Benieuwd naar onlangs gedoneerd (beeld)materiaal?
Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken.
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#1Lib1Ref 2018
Stel je een wereld voor waarin iedere
bibliothecaris (wetenschapper,
archivaris, curator, student…) een
referentie toevoegt aan Wikipedia.
Maandag 15 januari begon de
campagne #1Lib1Ref met als doel
om zoveel mogelijk referenties aan
een artikel toe te voegen. Iedereen
wordt uitgedaagd om iedere dag
minimaal één referentie aan een
artikel toe te voegen en vervolgens
de hashtag #1Lib1Ref in de
bewerkingssamenvatting te schrijven
zodat deelname aan de actie
gemeten kan worden. De actie loopt
tot 3 februari. Mocht je hulp nodig
hebben, neem dan contact op
bibiliothecarissen of laat een bericht
achter op de Overlegpagina.

Goed nieuws voor Wikipedianen die over filosofie schrijven. De
Koninklijke Bibliotheek heeft onlangs een groot deel van de teksten
over Nederlandse filosofie op haar website geschikt gemaakt voor
hergebruik. Met de vrijgave onder CC-BY 4.0 wil de KB het makkelijker
maken om zonder gevaar van copyvio ontbrekende artikelen over
Nederlandse filosofen te schrijven, of bestaande te verbeteren.

Schrijfweken Astronomie

In het verleden ontstond er soms discussie over
auteursrechtenschendingen wanneer teksten van de KBl te letterlijk
werden overgenomen op Wikipedia. Door de vrije licentie wil de KB dat
soort onduidelijkheid voortaan voorkomen. In de toekomst hoopt de KB
ook andere encyclopedisch delen van haar website vrij te kunnen
geven.
Bekijk de precieze lijst van URLs van vrijgegeven teksten (PDF). Let
op: de vrijgave geldt niet voor afbeeldingen op deze pagina’s waar nog
rechten op rusten.

Romeinse Limes op Wikimedia Commons

Op 23-25 februari 2018 vinden de
Landelijke Sterrenkijkdagen plaats.
Naar aanleiding hiervan zal van 25
februari tot 11 maart een dubbele
schrijfweek over astronomie
georganiseerd worden op Wikipedia.
Geïnteresseerd om op Wikipedia een
kleine bijdrage aan artikelen rond het
thema astronomie te doen? Vergeet
dan niet #Astronomie in je
bewerkingssamenvatting te zetten.
Onder de deelnemers worden een
paar kleine aanmoedingsprijzen
verloot die ter beschikking zijn
gesteld door de Nederlandse
Onderzoekschool Voor Astronomie.
Meer weten? Houd dan de
projectpagina op Wikipedia in de
gaten!

Freedom of Panorama Brochure
In december 2017 heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland een kleine
donatie van afbeeldingen gedaan aan Wikimedia Commons rond het
thema van de Limes in Nederland. Het betreft hier afbeeldingen van
objecten, foto's van Romeinse re-enactment scènes en digitale
reconstructies van Romeinse bouwwerken. Een deel van de
afbeeldingen is afkomstig uit de collectie van het Rijksmuseum van
Oudheden, dat sinds kort zijn afbeeldingen voor hergebruik
beschikbaar stelt onder een CC-BY licentie. De afbeeldingen kunnen
hier ingezien worden. De subset afkomstig uit het RMO kan hier
ingezien worden.

Tijd voor Tools: Citation Hunt

De meeste landen in de EU hebben
een uitzondering op de algemene
regels van het auteursrecht waardoor
afbeeldingen van gebouwen en
kunstwerken in openbare ruimten
kunnen worden gebruikt. Deze
uitzondering wordt Freedom of
Panorama genoemd. De Free
Knowledge Advocacy Group EU
heeft een ‘Freedom of Panorama
Brochure’ gemaakt, speciaal voor
beleidsmakers. De Free Knowledge
Advocacy Group EU wil middels de
brochure beleidsmakers overtuigen

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!
Voor alle informatie op Wikipedia hoort een bron te bestaan; een boek,
wetenschappelijke publicatie of website waar het betreffende feit
geverifieerd kan worden. Zo ver is het nog lang niet. Er staan dan ook
veel claims op Wikipedia waaraan getwijfeld wordt; daar wordt dan een
label achter geplakt: Bron?

van het belang van ‘Freedom of
Panorama’ met het doel fotografen,
architecten, game-ontwikkelaars,
audiovisuele kunstenaars,
educatieve programmamakers en de
toeristensector meer ruimte te bieden
voor innovatie en creativiteit.

Handleiding Wikipedia

Met de tool Citation Hunt kun je helpen om deze dubieuze claims te
verifiëren. Ga naar deze pagina en je krijgt meteen een claim te zien
waarvoor een bron gevraagd wordt. Weet je toevallig of de claim waar
is, en waar hij geverifieerd kan worden? Klik dan op ‘Dit gaat mij
lukken’ en voeg de juiste referentie toe (zie hier hoe dat moet). Kun je
geen bron vinden? Klik dan op volgende. De tool houdt voor je bij
hoeveel bronnen je aan Wikipedia hebt toegevoegd.
Pas je dit toe voor 3 februari? Voeg dan ook #1Lib1Ref toe aan de
bewerkingssamenvatting en zo doe je meteen mee aan de actie
#1Lib1Ref om Wikipedia betrouwbaarder te maken!

Woordenboek argot vrijgegeven voor
WikiWoordenboek

Tijdens introductietrainingen
‘Wikipedia bewerken’ bij musea en
onderwijsinstellingen werd regelmatig
gevraagd of er een ‘handleiding
Wikipedia’ beschikbaar is. Door
Wikipedianen is nu een Handleiding
Wikipedia geschreven die de
komende maanden getest wordt
tijdens trainingen. Met behulp van
een handleiding wil Wikimedia
Nederland nieuwe Wikipedianen
graag een houvast geven voor het
bewerken van Wikipedia. Dus...ben jij
of ken jij iemand die wat extra hulp
kan gebruiken? Download dan nu
hier de handleiding! Feedback wordt
zeer gewaardeerd, op de
overlegpagina of via een mail naar
naar info@wikimedia.nl.

MP3

Vanaf december 2017 is het
populaire format om geluid te
comprimeren, MP3, toegankelijk voor
Wikimedia Commons. Vanaf deze
maand verliepen namelijk de 20

verschillende patenten op het
programma en is daarmee vrijelijk
toegankelijk. Een proef is opgezet
vanuit de Wikimedia Foundation met
een beperkt aantal gebruikers en zal
later worden uitgebreid. Beluister de
eerste geluidsfragmenten op MP@format.

Save the date - Wikimedia
introductie workshops
Wil jij meer weten over hoe je kunt
bijdragen aan het delen van kennis
via Wikipedia, Wikidata, Wikimedia
Commons en/of WikiSource?
Reserveer dan alvast 15 maart, 29
maart en 12 april in je agenda. Op
deze data bieden wij in de avond
workshops aan waarbij er in
vogelvlucht wordt gekeken naar wat
de verschillende projecten inhouden
en hoe jij kunt meedoen. Later in het
jaar kun je je verder verdiepen tijdens
vervolg workshops.

Ki Hadjar Archief

Op de afgelopen Wikimedia Conferentie Nederland in november
woonde de schrijver en uitgever van het "Woordenboek populair Frans
- Nederlands", Berry van de Wouw, de sessie over WikiWoordenboek
bij. In een gesprek na afloop kwam hij met het voorstel om de inhoud
van dit woordenboek, zo'n 5.000 lemma's en 30 illustraties van
tekenaar Ronald Kronenburg, aan WikiWoordenboek te doneren. Het
gaat om een degelijke verzameling van hedendaagse Franse
spreektaal (argot) met een groot aantal voorbeeldzinnen en de
betekenis in het Nederlands.
De afgelopen maanden is nagegaan hoe dit het beste vorm kan
krijgen. Als eerste resultaat staat de tweede druk van het woordenboek
met een CC-BY-SA 4.0-licentie compleet op Wikimedia Commons. De
eerste proeflemma's zijn ook al aan WikiWoordenboek toegevoegd.
Het is de bedoeling in de loop van het jaar alle lemma's over te zetten.
Nadat de Stichting Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands
in 2012 haar Joods-Nederlands woordenboek aan Wikimedia
toevertrouwde is dit de tweede grote donatie van lemma's voor
WikiWoordenboek. De Nederlandstalige wiktionary omvatte begin 2018

In de vorige nieuwsbrief was er een
kleine introductie voor het
transcriptieproject van het archief van
Ki Hadjar Dewantara in Indonesia. In
de tussentijd zijn er door vrijwilligers
al enkele documenten
getranscribeerd en gelijk vertaald
naar het Bahasa Indonesia.
Nederlands
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ongeveer 640.000 pagina's.
Meer informatie over dit project staat op de projectpagina op
WikiWoordenboek.

Terugblik Nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 20 januari vond de nieuwjaarsreceptie van Wikimedia
Nederland plaats in het Universiteitsmuseum Utrecht. Het was een van
de laatste mogelijkheden om dit prachtige museum te bezoeken
voordat deze op 4 maart haar deuren sluit voor een grondige
verbouwing.
Onder het toeziend oog van circa tachtig Wikipedianen, waarvan de
jongste nog maar twaalf jaar oud, werden de befaamde WikiUilen
uitgereikt aan de meeste gewaardeerde bijdragen aan de
Nederlandstalige Wikipedia over het afgelopen jaar. In totaal werden
zeven WikiUilen uitgereikt binnen zes categorieën. Benieuwd wie er dit
jaar met een WikiUil naar huis zijn gegaan? Neem dan hier even een
kijkje. Daarnaast werden de winnaars van de Wikipedia Schrijfwedstrijd
bekend gemaakt. Na de uitreiking was er genoeg ruimte voor
ontmoeting en gezamenlijk te proosten op een mooi nieuw Wikijaar. Nog even terugblikken? Bekijk de foto's van de
nieuwjaarsreceptie!

Gendergap evenementen

Een korte opsomming van alle komende activiteiten - reserveer ze nu
alvast in je agenda:
Schrijven over vrouwen en vrouw-gerelateerde onderwerpen:
Elke 3e vrijdag in de maand - WikiVrijdag bij Atria in Amsterdam
Elke 1e zaterdag in de maand - WikiZaterdag bij Wikimedia
Nederland in Utrecht
Maandelijks Wikikring Gendergap - bij bibliotheek Hengelo

Bahasa Indonesia
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Wikivrouwen Tech Storm: Vrouwen werken samen aan de software
achter Wikipedia
Gedurende het weekend van 11 - 13 mei gaan we samen werken aan
de techniek achter Wikipedia - de Wikimedia projecten en de Mediawiki
software waar deze projecten op draaien. Denk aan het maken van
handige spreadsheets en het uploaden van grote aantallen gegevens,
maken van Sparql queries of Python opdrachten, bouwen van bots en
andere leuke tools.
Deelnemen? We richten ons met dit evenement specifiek op vrouwen.
Vrouwen die al enige ervaring hebben met softwareontwikkeling maar
nog niet actief zijn binnen Wikimedia projecten, én vrouwen die al actief
zijn binnen Wikimedia, maar weinig of geen ontwikkel ervaring hebben.
Er is plaats voor totaal 20 deelnemers, de inschrijving zal binnenkort
openen. Wil je een seintje hebben als de inschrijving opent? Geef dat
door via mail aan boon@wikimedia.nl.
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