Programma Wikimedia Conferentie Nederland 2015
09.00 uur

Ontvangst

09.30 uur

Welkom door Frans Grijzenhout, voorzitter Wikimedia Nederland

10.00 uur

Keynote speaker: Marietje Schaake: "Europa en het auteursrecht"
Pauze

10.45 uur

11.00 - 11.35 uur

Samenwerkingen

Wikimedia-wereld

Wikipedia en vrienden

Wiki-helpdesk

Europeana en Wikidata
Liam Wyatt (EN)

Werksfeer op Wikipedia
Sandra Rientjes (NL)

Wikipedia en streektalen
Steinbach (NL)

inleiding
wiki-bewerken (NL)

Announcement of a new Europeana
Wikimedia Nederland vroeg de
Wikipedia bestaat in veel taalversies. Wat zijn de
Campaign: Europeana 280. Information bewerkers van Wikipedia wat ze van de uitdagingen wanneer er een nieuwe taalversie
about artworks will be made available via werksfeer vinden. De resultaten waren
wordt gestart? In deze sessie is er speciaal
Wikidata.
niet onverwacht, maar toch schrijnend.
aandacht voor streektalen.
Spreek met de directeur van de
vereniging over de resultaten en over
mogelijke oplossingen.

11.35 - 12.10 uur

Miljoenenpubliek voor cultureel
erfgoed
Maarten Brinkerink (NL)

Future of Wiki Loves Monuments
P. Kopetzky,
Claudia Garad (EN)

Wat ligt er achter Wikipedia
Henk van Deelen (NL)

Het hoe en wat van
Wikipedia-artikelen (NL)

Culturele instanties zoals musea stellen Every cultural monument should have a Wikipedia staat niet los op zichzelf. De presentatie
collecties online beschikbaar. Onder
picture on Wikipedia! That is the idea
stelt de gehele 'wiki-wereld' voor.
bepaalde omstandigheden kunnen ze op behind the international photography
Wikipedia worden gebruikt. Maar worden competition Wiki Loves Monuments.
de bestanden ook echt bekeken?
How to go on after all that success of
the past years?
12.10 - 12.40 uur

12.40 uur

13.50 - 14.25 uur

Effect of Wiki efforts
Trilce Navarrete (EN)

Bestuur WMNL:
vragen en antwoorden (NL)

Bliksem-sessie:
korte presentaties (NL)

Uitleg uploaden naar
Wikimedia Commons (NL)

If a museum 'donates' content, who uses Wikimedia Nederland ondersteunt de Hoe krijg je Wikimedia Commons op een smartand reuses it? What is the role of the vrijwilligers van Wikipedia. Wat is de rol
TV? - Olaf Janssen
volunteers, what is popular? The
van het bestuur van Wikimedia
*
presentation deals with these questions
Nederland?
Nederlandse MediaWiki Gebruikersgroep - Ilonka
at the example of the Tropenmuseum
Dupree en Bart Mulckhuijse
Amsterdam.
*
Wikisource in Nederland - Wilma Verburg en Dick
Bos
*
Anne Frank & copyright: Wikimedia Commons en
de Nederlandse auteurswet - Jos Damen
lunchpauze
GLAM ter plekke:
Naturalis, KB/NA
Hans Muller, Maarten
Heerlien, Olaf Jansen (NL)

Kantoor Wikimedia Nederland:
vragen en antwoorden (NL)

Nieuwe functies in Wikimedia-wiki's
Siebrand Mazeland (NL)

Introductie: Wikidata bewerken
(NL)

Wat betekent de samenwerking met de Wikimedia Nederland heeft een kantoor Aan welke technische ontwikkelingen werkt de
Wikimedia-wereld uit perspectief van de in Utrecht. Wat doen die mensen daar Wikimedia Foundation, de juridisch eigenaar van
instellingen? Wat kunnen medewerkers eigenlijk? En wat kunnen ze voor de Wikipedia en haar zusterprojecten? Hiervan wordt
en vrijwilligers van elkaar leren, welke
vrijwilligers en belangstellenden
in deze presentatie, in niet-technische taal, een
resultaten kun je verwachten? De
betekenen?
beeld gegeven.
ervaringen van de Koninklijke
Bibliotheek, het Nationaal Archief en het
Naturalis Biodiversity Center.
14.25 - 15.00 uur

Sum of all Paintings
Maarten Dammers (NL)

Paid Editing on German Wikipedia
Markus Franz (EN)

Drone loves monuments
Hanno Lans (NL)

Het project Sum of all Paintings heeft als
Bedrijven die hun eigen pagina bij
Aan de hand van een voorbeeld wordt gekeken
doel om voor elk relevant schilderij een willen houden op Wikipedia, mag dat?
naar de mogelijkheden van gebruik van door
vermelding te realiseren op Wikidata.
Een hot item want dit neigt naar
drones gemaakte beelden. Voor welke artikelen
Wat is er tot nu toe bereikt, en wat
reclame. De spreker is van mening dat zouden deze beelden een aanwinst zijn? En hoe
dragen mensen uit Nederland en Belgie
het wel kan, met fatsoen.
kunnen we samenwerken met de
bij?
'dronecommunity'?
Sessie-speciaal: "Samen
voor inhoud"

15.00 - 16.10 uur

Wiki Loves Artists
Project Natuur (NL)
De werkgroepen Project Natuur en Wiki
Loves Artists willen nog meer en betere
informatie op Wikipedia (laten)
neerzetten over de specifieke
onderwerpen natuur en hedendaagse
kunst. Hoe bereik je partners voor de
samenwerking, wat moeten de
deelnemers leren, bijvoorbeeld over het
concept vrije kennis?

Sessie-speciaal
"Peace in the
Wikimedia movement"
Claudia Garad,
Jan-Bart de Vreede (EN)

Sessie-speciaal: "Wikidata"

Vrije inloop - vragen stellen
Vrije inloop - vragen stellen

Vrije inloop - vragen stellen

Jane Darnell, Gerard Meijssen (NL)

Wikidata is het project dat alle artikelen van alle
Wikipedias met elkaar verbindt. in deze sessie
wordt ingegaan op de mogelijkheden van
Wikidata. Wat kunnen we met Wikidata, en wat
voor inzichten levert dit?

16.10 - 16.30 uur

Pauze

16.30 - 16.50 uur

Prijsuitreiking fotowedstrijd Wiki Loves Monuments

16.50 - 17.00 uur

Afsluiting

17.00 uur

Borrel

18.00 uur

Einde

Vrije inloop - vragen stellen

