Videoserie: Wikipedia bewerken? Gewoon doen!, bijeenkomsten in oktober en nog veel meer...
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.
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In het project Nederland en de wereld wil Wikimedia Nederland
zorgen voor uitwisseling van vrije kennis tussen Nederland en de
landen en regio's waarmee Nederland historische banden heeft. We
zoeken nog meer enthousiaste vrijwilligers. Kijk voor meer informatie
op de projectpagina. Ook vragen, ideeën en verzoeken zijn van harte
welkom!
Foto: Publiek domein

Vacature Wikipedian in Residence

Terugblik ALV
Tijdens de Algemene
ledenvergadering van de verenging
op zaterdag 24 september is de
strategie 2017  2020 besproken en
vervolgens het jaarplan en de
begroting 2017. Beide stukken zijn
met algemene stemmen
aangenomen, onder voorbehoud
van enkele kleine wijzigingen en
verbeteringen. De stukken kun je
hier vinden.

Erfgoed Gelderland en Wikimedia Nederland starten een proefproject
voor kleine erfgoedinstellingen in Gelderland. Het project heeft als
doel deze erfgoedinstellingen de kennis en middelen te geven om
hun collectie als open data beschikbaar te stellen. Erfgoed
Gelderland is op zoek naar een tijdelijke medewerker die de
deelnemende Gelderse instellingen traint en begeleidt in het delen

8 oktober: Wikipediadag bij Beeld
en Geluid

van hun collecties via Wikipedia en de andere Wikimediaprojecten.
Interesse? Lees dan hier meer.

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,

Op zaterdag 8 oktober organiseren
het Nederlands Instituut voor Beeld

hulpmiddelen en uitbreidingen ontwikkeld om het werk van de
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

en Geluid en de British Library een
Wikipedia workshop rondom het
thema dierenrijk. Uit de archieven
van Hilversum en Londen zijn er

aandacht brengen? Stuur dan een email naar info@wikimedia.nl

speciaal voor deze dag collecties
audio en videobestanden
beschikbaar gesteld op Wikimedia
Commons.

Welke tool? Pageviews
Wat? Wat voor impact heeft een artikel op Wikipedia en hoeveel
mensen zien daadwerkelijk jouw geschreven artikel? Met deze
handige tool kom je er achter. Geef aan welke periode en welk project
je wilt meten. In ons geval is dat: nl.wikipedia.org. Vervolgens kun je
bij pagina’s aangeven welke artikelen je wilt meten, het is ook
mogelijk om meerdere artikelen tegelijk te meten. De grafiek laat je nu
het aantal pagina weergave per artikel zien. Er kan ook nog gekozen
worden voor verschillende diagramtypen.
Waar? Je kunt de tool hier vinden.

WCN oproep vrijwilligers

De deelnemers worden in hun
schrijfactiviteiten op Wikipedia
ondersteund door ervaren
Wikipedianen en krijgen aan het
begin van de dag een workshop om
te leren hoe ze aan de slag kunnen
op Wikipedia. Ook is dit evenement
een uitgelezen kans om elkaar te
ontmoeten en je te verdiepen in
diverse bronnen over het dierenrijk
en de collectie van Beeld en Geluid.
Kijk voor meer informatie en
inschrijving op onze website
Foto: 201501 wmnl beng 369, Ziko
van Dijk, CCBYSA 4.0

20 oktober: Workshop Wikidata

Wikimedia Nederland ontwikkelt
workshops waar vrijwilligers hun
technische vaardigheden en kennis
delen met anderen. In de derde
workshop staat Wikidata centraal.
Voor de Wikimedia Conferentie Nederland op 19 november zoeken
we vrijwilligers die tijdens de conferentie willen meewerken met de
organisatie. We zoeken:
Sessiebegeleiders Als sessiebegeleider ondersteun je de sprekers
bij de voorbereiding van de presentatie op de dag zelf, kondig je de
spreker aan en hou je de spreektijd strikt in de gaten.
Fotografen Voor de verslaglegging en communicatie vanuit
Wikimedia Nederland zoeken wij fotografen. We vragen de fotografen
om de foto’s onder CCBYSA licentie te uploaden naar Wikimedia
Commons.
Mail ons via info@wikimedia.nl als je wilt ondersteunen. Vertel ons
wat je zou willen doen en of je de hele dag beschikbaar bent.
Belangrijk om te weten is dat we op zaterdag 12 november een korte
vrijwilligersbijeenkomst plannen om de dag en taken door te nemen.
Foto: WCN2015, Jhendriks, CCBYSA 4.0

Deze nieuwsbrief op je Wikipediaoverlegpagina
ontvangen?

Wikidata
Wikidata werd in 2012 in het leven
geroepen door Wikimedia Duitsland
en heeft als doel een
gemeenschappelijke bron te zijn van
data. Het is eigenlijk een centrale
opslagplaats die er voor zorgt dat de
informatie op de verschillende
Wikimediaprojecten uptodate is.
Zo zijn onder andere geboortedata
terug te vinden op Wikidata.
Onderaan in de linker kolom op
Wikipedia zie je in welke talen een
artikel beschikbaar is. Dit is mogelijk
dankzij Wikidata.
Workshop Wikidata
Wil je meer weten over Wikidata en
heb je enige kennis van Wikipedia?
Kom dan naar de Wikidata workshop
op 20 oktober. Kijk hier voor meer
informatie en inschrijfmogelijkheid.
Voor overige vragen kun je contact

Wil je deze nieuwsbrief op je Wikipediaoverlegpagina ontvangen?
Dat kan. Schrijf je hier in en ontvang de nieuwsbrief op je
overlegpagina. Zo kunnen we je op de hoogte houden van de
activiteiten van Wikimedia Nederland en de ontwikkelingen in de
Wikimediabeweging.
Wanneer je voortaan de nieuwsbrief niet meer via de mail wilt
ontvangen, vergeet dan niet af te melden voor de nieuwsbrief die
wordt toegezonden per mail (link onderaan deze nieuwsbrief)

Videoserie: Wikipedia bewerken? Gewoon doen!
Met dank aan projectgroep Natuur presenteren wij een nieuwe serie
video’s: Wikipedia bewerken? Gewoon doen! Deze korte video’s zijn
met name gemaakt om beginnende bewerkers uitleg te geven over
werken op Wikipedia. De volgende twee onderwerpen zijn
behandeld: aanmelden op Wikipedia en een plaatje toevoegen aan
een artikel. Je kunt de video’s hier bekijken.

Wikimedia Nederland
Website | Over Wikimedia Nederland | Projecten | Steun ons |
Contact
Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik hier om jezelf af te
melden.

met ons opnemen via
info@wikimedia.nl. Wil je de vorige
workshop over Pattypan terug
kijken? Bekijk dan hier de beelden.

