
Ellywa – ellywawiki@gmail.com

Beeld en Geluid

8 oktober 2016

Edit-a-thon Beeld en Geluid Wikipedia

Wikimedia Foundation, CC-BY-SA 3.0



Ellywa – ellywawiki@gmail.com

Beeld en Geluid

6 oktober 2016

Edit-a-thon Beeld en Geluid Wikipedia

Wikimedia Foundation, CC-BY-SA 3.0



Even voorstellen

Ellywa

Wikipediaan sinds december 2002

En jullie?

Wie heeft nog geen ervaring met 
editten op Wikipedia?

Wie heeft nog geen ervaring met 
uploaden van bestanden op 
Wikimedia Commons?

Justin Brockie, CC-BY-2.0 (via Flickr) uitsnede Ellywa



Wat willen jullie doen vandaag?

Geluid aan een Wikipedia artikel 

toevoegen?

Geluidbestand uploaden naar 

Commons? 

Nog iets anders?

This work is from the National Photo Company collection at the Library of Congress. 

According to the library, there are no known copyright restrictions on the use of this 

work.



Encyclopedisch (relevant)

Neutraal standpunt

Vrije inhoud (open source)

Er is een gedragscode

Geen harde regels

Vijf zuilen van Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Vijf_zuilen

Bernard Gagnon, CC-BY-SA 3.0



Open inhoud



Open inhoud, CC-BY-SA 4.0, 

gebruikt voor afbeeldingen en bestanden

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl



Na vrijgeven onder CC-BY-SA geldt:

Ieder ander is vrij om:

Het werk te delen

Het werk te bewerken

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding

GelijkDelen

(veranderde materiaal verspreiden onder

dezelfde licentie als het originele werk)



Wikipedia is bij iedereen bekend.

Minder bekend is dat het onderdeel is 

van een grote familie van projecten.

Allemaal open source.

Alles gehost door

de Wikimedia foundation.



Wikimedia-familie



Wikimedia Commons

• Centrale mediabank

• Meer dan 30 miljoen media bestanden

• Vrije licentie (Creative Commons)

• Iedereen kan bijdragen, ook instellingen

Chensiyuan, CC-BY-SA 4.0 Thomas Kitchin, PD Ralf Roletschek, CC-BY 3.0

DimaLeon2000 CC-BY-SA4.0



Commons en geluid

Een voorbeeld: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Bird_song



Projectpagina voor vandaag

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM/Beeld_en_Geluid/Dierenrijk_edit-a-thon

Korte url:  https://goo.gl/HNb8aT

• Met links naar allerlei lijsten met bestanden



Geluidbestand op commons uploaden

Start bijvoorbeeld bij beschikbare 

bestanden met vrije licentie
(via projectpagina): 

http://www.xeno-canto.org/explore?query=lic%3Aby-sa+cnt%3Anetherlands



Volgende stappen

• MP3 downloaden

• MP3 niet toegestaan op Commons

• Dus: MP3 converteren naar ogg

• http://media.io/

• (Dat duurt even, dus ik heb ze al klaargezet.)

• Uploaden naar Commons



Geluid op een Wikipedia artikel 

toevoegen

Zie deze film:

https://vimeo.com/64418765



Geluid aan een Wikipedia artikel 

toevoegen

Nog niet gebruikte Beeld en Geluid 

bestanden:

http://tools.wmflabs.org/magnustools/unused_files.php?category=Sounds_of_birds_from_the_Netherlands&depth=12&projects=nlwiki



Lastige materie?

Heeft u nog vragen?

Selma Lagerlöf door onbekende fotograaf.

Dit werk bevindt zich in het publiek domein in de Verenigde Staten 

omdat het gepubliceerd werd (of geregistreerd bij de U.S. Copyright Office)

voor 1 januari 1923.


