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Inschrijven

Over enkele weken is het zover! Op 8 en 9 maart staat de Social
Impact Factory in Utrecht volledig in het teken van
Wikipedia, Wikimedia en vrije toegang tot informatie in de breedste zin
van het woord. WikiconNL, de 2-daagse conferentie met als thema
'Wikipedia is meer!', biedt ruimte voor onderwerpen als auteursrecht,
facts matter en (linked) open data. De conferentie biedt een open
podium voor open kennis. Het doel? Een wereld waarin iedereen
vrijelijk gebruik kan maken van het geheel van alle menselijke kennis.
In deze speciale nieuwsbrief-editie willen wij jou graag informeren over
deze bijzondere 2-daagse conferentie.

Programma WikiconNL

Niets missen van deze interessante
conferentie over Wikipedia,
Wikimedia en vrije toegang tot
informatie in de breedste zin van het
woord?

Schrijf je nu in voor
WikiconNL!

FAQ

Het programma van WikiconNL begint al aardig vorm te krijgen.
Paneldiscussies, presentaties, workshops, doe-sessies en wiki-a-thons
wisselen elkaar gedurende twee dagen in een gezond tempo af en
bieden deelnemers een zeer gevarieerd programma. Hoewel het
programma in grote lijnen al vaststaat, is het nog mogelijk ideeën voor
een presentatie, workshop, paneldiscussie of sessie in te dienen.
Neem hiervoor snel een kijkje op de pagina 'Call for papers' en dien
een voorstel in.

Bekijk het programma van WikiconNL

Wat is het thema van WikiconNL?
Voor wie is het interessant? Kan ik
een presentatie geven of workshop
of sessie organiseren op
WikiconNL? Kan ik mij als bedrijf of
organisatie verbinden aan
WikiconNL? Wie organiseert
WikiconNL?....allemaal vragen die wij
reeds voor jou beantwoord hebben
op de FAQ-webpagina van
Wikimedia Nederland.

De locatie

Sprekers

WikiconNL vindt plaats in de Social
Impact Factory (SIFUtrecht) in hartje
Utrecht. SIFUtrecht is gevestigd in
een groot wit monumentaal en is heel
gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer (op slechts een
paar minuten loopafstand van
Utrecht CS). In de routebeschrijving
is uitgebreid beschreven hoe je
SIFUtrecht kunt bereiken.

Inmiddels hebben al diverse gerenommeerde namen zich verbonden
aan WikiconNL. Zo openen Marleen Stikker, directeur van de Waag
Society, en Jan-Bart de Vreede, domeinmanager Leermiddelen en
Metadata Stichting Kennisnet, op vrijdag 8 maart een paneldiscussie
om te onderzoeken of Wikipedia al dan niet in haar voortbestaan wordt

bedreigd. Rik Smit, universitair docent en onderzoeker bij de
Rijksuniversiteit Groningen, wil door middel van een tekstuele analyse
en observatie van de discussiepagina van de MH17-ramp laten zien
hoe een klein groepje gevestigde Wikipedianen de inhoud van deze
wiki bepaalt. Karel Luyben, rector magnificus emeritus TU Delft, geeft
een overzicht van de huidige ontwikkelingen in Open Science en kijkt
uit naar een stimulerende discussie met de deelnemers tijdens en na
afloop van zijn gesprek. En zo zijn er nog veel meer interessante
sprekers die zich aan WikiconNL hebben verbonden. Bekijk het
programma en houd vooral ook de sprekerspagina van WikiconNL in
de gaten!
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