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PACKED vzw: laatste plaatsen voor
hands-on Wikidataworkshop
Na het volzette nazomers trainingskamp 'open
culturele content', is er een nieuwe PACKED-training op
komst! In de context van de zesde verjaardag van
Wikidata, organiseren PACKED vzw, Wikimedia België
en de Koninklijke Bibliotheek van België op 29 ok...
MEER LEZEN

PACKED vzw: verslag nazomers
trainingskamp ‘open culturele
content’
Het nazomers trainingskamp 'open culturele content'
dat PACKED vzw van 17 tot en met 21 september voor
erfgoedwerkers organiseerde, zit erop. Gedurende vijf
dagen hebben we met de deelnemers onderzocht hoe
je de principes van open culturele content (...
MEER LEZEN

PACKED vzw: tussenstand GLAMWiki en Wiki Loves Heritage
uploads
PACKED vzw heeft sinds 2008 een werking rond
digitale collectieontsluiting op externe platformen. We
begonnen ooit met Europeana, maar zetten de laatste

begonnen ooit met Europeana, maar zetten de laatste
jaren vooral in op het gebruik van Wikipedia, Wikidata
en Wikimedia Commons. Ontsluiting op Wikim...
MEER LEZEN

PACKED vzw: update privacy
statement
Op 25 mei 2018 trad de nieuwe Europese wetgeving
rond de bescherming en verwerking van
persoonsgegevens in voege. PACKED vzw heeft zijn
privacy statement aangepast aan die Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG) of General
Data Protection Regul...
MEER LEZEN

PACKED vzw pleit mee voor
hergebruik van Wikipedia-

hergebruik van Wikipediakunstenaarsbiograﬁeën door
GLAMs
De voorbije weken werd er heel wat ongenoegen geuit
op Twitter omtrent het hergebruik van biograﬁsch
materiaal door collectiebeherende instellingen zoals
het Tate. Het Tate vormt weliswaar het middelpunt van
deze discussie maar er zijn ook andere in...
MEER LEZEN

AVA_net: training
preserveringsmetadata en Winter
School for Audiovisual Archiving
AVA_net, het Nederlands netwerk voor audiovisueel
collectiebeheer, presenteert op 14 november
2018 voor het eerst een eendaagse training over
preserveringsmetadata voor audiovisuele archieven.
Het programma biedt praktische kennis om de
metadahuishou...
MEER LEZEN

Google: lancering betaversie van
Google Dataset Search
Google Dataset Search is, zoals de naam zelf zegt, een
hulpmiddel voor het zoeken naar datasets. Aangezien
het de missie van Google is om de gegevens van de
hele wereld te indexeren, is het geen verrassing dat
het bedrijf zijn aandacht ook heeft geri...
MEER LEZEN

Europees parlement: hervorming
van het auteursrecht
Op 12 september 2018 keurde het Europees
Parlement een aangepaste versie van de Copyright
Directive goed. Begin juli werd een eerdere versie nog
weggestemd door het Parlement. Voorafgaand aan die
stemming maakte PACKED vzw enkele
kanttekeningen bij d...
MEER LEZEN

MEER LEZEN

Stichting Academisch Erfgoed
Nederland zoekt Wikimedian in
Residence
De SAE is voor het project Wiki-Wetenschappers op
zoek naar een Wikimedian-in-Residence (WIR) speciaal
gericht op het verrijken van historische gegevens van
Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande
wetenschappers in Wikidata. Het project Wiki-Wetens...
MEER LEZEN
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