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Cwestiynau ymchwil
Pam y sefydlwyd Adfer yn fudiad
ar wahân i Gymdeithas yr Iaith?
 
A oedd gan Adfer syniadaeth
benodol, a beth oedd y
dylanwadau ar y syniadaeth
honno?
 
Pa fath o fudiad oedd Adfer? Pa
fath o drefniadaeth oedd ganddo
a beth oedd ei ddulliau
gweithredu?
 
I ba raddau y cefnogwyd ei
syniadaeth a'i weithredoedd?
 
Beth yw gwaddol Adfer a’i
berthnasedd i’r mudiad iaith
heddiw?

Beth oedd Adfer?
Sefydlwyd yn 1970 i geisio diogelu’r
Gymraeg yn ei chadarnleoedd yn
y Gorllewin drwy brynu,
adnewyddu a gosod tai i Gymry
ifanc. Credai bod angen crynhoi'r
siaradwyr Cymraeg yn y Fro
Gymraeg yn hytrach na'u bod ar
wasgar ar hyd y wlad.
 
 
 
 

AWN I AILADFER BRO?
 

Cyfraniad yr ymchwil
Hyd yn hyn ni chafwyd astudiaeth
academaidd fanwl o hanes
mudiad a chwmni Adfer. Mae hwn
yn fwlch pwysig yn ein
dealltwriaeth o hanes y mudiad
iaith yng Nghymru yn ystod ail
hanner yr ugeinfed ganrif. 
 
Bydd fy nhraethawd ymchwil yn
cyfrannu at lenwi'r bwlch hwnnw
trwy gynnig dadansoddiad trylwyr
o syniadau, trefniadaeth a dulliau
gweithredu Adfer, gan wneud
defnydd o gyfweliadau gydag
aelodau blaenllaw sydd dal yn fyw
ac yn barod i rannu eu hatgofion.
 

Methodoleg
Cynnal cyfweliadau gyda
sylfaenwyr a chyn-aelodau Adfer.
 
Pori drwy archif Adfer - llythyron,
papurau, taflenni a chofnodion
cyfarfodydd.
 
Darllen erthyglau o bapurau
newydd a chylchgronau’r cyfnod.
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