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Kennisbijeenkomst samenwerking tussen Wikimedia
en bibliotheken in Nederland

Wikimedia Nederland startte een half jaar geleden met ondersteuning
van Stichting Pica een veldverkenning betreffende samenwerking
tussen Wikimedia en bibliotheken in Nederland. Om gezamenlijke
doelen in kaart te brengen en te beoordelen wat een structurele
samenwerking kan opleveren.
Op 15 mei aanstaande organiseert Wikimedia Nederland in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een kennisbijeenkomst voor
medewerkers van bibliotheken. Die middag worden resultaten van
deskresearch en netwerkanalyse gepresenteerd en voorbeelden
gegeven van samenwerkingsprojecten. Tijdens een aansluitende
werksessie gaan we dieper in op de mogelijkheden van samenwerking.
Interesse om deel te nemen? Lees dan verder op de website van
Wikimedia Nederland en meld je aan.
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Terugblik WikiconNL

Schrijven over Zeeland

Wikimedia Nederland organiseert in samenwerking met de
projectgroep van Wiki goes Caribbean op 6 april van 13.00 tot 17.00
uur een schrijfmiddag over Zeeland in het Zeeuws Museum. Deze

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart vond in
de Social Impact Factory te Utrecht
WikiconNL plaats, de jaarlijkse
Nederlandse Wikipedia-conferentie
georganiseerd door Wikimedia
Nederland (WMNL). In 2019 wordt
Wikipedia 18 jaar en dus volwassen.
Tijdens deze 2-daagse conferentie
werd gekeken hoe Wikipedia
gegroeid is en welke plaats
Wikipedia en de andere Wikimediaprojecten in de wereld innemen.
Meer dan 100 Wikimedianen,

schrijfmiddag wordt georganiseerd in het kader van de dubbele
schrijfweek over de provincie Zeeland op Wikipedia die plaatsvindt van
1 tot 14 april. Doel van de schrijfweken is om de inhoud over deze
provincie op Wikipedia te verbeteren en uit te breiden. Lees meer over
de schrijfmiddag op 6 april in het Zeeuws Museum.

Lezing Linda Duits op WikiZaterdag 6 april

onderzoekers, Wikimediagrootgebruikers, medewerkers van
archieven, bibliotheken, musea en
andere erfgoedinstellingen en
geïnteresseerden in open source
namen deel aan presentaties,
workshops, doe-sessies,
discussierondes en wiki-a-thons.
Michelle van Lanschot was een van
de deelnemers en schreef er een
mooie blogpost over, te lezen op de
website van Erfgoed Gelderland.
Foto’s en presentaties van de
conferentie zijn terug te vinden op
Wikimedia Commons.

Algemene Ledenvergadering 13
april

Graag nodigen we onze leden uit
voor de Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 13 april a.s. De
vergadering is bij Se7en, Mariaplaats
7 in Utrecht en start om 13:30 uur.
Op de agenda staan:

Hoe scheiden we feit van mythe en welke rol spelen media daarin?
Kan Wikipedia een bijdrage leveren aan een meer rechtvaardige
samenleving of is zulke openlijke politiek verderfelijk? Linda Duits
(schrijver, publicist en onderzoeker gespecialiseerd in gender- en
mediastudies) bespreekt op WikiZaterdag 6 april op het kantoor van
Wikimedia Nederland de rol van (online) media in het herinneren,
beschrijven en interpreteren van informatie over sociale bewegingen op
het gebied van gender en seksualiteit. Haar boek Dolle Mythes: een
frisse factcheck van feminisme toen en nu vormt daarbij het
uitgangspunt. Wat kunnen we eigenlijk factchecken? En kan dat ook
nog gezellig? Geïnteresseerd? Je bent van harte uitgenodigd om de
lezing kosteloos bij te wonen (je hoeft ook geen lid te zijn van
Wikimedia Nederland). Wel vragen we je om je vooraf in te schrijven
via de verenigingswiki of via een mailtje aan info@wikimedia.nl.

bespreking van het
Jaarverslag en de
Jaarrekening 2018
bestuursverkiezing
discussie over de resultaten
van 'De Salon', een
verkenning met partners op
het gebied van vrije kennis.
Leden kunnen zich kandidaat stellen
voor een bestuursfunctie. Meer
informatie treft u hier aan. De
volledige agenda en de links naar de
documenten treft u aan op de
Verenigingswiki. Op de
overlegpagina kunt u zich
aanmelden.

Prachtige nieuwe natuurfoto’s op Wikimedia
Zintuiglijke overbelasting bij
Wikimedia-evenementen vermijden

Wikipedia wordt wereldwijd enorm veel geraadpleegd. Ook voor
natuuronderwerpen. Eind 2018 werd een fotowedstrijd georganiseerd
waarbij mensen werden uitgenodigd natuurfoto's te uploaden naar
Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. De wedstrijd heeft
meer dan 1000 inzendingen opgeleverd en er waren erg veel prachtige
en unieke opnamen bij. Tijdens de Landelijke Vlinderdag op 2 maart
werd de uitslag bekendgemaakt. De jury die bestond uit Sander
Turnhout (namens SoortenNL), Kees van Vliet Vermeulen (namens
Projectgroep Natuur van de Vereniging Wikimedia Nederland) en Jerry
van Dijk (amateur natuurfotograaf) heeft uiteindelijk acht prijswinnaars
gekozen. Benieuwd waar ze bij de keuze op gelet hebben en welke
foto’s in de prijzen zijn gevallen? Lees het volledige bericht op de
website van Wikimedia Nederland. Heeft u ook mooie natuurfoto’s? Als
u ze op Wikimedia Commons zet zullen ze veel gebruikt worden, niet
alleen in Nederland, maar wereldwijd. Het uploaden van foto’s is niet
moeilijk. In deze korte beschrijving leest u hoe u dit kunt doen.

Zien we jou in april?

6 april Schrijfmiddag Zeeland in het Zeeuws Museum
6 april WikiZaterdag: Lezing Linda Duits
13 april Algemene Ledenvergadering
18 april Wikikring Twente
26 april Wikivrijdag over vrouwelijke ontdekkingsreizigers

Evenementen, waaronder ook
Wikimedia-evenementen, kunnen
veel prikkels afgeven aan
deelnemers en in sommige gevallen
zelfs tot overbelasting leiden. Reden
voor Wikimedia Nederland, om een
learning pattern (Engelstalig) te
schrijven waarin organisatoren van
evenementen suggesties krijgen
aangereikt hoe hiermee om te gaan.
Met een aantal relatief eenvoudige
aanpassingen kunnen evenementen
zo comfortabeler worden gemaakt
voor deelnemers die gevoelig zijn
voor zintuiglijke overbelasting.

Link investigator

Door Geoffrey De Belie
Link Investigator is ontwikkeld in het
kader van Wikiproject Linkonderhoud
om het detecteren van defecte
(dode) externe links en referenties
eenvoudiger te maken. Voorheen
werd elke URL handmatig
gecontroleerd door de pagina te
bezoeken. Dat is het meest
betrouwbaar, maar zeer tijdrovend.
Link Investigator vervangt dit
manuele proces door een pagina in
één keer volledig na te kijken.
Kleurcodes worden toegepast om
aan te geven of een link werkt of als
defect (dood) beschouwd mag
worden. Rode links zijn defect,
groene links werken nog. Een
detectie kan gestart worden via de
sneltoets F4, via het icoon of door
rechts te klikken op een link, selectie
of pagina. Voor meer informatie kan
Mozilla - Addons bezocht worden
(Engelstalig). De code is beschikbaar
onder een vrije licentie op
Github.com.
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