BIJLAGE

Algemene informatie over samenwerking met
Wikimedia
In de brochure “Cultuur op Wikipedia” leest u meer over samenwerking tussen Wikimedia Nederland
en culturele instellingen. In vogelvlucht worden Vrije kennis, delen van collecties via contentdonaties
aan Wikimedia Commons, Wikisource en Wikidata beschreven. Ook wordt er uitgelegd wat een
Wikimedian-in-Residence (WIR) is en wat een WIR voor uw organisatie kan betekenen.
Internationale samenwerkingen
In het kader van de veldverkenning heeft Frans Huigen in opdracht van Wikimedia Nederland
deskresearch uitgevoerd naar bestaande samenwerkingen tussen bibliotheken en Wikimedia. De
rapportage is in te zien via deze link.
Tevens zijn deze twee IFLA document interessant om door te nemen:
Openbare bibliotheken:
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/iflawikipediaandpubliclibraries.pdf
Academische en onderzoeksbibliotheken:
https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/info-society/iflawikipediaopportunitiesforacademicandre
searchlibraries.pdf

Wikibijeenkomsten in de bibliotheek
Bibliotheek Midden Brabant - Maandelijks Wikicafé
Al ruim een jaar organiseert Bibliotheek Midden Brabant maandelijks een Wikicafé. Eén avond in de
maand komt een vaste groep mensen naar de bibliotheek om daar samen te werken aan
Wikipedia-artikelen. Tijdens WikiConnl op 8 maart 2019 hield Marja Heusschen van bibliotheek
Midden Brabant een presentatie over het proces dat de bibliotheek heeft doorlopen in het opzetten
van WikiCafé Tilburg. De presentatie slides nemen u mee in hun uitdagende zoektocht.
Wikipedia-artikelen worden óók in de bibliotheek geschreven:
De bibliotheek van Atria kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis opent één keer
per maand de deuren - en de collectie - voor de vrijwilligers, die informatie over vrouwen toevoegen
aan Wikipedia.
Een stukje achtergrondinformatie over de Wikikring in bibliotheek Hengelo en het Wikicafé Tilburg.
Openbare bibliotheken organiseren schrijfavonden en fotosafari’s of opereren als de thuisbasis voor
een lokale wiki-groep.

Universiteitsbibliotheken
Universiteiten zoeken samenwerking met Wikimedia projecten
Universiteit Maastricht houdt oude boeken levend door studenten Wikipedia-artikelen te laten
schrijven, zie hiervoor ook het artikel dat als bijlage is meegestuurd
https://drive.google.com/open?id=0B5mumk09GXKmeUJTS05DX1J2QWZaUUQ4ZGdPa3JhMkItb0I4
Ook de Universiteitsbibliotheken van Utrecht en Amsterdam laten studenten lemma’s schrijven over
hun bijzondere collecties.

Collectie ontsluiten via Wikimedia
Voorbeelden Content / inhoudelijke donaties
● Africa Studicentrum
Het Africa Studiecentrum (Universiteit Leiden) doneert regelmatig beelden aan Wikimedia Commons.
● Iconographia Zoologica
Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia, is in 2017 verrijkt met ruim 26.500
dierenafbeeldingen uit de Artis Bibliotheek. Ze worden gebruikt ter illustratie van artikelen op
Wikipedia. De afbeeldingen zijn afkomstig uit de Iconographia Zoologica, een verzameling
dierkundige illustraties in diverse technieken. Lees meer in dit nieuwsbericht.
● Illustraties uit 187 verschillende historische kinderprentenboeken
Dankzij de Koninklijke Bibliotheek zijn 2608 illustraties uit 187 verschillende historische
kinderprentenboeken gedoneerd aan Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. De donatie
bevat illustraties uit boeken uitgegeven in de periode 1810-1880. Naast de bekende verhalen zijn er
ook een aantal verhalen en thema's die het waarschijnlijk nu niet meer tot in een kinderboek zouden
schoppen; denk aan dierenmishandeling, Hollands glorie of een afgeknipt duimpje.
De afbeeldingen zijn afkomstig uit het Geheugen van Nederland, waaraan de KB, de Bibliotheek
Rotterdam, de Openbare Bibliotheek Amsterdam en het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek
Deventer hebben bijgedragen.

Samenwerking met Wikipedia werpt vruchten af: meer publiek bereiken met online
encyclopedie
Jos Damen & Ingeborg Verheul: ‘Samenwerking met Wikipedia werpt vruchten af: meer publiek
bereiken met online encyclopedie’. In: Informatieprofessional 2015, nr. 3, pag 24-28
Steeds meer bibliotheken en archieven werken samen met Wikipedia, de gratis online encyclopedie
die door vele vrijwilligers in elkaar gezet wordt. Jos Damen (ASC Leiden) en Ingeborg Verheul (Atria
Amsterdam) deden samen met twaalf bibliotheken een Wikipedians in Special Residence-project en
beschrijven hun ervaringen. Plus: praktische tips om mee aan de slag te gaan.
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Open Data
Wikidata toegepast in een praktisch bibliotheekproduct - een webdossier
Wikidata is een buzz-word in kringen van informatieprofessionals. Dat blijft vaak beperkt tot theorie.
Het Afrika-Studiecentrum Leiden paste Wikidata toe in een praktisch bibliotheekprodukt. Voor een
nieuw webdossier, over Schrijfsters in Zuidelijk Afrika, combineerden medewerkers van de bibliotheek
de componenten van een klassiek ASCL webdossier (titels, web resources) met elementen van
Wikidata (interactieve kaart, tabel).
Meer informatie: https://www.ascleiden.nl/content/webdossiers/southern-african-women-writers
Wikidata wordt gebruikt als verrijking in zoekopdrachten in Krantencollectie van de Koninklijke
Bibliotheek
Demonstratie van het gebruik van Wikidata voor het identificeren en doorzoeken van items op naam
in de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Een video die de mogelijkheden
laat zien https://youtu.be/J5mCem-hEMg
Wikidata loves Galleries. Libraries, Archives & Museums - door Jason Evans, National Library
of Wales - Ewan McAndrew
Hoe Wikidata en GLAM’s elkaar kunnen versterken. Voorbeelden van het werk met Wikidata door
Library of Wales. Deze lezing belicht de manier waarop GLAM's van elke omvang Wikidata kunnen
gebruiken om hun gegevens te verrijken, gedetailleerde gegevens voor open afbeeldingen te
verstrekken, Open Data te publiceren en hun collecties op nieuwe manieren te verkennen:
https://youtu.be/qf6OG2QTvT4
Association of Research Libraries
In dit whitepaper van de Association of Research Libraries beveelt een werkgroep van deskundige
Wikidata-gebruikers een aantal manieren aan waarop bibliothecarissen de open kennisbank kunnen
gebruiken om het wereldwijde bereik van hun collecties, faculteit en instellingen te bevorderen. Naast
de taakgroep hebben veel bibliotheekprofessionals van binnen en buiten de Wikimedia-gemeenschap
bijgedragen aan het whitepaper in conceptvorm:
https://www.arl.org/publications-resources/4751-arl-white-paper-on-wikidata-opportunities-and-recom
mendations?fbclid=IwAR3HvSuBAapaBviwsdrqlMByKTgNyc7qGqljpzKUkGqS_nI39rEqV-ZyIuk#.XMi
Cn2gzbIX
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