
 

 

Folcloristas de Panamá: Defnyddio Grŵp WhatsApp fel 

Platfform Cymorth Torfol ar gyfer Diogelu Gwybodaeth am 

y Gorffennol 
 

Marino Jaén Espinosa: Cyfarwyddwr, PanamaTipico.com 

 

Mae hollbresenoldeb ffonau clyfar yn cynnig cyfleoedd newydd i grwpiau o 

bobl gyfnewid gwybodaeth mewn ffyrdd effeithlon. Er nad yw hyn yn arloesol 

o ran technoleg, mae’r cymunedau digidol sy’n dod at ei gilydd yn gwneud 

cyfraniadau gwerthfawr i warchod treftadaeth mewn lleoedd nad ydynt yn 

gallu cyrchu platfformau cymorth torfol arbenigol yn rhwydd. 

 

 
 

Un enghraifft o gymuned o’r fath yw Folcloristas de Panamá, grŵp WhatsApp 

sydd wedi ymroi i drafod amrywiaeth eang o bynciau’n ymwneud â 

gorffennol a llên gwerin Panamá. Er nad yw’n flwydd oed eto, mae’r 

gymuned wedi cael effaith o bwys ar gymuned treftadaeth ddiwylliannol 

Panamá, gan ei bod wedi codi uwchlaw’r byd digidol i ddod yn gymdeithas 

ffurfiol. 

    

Yn y gwaith hwn dadansoddir tarddiad y grŵp, proffiliau’r aelodau, teipoleg y 

cynnwys a rennir, gwrthdaro mewnol a mecanweithiau awtoreoleiddio. Y prif 

http://panamatipico.com/


 

 

nod yw egluro llwyddiant y grŵp fel platfform cymorth torfol a disgrifio ei 

effaith yn y byd go iawn, ac annog trafodaeth am brofiadau cyffelyb mewn 

mannau eraill, gan roi sylw i nodweddion tebyg ac annhebyg. 

 

    
 

Dyma’r drydedd mewn cyfres o astudiaethau ar gymorth torfol mewn 

cymunedau llên gwerin ddigidol yn Panamá. Roedd yr astudiaeth gyntaf yn 

ymwneud â PanamaTipico.com, gwefan treftadaeth ddiwylliannol, a 

gyflwynwyd mewn cynhadledd ryngwladol ar Gyflwyno a Diogelu Treftadaeth 

Ddiwylliannol a Gwyddonol drwy Ddulliau Digidol, a gynhaliwyd ym Mwlgaria 

yn 2014. Roedd yr ail astudiaeth (heb ei chyhoeddi eto) yn ymwneud â Chepo 

Cultura y Tradición, tudalen Facebook sy’n ymdrin â chyd-gof tref. Fe’i 

cyflwynwyd mewn cynhadledd ryngwladol o’r enw Tuag at Lên Gwerin 

Ddigidol, a gynhaliwyd yn Latfia yn 2016. 

 

Nod ein gwaith yw deall sut mae cymunedau cymorth torfol digidol yn 

cyfrannu at ddiogelu treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog Panamá. 

 

http://sci-gems.math.bas.bg:8080/jspui/handle/10525/2423

