Wikimedia Conferentie Nederland, schrijfsessie, verjaardag Wikidata en nog veel meer...
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.

19 november Wikimedia Conferentie Nederland

Op zaterdag 19 november 2016 organiseren we de jaarlijkse
Wikimedia Conferentie Nederland in Utrecht. Doel van de conferentie
is om de wereld achter Wikipedia te presenteren. Wat wordt er
gedaan om meer kennis vrij toegankelijk te maken? Wie doet dat?
Wat betekent Wikipedia voor instellingen? Keynotespreker Prof. dr.
Maarten de Rijke is expert op het gebied van zoekmachines en
taaltechnologie. Hij bespreekt hoe Wikipedia faciliteert in
onderzoeken op dit gebied.
Er zijn presentaties over samenwerkingen met musea en
universiteiten, en er worden ervaringen gedeeld over de diverse
activiteiten om de inhoud van Wikipedia en andere Wikimediawiki’s
uit te breiden. Ook is er aandacht voor de technologie achter
Wikipedia, de Wikipediagemeenschap en voor andere Wikimedia
projecten zoals Wikidata.
Kijk voor het volledige programma en kaartverkoop op de website.
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5 november: schrijfsessie
Universiteitsbibliotheek Utrecht

Wikidata 4 jaar

Wikidata werd op zaterdag 29 oktober vier jaar. Het project werd in
2012 in het leven geroepen door Wikimedia Deutschland en heeft als
doel een gemeenschappelijke bron te zijn van data. Wikidata is een
centrale opslagplaats die er voor zorgt dat de informatie op de

Naar aanleiding van de
tentoonstelling 'Omdat ik iets te
zeggen had' over Nederlandse 19
eeuwse schrijfsters organiseert de
Gendergapwerkgroep aanstaande
zaterdag een workshop in

verschillende Wikimediaprojecten uptodate is. Ter ere van de

samenwerking met de

verjaardag stond de WikiZaterdag op 29 oktober in het teken van
Wikidata.

Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Eerder in oktober was er een workshop Wikidata. De workshop is
terug te kijken op ons YouTube kanaal.

november?

Foto: Publiek domein

Wat kun je verwachten op 5

Een workshop artikelen
schrijven voor Wikipedia.
Tijdens het evenement zijn er
ervaren Wikipedianen

Sprinkhanen en krekelgeluiden op Wikimedia
Commons

aanwezig om te helpen en
vragen te beantwoorden.
Lunch
Als afsluiting van de dag is er
gelegenheid tot bezichtiging
van oude drukken en
handschriften van een aantal
Utrechtse schrijfsters: werk
en documenten die niet
konden worden uitgeleend.
Kijk voor meer informatie en
inschrijving op de website.
Beeld: Publiek Domein

Nieuwe aflevering Wikipedia
bewerken? Gewoon doen!
Mede dankzij Sander Turnhout, sinds eind augustus Wikipedian In
Residence bij SoortenNL, heeft de projectnatuurgroep 47
sprinkhanen en krekelgeluiden toe kunnen voegen aan Wikimedia
Commons.
De donatie werd gedaan door Roy Kleukers en René Krekels, de
auteurs van het boek en de gelijknamige cd ‘Veldgids Sprinkhanen
en Krekels’. De WikiZaterdag van 1 oktober stond dan ook in het
teken van de natuur. Naast het verwerken van de donatie was er ook
een aantal natuur schrijvers aanwezig die aan de slag zijn gegaan
met de lijst met ontbrekende artikelen van Floron.
Dat de geluiden een welkome aanvulling waren bleek dezelfde dag
nog. Alle geluiden zijn door 2 Wikipedianen toegevoegd aan de
bijbehorende artikelen. Wil je graag meehelpen met het schrijven van
artikelen? Kom dan naar de Wikimedia Conferentie Nederland op 19
november waar project natuur een introductie Wikipedia bewerken zal
geven.
Foto: Common Green Grasshopper, Julius Rückert, CCBYSA 3.0

Tijd voor tools

Bijdragen aan Wikipedia of één van de andere Wikimediaprojecten is
niet alleen maar handwerk. In de loop der jaren zijn talloze tools,
hulpmiddelen en uitbreidingen ontwikkeld om het werk van de

Er is weer een nieuwe aflevering
toegevoegd aan de videoserie:
Wikipedia bewerken? Gewoon
doen! In deze nieuwste aflevering
kun je zien hoe je een foto kunt
uploaden naar Wikimedia
Commons. De nieuwe aflevering en
eerdere video’s kun je hier bekijken.

Jouw bericht in deze nieuwsbrief?

Wil je mensen laten weten dat je
bezig bent met een nieuw project?
Wil je je ervaringen delen? Heb je
nieuws over Wikipedia, Wikimedia of
verwante vrijekennis onderwerpen?
Organiseer je een evenement dat
interessant kan zijn voor onze
lezers? Stuur dan je tekst naar
info@wikimedia.nl voor overleg over
publicatie in deze nieuwsbrief.

Wikiuilen nominaties

Wikipediaan te verlichten. Tijd voor tools belicht iedere maand een
ander hulpmiddel; misschien zit er wel iets bij dat je nog niet kende
maar waar je altijd al op zat te wachten! Ook een tool onder de
aandacht brengen? Stuur dan een email naar info@wikimedia.nl.
In de afgelopen nieuwsbrieven hebben we in deze rubriek steeds
tools besproken die met door jouw ingegeven instellingen iets konden
meten. Er zijn ook genoeg voorbeelden van tools te noemen die al
iets meten zonder dat je daar nog iets voor hoeft te doen. Zo geeft
deze tool: http://tools.wmflabs.org/wmcounter/ het totaal aantal
bewerkingen in alle Wikimediaprojecten. Dat levert een
indrukwekkend cijfer op, waar je prima voor de dag mee kunt komen
in bijvoorbeeld een presentatie.

Gezocht: vrijwilligers die beelddonaties willen
uploaden voor instellingen
De WikiUilen Academie heeft als
doel om waardering te geven voor
goede bijdragen aan de
Nederlandstalige Wikipedia. Iedere
gebruiker met minimaal 100
constructieve bewerkingen in de 12
maanden voorafgaand aan de
nominatieperiode mag nominaties
indienen. Maak je nominaties
kenbaar voor de meest
gewaardeerde gebruikers en
projecten van 1 november tot en met
30 november! Meer informatie over
de nominatieprocedure is hier te
vinden.
Met enige regelmaat wordt Wikimedia Nederland benaderd door
instellingen die (een gedeelte van) hun collectie willen vrijgeven voor
hergebruik op Wikipedia. Wij zoeken vrijwilligers die de instellingen
willen helpen. Dus, heb je ervaring met het uploaden van bestanden
en vind je het leuk om archieven, musea en bibliotheken te helpen
met het vrijgeven van materialen? Laat het ons dan weten via
info@wikimedia.nl.
Beeld: Erinaceus europaeus, Jos Zwarts, CCBYSA 4.0

Foto: WikiEule Detail in
Dresden, Kolossos, CCBYSA 4.0

Nieuwe medewerker op kantoor
Wikimedia Nederland
Met ingang van 1 november werkt
Astrid van den Hengel op het
kantoor van Wikimedia Nederland
als medewerker financiële
administratie en office manager. Zij
volgt Jolanda Adelaar op. Astrid
werkt 24 uur per week; zij is op
maandag en donderdag op kantoor
en op woensdag werkt zij vanuit
huis. Welkom Astrid!
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Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te
melden.

