar. Fy mhynciau TGAU 
oedd Astudiaethau Chwaraeon, Hanes a Thechnoleg Ddylunio. Euthum i’r Coleg Chweched 
Dosbarth lleol wedyn i astudio Astudiaethau Chwaraeon, Bioleg, Seicoleg a Ffotograffiaeth. 
Fy mhrif resymau dros ddewis Ffotograffiaeth oedd ei fod yn bwnc difyr a diddorol nad 
oedd yn gofyn am waith astudio caled. Drwy gydol fy amser yn y chweched dosbarth roedd 
gennyf ddwy swydd ran-amser, yn Halfords a Somerfield. Rhoddodd y rhain hyder i mi a 
dealltwriaeth dda o fyd gwaith a gweithio gyda grwpiau amrywiol o bobl. 
Yn fy ail flwyddyn fe ddechreuais feddwl y byddwn i’n hoffi astudio ffotograffiaeth yn y 
brifysgol. Roeddwn i wedi meddwl dilyn gyrfa yn y diwydiant gwyddor chwaraeon ond ar ôl 
ystyried yn ddwys fe benderfynais wneud cais am gyrsiau Celf ac enillais radd BA Anrh 
mewn Celf Ffotograffig ym mis Medi 2010. Ar ôl gwneud ceisiadau am lawer iawn o swyddi, 
a gweithio mewn lleoedd fel yr Halifax a Fitness First, llwyddais i gael y swydd berffaith yn 
gweithio ar rai o’r delweddau mwyaf anhygoel rydw i wedi’u gweld erioed.  
 
Manteision bod yn Swyddog Digido 
Gallu gweithio ar gasgliad amhrisiadwy o ddelweddau sydd o bwys hanesyddol a 
diwylliannol ac sy’n amrywio bob dydd. 
 
Anfanteision bod yn Swyddog Digido 
Rydw i’n berson gweithgar iawn, felly rydw i’n ei chael hi’n anodd treulio’r rhan fwyaf o’m 
hamser yn eistedd wrth fy nesg. 
 


