Esther Hoorn / e.hoorn@rug.nl

Een Wikipedia Lounge in
de Universiteitsbibliotheek
Dit jaar bestaat de Rijksuniversiteit Groningen 395 jaar. De climax van de festiviteiten
in het kader van dit lustrum wordt De Nacht van Kunst en Wetenschap op 13 juni
2009. De hele binnenstad staat dan in het teken van het lustrummotto ‘Arts meet
science’: bijna alle universitaire gebouwen zijn open, en zowel binnen als buiten kan
de bezoeker genieten van kunst, theater en muziek.

O

ok de Universiteitsbibliotheek Gronin-

te editen en lemma’s aan te maken of aan te passen. In de workshop Wer-

gen zal die nacht open zijn: hier kunnen

ken aan Wikipedia worden alle ins & outs van deze online encyclopedie uit

de feestgangers even bijkomen van het muzikale
geweld op het Broerplein in een wandeling door

de doeken gedaan.
Dan is er het project Wiki loves art met Lieke Heijmans van de Stichting

het trappenhuis langs verschillende exposities,

Kennisland en Marie-José Klaver, die voor twee Friese musea het mogelijk

kunstwerken, filmvertoningen en zelfs een in

maakt dat vrijwilligers mee kunnen doen aan de fotowedstrijd van Wiki

werking zijnde handdrukpers.

loves art; een spoedcursus Uploaden naar Wikimedia Commons, en wat
misschien voor de incidentele bezoeker nog wel het leukst is om te doen:

In de Wikipedia Lounge (in de ruimte van de

Weasel Pages away. Hier gaan we Wikipedia-artikelen verbeteren door ze

Digitale Werkplekken op de eerste etage) zullen

te voorzien van goede verwijzingen naar bronnen – uiteraard met behulp

tal van activiteiten plaatsvinden rond Wikipedia

van de aanwezige specialisten.

en toegankelijkheid van kunst en wetenschap.

Voor wie?
Wat gaan we doen?

De Lounge is voor iedereen toegankelijk. Er kan gewerkt worden aan pa-

Rond 20.00 uur beginnen we met een Meet and

gina’s in alle talen. We zoeken nog medewerkers van de RUG en modera-

greet, en is er de kick-off door Wybe van Dijk,

toren om het werk aan te sturen. Korte presentaties van wetenschappers

webcoördinator Rijksuniversiteit Groningen.

over hun visie op het gebruik van Wikipedia zijn welkom.

Daarna zijn er de hele avond zogeheten Lightning speeches:

Waarom?

1 Onderzoekers over Wikipedia: Siemon Reker

Wikipedia bevordert participatie in cultuur en bewustwording van moge-

(Letteren) e.a.
2 Gebruik van wikis in het onderwijs: Hans Vedder (Europees Recht)
3 Wikipedia voor Friese taal en cultuur: Teake
Oppewal (Tresoar)

lijkheden om door samenwerking cultuur en wetenschap toegankelijk te
maken. Voor studenten biedt Wikipedia veel mogelijkheden om te leren
hoe met respect voor auteursrechten kan worden voortgebouwd op het
werk van anderen. Binnen Wikipedia zijn er geen belemmeringen om artikelen te vertalen door het gebruik van vrije licenties. De Friese Wikipedia

4 Auteursrecht en het recht om kennis en kunst

heeft bijvoorbeeld al meer dan 10.000 lemma’s. Maar de kwaliteit en toe-

te delen: Esther Hoorn (copyright officer UB)

gankelijkheid voor samenwerking kunnen altijd beter. Een koppeling met
lokale initiatieven voor Open Content is daarom gewenst. De bibliotheek

De gehele avond kunnen bezoekers binnenlopen

wil graag ruimte bieden voor dit initiatief. Het past binnen haar beleid om

op de Wikipedia Lounge, om hands-on pagina’s

Open Access te stimuleren. <

• Wiki loves art: w w w. vr i j e b e e l d e n . n l /
• Vrijwilligers die willen helpen met de voorbereiding
kunnen zich melden bij Esther Hoorn: e.hoorn@rug.nl
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