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Onder de naam Huis van het boek organiseren Museum Meermanno
en de Koninklijke Bibliotheek tot 5 maart 2018 de tentoonstelling ‘De
kunst van lezen, Van William Kentridge tot Wikipedia’. In de
tentoonstelling is, voor de eerste keer in Nederland, de installatie Print
Wikipedia (2016) te zien, een kunstwerk van de bekende Amerikaanse
kunstenaar Michael Mandiberg.
Wikipedia staat niet in de boekenkast, zoals vroeger de monumentale
Grote Winkler Prins. Een encyclopedie is juist bij uitstek geschikt voor
internet. Print Wikipedia toont een alternatief op de monumentale Grote
Winkler Prins. De kunstenaar heeft van de Nederlandse Wikipedia een
eenmalige printversie gemaakt. De boeken staan daarmee ook
symbool voor de tientallen servers die voor de virtuele versie nodig zijn.
En wat is er gebeurd met de lemma’s, nu ze zijn bevroren in de tijd? Is
de online versie nu betrouwbaarder dan de eenmalig gedrukte versie?
Mandiberg nodigt de bezoeker uit over deze vragen na te denken en
voegt daarmee een interessante nieuwe invalshoek toe aan de
discussie over de betrouwbaarheid van gedrukte en online
communicatie.

Terugblik WCN 2017

Kijktip

Wist je dat iedere week een reporter
van de Vlaamse televisie voor de
rubriek ‘Pagina niet gevonden’ van
het VRT--programma ‘Iedereen
beroemd’ op zoek gaat naar een
artikel dat nog niet op Wikipedia is
beschreven? Op die manier maakt hij
een uitzending én een artikel. Andere
Wikipedianen pikken dit op en
schrijven verder aan het betreffende
artikel. Benieuwd naar de lijst van
artikelen en uitzendingen van deze

rubriek? Neem hier een kijkje.

#100wikiwomen

Zaterdag 4 november 2017 vond de 10e Wikimedia Conferentie
Nederland plaats in Meeting Plaza te Utrecht. Circa 100 mensen
namen deel aan de conferentie, waaronder toekomstige en bestaande
bewerkers van de online encyclopedie, ICT-ers, journalisten, mediaexperts en medewerkers van musea, bibliotheken, archieven en
educatieve instellingen.

Op 29 november is de
#100wikiwomen Challenge gestart.
Gedurende 100 dagen proberen
zoveel mogelijk verschillende
schrijvers elke dag een artikel over
een vrouw te publiceren. Je kunt nu
alvast een dag reserveren waarop jij
een artikel wilt publiceren. Inspiratie
nodig voor een te schrijven artikel?
Bekijk dan deze hele lange lijst met
gewenste artikelen eens. Onder alle
deelnemers wordt een prijs verloot.

Ki Hadjar Dewantara

Thema van de conferentie was 'Facts matter' en er werd dus ook veel
gepraat over de toekomst van Wikipedia als vrij toegankelijke en
betrouwbare kennisbron. Maar ook over het belang van uitbreiding van
het aantal medische artikelen via WikiProjectMed en het verkleinen van
de gendergap. Daarnaast werd de top 10 foto's van de fotowedstrijd
Wiki Loves Monuments bekend gemaakt. Bekijk hier het volledige
juryrapport.
Aan media-aandacht was geen gebrek. Daags ervoor werd de
conferentie genoemd in het Parool, het AD en LindaNieuws. Ook NPO
Radio 1 besteedde er in het ochtendjournaal aandacht aan. Leuke
bijkomstigheid tijdens de conferentie was de aanwezigheid van een
cameraploeg van Het Klokhuis, die een item maken over Wikipedia.
Bekijk presentaties van sprekers, foto's of de video voor een
sfeerimpressie. Mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers en
hoofdsponsor Meeting Plaza kijken wij terug op een geslaagde
conferentie. Voor 2018 beraden wij ons over een nieuwe invulling van
de Wikimedia Conferentie Nederland. Wil je hier graag over
meepraten, stuur dan een mail naar info@wikimedia.nl.

Winnaars Wiki Loves Monuments 2017 bekend

Ki Hadjar Dewantara was een pionier
in de strijd om educatie voor
Indonesiërs. Wikimedia Indonesië
heeft de afgelopen periode hard
gewerkt om zijn correspondentie uit
het archief van het Museum
Dewantara Kirti Griya in Yogyakarta
te digitaliseren en te uploaden naar
Wikimedia Commons. De collectie
brieven is hier te vinden.
In de komende periode wordt
uitgezocht hoe WMNL met hulp van
vrijwilligers de inhoud van deze
brieven kan transcriberen zodat het
eenvoudiger wordt deze documenten
te vertalen. Uit dit document blijkt al
dat een internationale samenwerking
niet vreemd is.
In antwoord op uw schrijven dato 19.
dec. kan ik u mededeelen dat ik
gaarne mijn medewerking zal
verleenen voor een uitgave die

ongetwijfeld aan de onderlinge
waardeering en samenwerking van
Oost en West te goede zal komen.
Wil jij graag meewerken aan dit
project stuur dan een mailtje naar
info@wikimedia.nl

Symposium Open-up!

Op 4 november zijn de winnende foto’s van Wiki Loves Monuments
2017 - Nederland bekend gemaakt. Een avondopname van de
Drommedaris in Enkhuizen, gemaakt door Kateryna Baiduzha is de
winnende foto van de Nederlandse editie. 'Bij het maken van deze foto
is goed gebruik gemaakt van techniek. Hierdoor wordt de prachtige
lucht, waar beweging in lijkt te zitten, benadrukt. De lucht is goed
gevangen en benadrukt het ontwerp. De compositie is zodanig
gekozen dat het onderwerp goed tot zijn recht komt. De fotograaf heeft
goed nagedacht over het standpunt.' aldus de jury. Lees verder.
Maandag 27 november zijn de winnende foto’s van de Wiki Loves
Monuments in the Dutch Caribbean bekend gemaakt. Zowel nummer 1
als nummer 2 zijn afkomstig van dezelfde fotograaf, Leslie.Kat, en zijn
beiden gemaakt op Bonaire. Nummer 3 is gemaakt op Curacao door
Hannievanbaarle. De prijs voor de historische wandeling door
Otrobanda Curacao, genereus gesponsord door architect Anko van der
Woude, is gewonnen door Bryanandjenn met de foto van het Punha
hart voor het Punha gebouw.

Nieuwjaarsreceptie

Wat zijn de (on)mogelijkheden van
de wereldwijde encyclopedie
Wikipedia en haar platforms? Hoe
werken die platforms en wat is het
potentieel er van? Welke ervaring
hebben (andere) erfgoedinstellingen
met Wikipedia? Hoe werken de tools
en applicaties die je kunt inzetten?
Erfgoed Gelderland organiseert op
vrijdag 19 januari 2018 Symposium
Open-up! Een symposium over
Wikimedia en erfgoed, speciaal
bedoeld voor iedereen die interesse
heeft in het delen van hun collecties
als open data om deze beschikbaar
te maken op wereldwijd toegankelijke
platforms zoals Wikipedia. Tijdens
het symposium delen
erfgoedinstellingen hun ervaringen
over werken met Wikipedia en kun je
praktisch aan de slag met
verschillende tools en applicaties.
Deelname is gratis. Kijk voor meer
informatie en om je in te schrijven op
de website van Erfgoed Gelderland.

Wikicafé Tilburg
Op donderdag 7 december vindt het
tweede Wikicafé in Tilburg plaats.
Het Wikicafé wordt georganiseerd
door de Bibliotheek Midden-Brabant.
Bij het Wikicafé komen enthousiaste
(nieuwe) bewerkers bij elkaar om
gezamenlijk aan Wikipedia en de
andere Wikimedia-projecten te
werken. Het is een plaats waar men
elkaar kan ontmoeten en van elkaar
kan leren. In deze tweede

bijeenkomst zal Jantiene van Elk,
verbonden aan het Textielmuseum
en een actieve Wikimediaan, een
korte presentatie over het bewerken
van Wikipedia verzorgen. Het
Wikicafé vindt plaats van 19-21 uur in
het cursuslokaal van de
bibliotheekvestiging Koningsplein
(Koningsplein 10, Tilburg).

Kerstige WikiZaterdag

Op zaterdag 20 januari luidt WMNL het nieuwe jaar in met een
feestelijke nieuwjaarsreceptie. Dit jaar zijn wij te gast bij het
Universiteitsmuseum Utrecht. Een bijzondere bijeenkomst, aangezien
het museum in 2018 haar deuren sluit voor een langdurige verbouwing.
Dit zal dus voorlopig één van de laatste mogelijkheden zijn om het
museum op korte termijn te kunnen bezoeken.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie vindt de uitreiking van de felbegeerde
Wiki-uilen plaats aan vrijwilligers en projecten die gedurende het
voorgaande jaar een uitstekende bijdrage hebben geleverd aan de
Nederlandstalige Wikipedia.
Locatie Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht Tijd 13.00-17.00 uur
Inschrijven is verplicht in verband met beperkte capaciteit, dus...schrijf
je snel hier in en laten we 20 januari samen proosten op het nieuwe
jaar!

Wikinieuws

Zoals bij het merendeel van jullie
bekend zal zijn, organiseert
Wikimedia Nederland om de twee
weken een WikiZaterdag op haar
kantoor te Utrecht. Vrijwilligers zijn
meer dan welkom om deze
zaterdagen tussen 12.30 en 17.30
uur samen aan Wikipedia te werken.
Zaterdag 23 december belooft een
wel heel bijzondere WikiZaterdag te
worden. Geheel in kerstsfeer willen
we graag met Wikipedianen napraten
over het (bijna) afgelopen jaar en
proosten op een mooi 2018. In
verband met de kerstversnaperingen,
zouden we het prettig vinden
wanneer je je vooraf even aanmeldt
via de pagina van WikiZaterdag.

Publiek Domeindag 2018
Auteursrechtelijke bescherming is
tijdelijk. In Nederland is de vuistregel
dat de duur van deze bescherming

Herinner je je nog de oproep van maart om mee te werken aan de
herstart van Wikinieuws? Begin juli was het zover! (lees er alles over).
Dat was het resultaat van maanden hard werken door de verschillende
vrijwilligers, die elk op hun manier een nuttige invulling hebben
gegeven aan het project. Zonder hen was de lancering niet mogelijk
geweest, allen ontzettend bedankt daarvoor!
Maar...Rome is niet op één dag gebouwd, en zo is Wikinieuws nog
steeds volop in ontwikkeling. Het project kenmerkt zich om haar
openheid. Zo is er ruimte voor nieuwe ideeën, invullingen... op diverse
vlakken. Wikinieuws probeert naast het algemene nieuws ook
onderbelichte zaken onder de aandacht te brengen. Verder is er een
creatief gedeelte 'origineel werk' waar je een originele (foto)reportage
kunt publiceren.
Neem geregeld eens een kijkje op de hoofdpagina, er valt altijd wel iets
nieuws te ontdekken. Om bij de tijd te blijven verwelkomen we graag
extra bijdragers. Ook sporadische publicaties houden de animo van de
groep erin. Dus als je wilt helpen, aarzel niet en draai eens mee!

Tijd voor Tools

Bijdragen aan Wikipedia of één van de andere Wikimedia-projecten is
niet alleen maar handwerk. In de loop der jaren zijn talloze tools,
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!
Iedereen leest wel eens een Wikipedia-artikel in een andere taal. Soms
staan daar heel andere dingen in dan in het Nederlandse artikel over
hetzelfde onderwerp. Het kan dan lastig zijn om te bepalen welk artikel
kwalitatief beter is, zonder je meteen vergaand in het onderwerp te
verdiepen. In zo’n geval kan WikiRank helpen. WikiRank is een
algoritme dat artikelen uit meer dan 50 taalversies met elkaar vergelijkt
en deze rangschikt op kwaliteit of populariteit. Gebruikte
kwaliteitsindicatoren zijn onder andere de lengte van het artikel, het
aantal referenties en het aantal afbeeldingen. Wie meer over de
(wetenschappelijke) achtergrond van WikiRank wil weten kan hier
terecht.
Ook een tool onder de aandacht brengen? Stuur dan een e-mail naar
info@wikimedia.nl!
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afloopt op 1 januari, 70 jaar na de
dood van de maker. Daarom wordt 1
januari ook Publiek Domeindag
genoemd. Op deze dag komen veel
werken beschikbaar die niet meer
auteursrechtelijk beschermd worden.
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
besteedt op 5 januari 2018 aandacht
aan de makers die in 1947 overleden
zijn en hun werken die in het
publieke domein terecht zijn
gekomen. Werken van deze mensen
kunnen nu nieuw leven ingeblazen
worden, ze kunnen worden
toegevoegd aan Wikipedia, er
kunnen overzichtspublicaties
geschreven worden, etc. Klik hier
voor meer informatie.

