Schrijfbijeenkomsten, Algemene ledenvergadering, Wikipedia 15 jaar en nog veel meer....
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

Schrijfweekend voorafgaand aan Internationale
Vrouwendag succesvol

Ruim veertig Wikipedianen werkten in het weekend van
5 en 6 maart samen om Wikipedia én zusterprojecten
vrouwelijker te maken in aanloop naar Internationale
Vrouwendag. Het hele weekend stond in het teken van
het verkleinen van de gendergap op Wikipedia.
De gendergap werkgroep zorgde voor genoeg inspiratie, deelnemers
konden putten uit een lange lijst met gewenste artikelen. Wikpedianen
waren zowel online als offline bereikbaar voor vragen. Het weekend
was succesvol. Ruim tachtig nieuwe vrouw gerelateerde artikelen
werden gedurende het weekend geschreven op Wikipedia.
Vrijwilligers creëerden met behulp van Wikidata een galerij met
‘zelfportretten van vrouwen’ op Wikimedia Commons, de beeldbank
achter Wikipedia. Het Nationaal Archief doneerde 18 nieuwe
foto's van Internationale vrouwendag die onder CCBYSA licentie
mogen worden hergebruikt. Lees meer

Beelddonatie Koninklijke Bibliotheek: 760
historische boekbanden

In februari heeft de Koninklijke Bibliotheek afbeeldingen van 760
historische boekbanden naar Wikimedia Commons geüpload. De
banden variëren van sober in leer en perkament tot rijkversierd in
zilver, schildpad en textiel. Ze geven een klein kijkje in het gebruik
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Wikimania beurzen

Wikimedia Nederland stelt beurzen
beschikbaar voor vrijwilligers in
Nederland die willen deelnemen
aan Wikimania 2016, de jaarlijkse
internationale bijeenkomst van de

van historische technieken en de opeenvolgende decoratiestijlen. In
de details kan men de wensen van opdrachtgevers, de kwaliteit van
binders en de voorkeur van verzamelaars herkennen. Deze
beelddonatie is een kleine selectie uit de grotere collectie van 12.000
boekbanden die de KB in huis heeft. De banden stammen uit de
periode 11001875 en vallen daarmee onder publiek domein.

15 jaar Nederlandstalige Wikipedia

wereldwijde Wikimediabeweging.
Meer informatie over de
beursaanvraag lees je hier.
Belangrijke data: Stuur voor 31
maart je aanvraag naar
info@wikimedia.nl. Op 2 april
ontvangen de aanvragers bericht
over toekenning danwel afwijzing
van de beursaanvraag.
Foto: Wikimania 2015  Group photo, EneasMx,
CCBYSA 4.0

2 april: Gendergap WikiZaterdag

Na de verjaardag van de Engelstalige Wikipedia eerder dit jaar is er

Op zaterdag 2 april is het weer
Gendergap WikiZaterdag. We
komen dan samen op kantoor in
Utrecht om de lijst met gewenste

op 19 juni opnieuw reden voor een feestje want dan bestaat de
Nederlandstalige Wikipedia 15 jaar. Uiteraard moet dit gevierd

artikelen over vrouwen en vrouw
gerelateerde onderwerpen een

worden.

stukje korter te maken. Iedereen is
van harte welkom om mee te doen,

Heb je een idee voor een activiteit rondom de verjaardag van de
Nederlandstalige Wikipedia? Voeg dan jouw idee/aanvraag toe
aan deze pagina. Je kunt de pagina ook gebruiken om feedback, hulp
of advies te vragen. Ook staat er hoe Wikimedia Nederland kan
helpen bij de ondersteuning. Stuur je liever een email? Dat kan dat
natuurlijk ook via info@wikimedia.nl. Aanvragen kunnen tot en met 9
april worden ingediend.

inschrijven kan hier. Kun je niet naar
Utrecht komen maar wil je graag
ideeën uitwisselen? Praat dan mee
in onze facebook groep.

4 april: Schrijfweek Brussel

Foto: Happy Balloons, D Sharon Pruitt, CCBYSA 2.0

14 april: Wikipedia schrijfworkshop Attische
nachten (Noctes Atticae)

In het kader van de Week van de Klassieken
is er op 14 april een Wikipedia
schrijfworkshop in Tresoar in Leeuwarden.
Tijdens deze bijeenkomst leer je onder
begeleiding van ervaren Wikipedianen hoe je
een encyclopedisch artikel schrijft en een
nieuwe Wikipediapagina aanmaakt of een
bestaande pagina aanvult.
Thema van de schrijfmiddag is het werk

Op 4 april start op Wikipedia de
schrijfweek over Brussel. Twee
weken lang staat Brussel centraal.
Iedereen kan t/m 17 april

‘Attische Nachten’ van de auteur Aulus Gellius. Tijdens de
schrijfworkshop geeft dr. Jacob van Sluis een inleidende lezing over
Middeleeuwse handschriften, in het bijzonder het manuscript van
de Attische nachten. Interesse? Lees hier meer. Ten slotte; op
de Friese Wikipedia is nog geen artikel te vinden over Aulus Gellius,
een uitgesproken kans om die aan te maken op 14 april!

Wikipedia in de Openbare Bibliotheek  doe mee!

meeschrijven.
Ben je pas net gestart op Wikipedia
of heb je vragen over het bewerken
van Wikipedia? Kom dan naar een
van de schijfworkshops die worden
gegeven op verschillende locaties.
Ervaren bewerkers zijn aanwezig
voor al je vragen. De bijeenkomsten
worden georganiseerd in
samenwerking met Brussels
Netwerk Openbare bibliotheken en
de Vrije Universiteit Brussel.
Afbeelding: Greater coat of arms of the City of
Brussels, S. Solberg J. and autors of source
files, CCBYSA 4.0

De Wikimediagemeenschap en de Openbare Bibliotheken delen een
gezamenlijke visie: het voor iedereen vrij toegankelijk maken van
kennis. Wikimedia Nederland, de Koninklijke Bibliotheek en
verschillende openbare bibliotheken zijn een pilotproject gestart om
te kijken hoe zij samen kunnen werken.

16 april: Algemene
ledenvergadering Wikimedia
Nederland

Als eerste activiteit wordt er bij vier bibliotheekvestigingen een

Voor in de agenda. De Algemene

fotomiddag georganiseerd, waarbij geïnteresseerden worden
uitgenodigd om foto’s voor Wikimedia Commons te maken. De

Ledenvergadering van de
Vereniging Wikimedia Nederland is

vestigingen hanteren hierbij ieder een eigen thema, variërend van “de
veranderende buurt” (AmsterdamNoord, OBA Hagedoornplein) tot de

op zaterdag 16 april 2016.
Locatie: Se7en, Mariaplaats 7 te

“geschiedenis van het Eemkwartier” (Amersfoort, Eemhuis). Deze
fotodagen vinden plaats op vrijdag 22 april (Amersfoort) en zaterdag

Utrecht. Leden van Wikimedia
Nederland ontvangen separaat een

23 april (Arnhem, AmsterdamNoord en Gilze en Rijen).
Geïnteresseerd? Hou dan de projectpagina in de gaten!

uitnodiging inclusief de te bespreken
stukken.

Beeld: Wikipedia in de bibliotheek, AWossink, CCBYSA 4.0

Wikispecies

In de komende nieuwsbrieven laten wij jullie graag kennis maken met de verschillende
Wikimediaprojecten. Ook nieuwtjes onder de aandacht brengen van andere projecten?

Stuur dan een email naar info@wikimedia.nl Deze maand: Wikispecies

Met de start van de lente beginnen de planten te groeien na een
winterslaap, dieren komen uit hun schuilplaats en zomervogels keren
terug. Een mooi moment om wat meer over Wikispecies te vertellen.
Wikispecies is een project dat op 13 september 2004 is gestart.
Wikispecies biedt een taxonomisch overzicht van zoveel mogelijk
levende wezens. Anders dan op Wikipedia bevat Wikispecies geen
teksten maar bevat een artikel een classificatie met bronnen en een
afbeelding. Een voorbeeld hiervan is het artikel van
de boerenzwaluw. Wikipedia verwijst in artikelen naar Wikispecies.
De afbeeldingen die gebruikt worden op Wikispecies komen net als
bij Wikipedia uit Wikimedia Commons. In maart telt het project
458,807 artikelen en 2,788,795 gebruikers. Er is geen
Nederlandstalige versie.
Foto: Barnswallowsonpipe, Ealdgyth, CCBYSA 3.0
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