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Wiki Techstorm 2018

We hebben het al eerder aangekondigd; de 2e Tech Storm op 26 en 27
oktober in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Nieuwkomers en
ervaren deelnemers krijgen de gelegenheid om gedurende twee dagen
meer te leren over de softwaretechnologie achter Wikipedia en de
andere Wikimedia-projecten. En het biedt deelnemers en culturele
instellingen ook de kans om interessante vraagstukken op ict-gebied in
te brengen. Vraagstukken die verband houden met het delen van
kennis. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde (delen van) collecties die
vanwege technische obstakels momenteel niet gedeeld kunnen
worden? Voor meer informatie, bekijk de pagina op mediawiki.org en
schrijf je in via dit formulier.
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Subsidie voor verkenning
samenwerking Wikimedia en
bibliotheken
Wikimedia Nederland heeft van de
Stichting PICA een subsidie van
€29.000 gekregen. De komende
maanden gaan we daarmee in kaart
brengen welke concrete
mogelijkheden er zijn voor
samenwerkingsprojecten tussen
Nederlandse bibliotheken en
Wikimedia. Het gaat dan om alle
soorten bibliotheken: openbaar,
universitair of specialistisch.
Wikimedia Nederland werkt al langer
samen met bibliotheken maar we

willen dat programma graag
uitbreiden en verankeren.

Wikimedia Conferentie Nederland
2019

In het kader van het programma Wikipedia in de Openbare Bibliotheek
organiseert Bibliotheek Hengelo een maandelijks terugkerende
Wikikring Twente waarin de Wikikring Twente GenderGap per
september is opgenomen. In eerste instantie is het idee om over
Twente en voor de GenderGap te schrijven, maar ongetwijfeld ontstaan
er in de groep andere ideeën waarmee men ook aan de slag kan.
Centraal staat het offline plezier van online kennisdeling. Meer weten,
of geïnteresseerd om de bijeenkomst bij te wonen? Meld je dan aan via
de website van de bibliotheek.

Wikimedia
Introductiecursussen

start 27 oktober bij Erfgoedcentrum Rozet,
Arnhem

Wanneer jij informatie mist op Wikipedia, of je ziet iets dat meer uitleg
nodig heeft, kun je zelf aan de slag. Maar hoe precies? Moet je
daarvoor een account aanmaken? En mag je zomaar teksten wijzigen
die iemand anders heeft geschreven? Hoe zit het precies met
bronvermeldingen, en hoe voeg je ze toe? Veel staat al beschreven in
de Handleiding Wikipedia. Tijdens zes Wikimedia Introductie
Workshops bij erfgoedcentrum Rozet gaan we hier dieper op in. De
eerste workshop staat gepland op 27 oktober. Meer informatie of
inschrijven voor deze Wikimedia Introductie Workshops.

In 2018 zal geen Wikimedia
Conferentie Nederland
georganiseerd worden. We gaan in
overleg met de gemeenschap de
opzet en de doelstellingen van de
conferentie herzien. De eerste
conferentie nieuwe stijl staat gepland
voor 8-9 maart 2019. In de volgende
nieuwsbrief volgt meer informatie
over de WCN nieuwe stijl.

Kennisbijeenkomst in
Leeuwarden: erfgoed op
Wikimedia
Collecties delen met Wikimedia
betekent collecties delen met de
wereld. Steeds meer
erfgoedinstellingen stellen daarom
hun digitale collecties via Wikimedia
beschikbaar voor hergebruik. Maar
waar moet je collectie aan voldoen
en hoe zit het met auteursrechten?
Over deze en andere vragen
organiseert Wikimedia Nederland
een kennismiddag op maandag 1
oktober bij Tresoar in Leeuwarden.
Speciaal voor erfgoedprofessionals
in brede zin; beleidsmakers,
collectiebeheerders, managers,
vertegenwoordigers van historische
verenigingen en iedereen in de
erfgoedsector die zich met open data
bezighoudt. Meer weten of
inschrijven voor deze
kennisbijeenkomst.

Wikidata is jarig

Schrijfmiddag Surinaamse en Caribische vrouwen in
Atria

Op 29 oktober 2012 ging Wikidata
live. Wereldwijd zijn er veel
festiviteiten en ook in Nederland. Zo
zal er zaterdagavond 27 oktober een
feestelijke bijeenkomst zijn in Den
Haag. Wil je een seintje ontvangen
zodra er meer bekend is, stuur dan
een mailtje naar Boon@wikimedia.nl

Wiki Loves Monuments
internationaal

Zaterdag 15 september werd de eerste Wiki goes Caribbean
schrijfbijeenkomst in het Nationaal Archief in Den Haag goed bezocht.
Zestien enthousiaste nieuwe Wikipedianen gingen onder begeleiding
van vijf ervaren Wiki-coaches aan de slag met het schrijven van
artikelen over Suriname en het Caribisch gebied. Sommigen werkten
aan het uitbreiden en actualiseren van artikelen die al summier
beschreven waren op Wikipedia terwijl anderen juist bezig waren met
het schrijven van nieuwe artikelen. Het enthousiasme was groot en
velen namen zich dan ook voor om zowel thuis als tijdens toekomstige
Wiki goes Caribbean bijeenkomsten verder te werken. De
eerstvolgende WGC-bijeenkomst is vrijdag 28 september bij Atria in
Amsterdam. Houd vooral de projectpagina ‘Wiki goes Caribbean’ goed
in de gaten voor alle bijeenkomsten en evenementen.

Workshop Wikidata voor culturele instellingen - en
hun collecties

Op vrijdag 12 oktober organiseren Wikimedia Nederland, Europeana
en NDE gezamenlijk een workshop over de mogelijkheden van
Wikidata voor culturele en erfgoedinstellingen.
Voor wie? Deze workshop is bedoeld voor medewerkers van culturele
en erfgoedinstellingen in Nederland die geïnteresseerd zijn in Wikidata
maar nog geen diepe kennis hierover hebben. De workshop is ook voor
mensen die als vrijwilliger al actief zijn in Wikipedia of Wikimedia
Commons en meer willen weten over Wikidata.

Gedurende de vakantieperiode
mooie foto’s gemaakt van historische
monumenten en erfgoed? Upload
deze dan snel naar Wikimedia
Commons en doe mee met Wiki
Loves Monuments. Deze jaarlijkse
internationaal gehouden fotowedstrijd
loopt namelijk nog tot 1 oktober. Let
er wel op dat het foto's van
monumenten dienen te zijn die,
afhankelijk van het land in kwestie,
door nationale en/of regionale
overheden vermeld worden als
monument op de monumentenlijst.
Meer informatie over de
geschiedenis van deze fotowedstrijd
en enkele winnende foto’s kunt u
vinden op de projectpagina Wiki
Loves Monuments.

Maillist WMNL
Leerdoelen Doel van deze dag is om deelnemers meer inzicht te
geven in de relevantie van Wikidata voor hun instelling en collecties. Er
worden mogelijkheden getoond hoe instellingen gebruik kunnen maken
van en kunnen bijdragen aan Wikidata. Deelnemers krijgen een
duidelijk beeld van mogelijkheden en toegevoegde waarde van
samenwerking tussen Wikipedia en culturele instellingen.
Heb je interesse om deze dag bij te wonen? Schrijf in voor de
workshop Wikidata voor culturele instellingen

Wist je dat er ook een WMNLmailinglist bestaat waarvoor je je kunt
aanmelden? Regelmatig worden
daar ook berichten gedeeld die
betrekking hebben op activiteiten die
Wikimedia Nederland met
Wikimedianen organiseert. Abonneer
je nu op de WMNL-maillist zodat je

Facebook Gendergap

altijd op de hoogte bent van de
laatste ontwikkelingen bij Wikimedia
Nederland en bovendien zelf ook
berichten kunt delen met de rest van
de maillist.

Zien wij jou in oktober?

We hebben in de vorige nieuwsbrieven het al vaker over de gendergap
op Wikipedia gehad. Voor degenen die het is ontgaan, Wikipedia is
vooral sterk in het verstrekken van informatie over onderwerpen die
traditioneel door mannen belangrijk worden gevonden, zoals techniek,
sport, wetenschap en science fiction. De gendergap-werkgroep
probeert met het Wikiproject Gendergap deze kloof te verkleinen.
Iedereen kan bijdragen aan dit project: man of vrouw, jong of oud,
actief bewerker of beginner. Echter, wist je dat zij ook een Facebook
pagina voor dit project hebben opgericht? Volg deze openbare pagina
wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden over het project of post
een bericht wanneer je denkt dat dit in het belang van het project is.
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