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Det Kongelige Bibliotek har siden
2010 haft en nedskreven Wikipediapolitik, hvis hovedformål er at fastlægge retningslinjerne for, hvorledes
Wikipedia kan benyttes som en af
kanalerne til at formidle bibliotekets
digitale samlinger på internettet. Det
fremgår af politikken, at Det Kongelige
Bibliotek ikke har noget formelt ansvar
for, at oplysningerne i Wikipedia er
korrekte, men institutionen vil følge
med i, at der ikke er regulære fejl eller
misforståelser vedrørende Det Kongelige Biblioteks opgaver og samlinger. Hovedopgaven er at underbygge
leksikalsk stof med links til relevante
e-ressourcer. Desuden har Nationalbibliotekssektionen i den internationale
biblioteksorganisation IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) udarbejdet en skabelon for
præsentation af nationalbibliotekerne
i engelsk Wikipedia. Oplysningerne
om Det Kongelige Bibliotek ajourføres
her årligt, når bibliotekets årsberetning
foreligger.
I efteråret 2012 indgik biblioteket et
nærmere samarbejde med formanden
for den danske Wikipedia-støttegruppe,
Ole Palnatoke Andersen. Fra 1. oktober
og året ud blev Ole Palnatoke Andersen ansat som såkaldt ”Wikipedian in
residence” for som kollega at inspirere
og støtte bibliotekets medarbejdere i,

at Det Kongelige Biblioteks samlinger
kunne blive mere synlige på Wikipedia.
Der blev etableret en referencegruppe,
som skulle sikre forankring i organisationen og skabe gode netværk til medarbejderne, som i forvejen har en travl
hverdag. Wikipedia-projektet (som det
kom til at hedde i daglig tale) byggede
på interesserede medarbejdere og på,
at deres ledere ville støtte disse medarbejdere. For yderligere inspiration blev
der udskrevet en konkurrence, hvor
involverede medarbejdere fik et lod for
hver ny indførsel og et lod for større
ændringer i eksisterende artikler.
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Ganske få dage efter projektets begyndelse blev der afholdt et gå-hjem-møde
om Organisation og redaktionsprincipper
bag Dansk Wikipedia, hvor Ole Palnatoke
Andersen redegjorde for Dansk Wikipe-

WikipediA
Den frie encyklopædi
92

Det Kongelige Biblioteks medarbejdere har i 2012 ydet en
aktiv indsats for at præsentere
biblioteket og dets samlinger
fyldestgørende på den danske
del af Wikipedia. I tre måneder
har biblioteket haft en såkaldt
”wikipedian in residence” til at
hjælpe medarbejderne med at
formidle Det Kongelige Bibliotek
på siden
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dia og fortalte om sine erfaringer med
et tilsvarende projekt på Nationalmuseet, hvor han netop havde været ansat
som ”Wikipedian in residence”. Referencegruppen redegjorde for projektets
organisation og om de interne undervisningstilbud, der ville være i projektperioden. 40 medarbejdere deltog i
mødet, hvor den akademiske verdens
største forbehold over for Wikipedia
naturligvis også blev drøftet, nemlig
spørgsmålet om Wikipedias validitet,
altså om man kan stole på oplysningerne i Wikipedia.
Referencegruppen fulgte op på medarbejdermødet ved at hjælpe med at
arrangere ”kaffeaftaler” og få skabt de
rette netværk til projektet. Parallelt var
der i alle tre måneder undervisningstilbud for små grupper af medarbejdere
eller enkeltpersoner.
I tre måneder af 2012 stod arbejdet i
Wikipedias tegn, hvor den residerende
wikipedianer medvirkede til, at viden
om bibliotekets opgaver, funktioner og
samlinger blev gjort nyttige på Wikipedia. Projektet resulterede i 39 nyskrevne
eller væsentligt udvidede artikler. Endvidere blev et stort antal artikler bearbejdet med kildehenvisninger og sprog-

93

lige forbedringer. I alt var 25 medarbejdere på alle niveauer og i hele organisationen involveret i projektet, og de
39 artikler afspejler en bred vifte af Det
Kongelige Biblioteks ekspertiser.
Den symbolske afslutning af projektet
foregik i kantinen på Slotsholmen, hvor
en vinder i konkurrencen blev udtrukket offentligt.Vinderen stod bag en artikel i Wikipedia om KulturPerler, som
er Det Kongelig Biblioteks nationalbibliografiske oversigt over e-ressourcer i
danske kulturinstitutioner.Vinderen fortalte selv, at da hun hørte om projektet,
mente hun, at det var oplagt at skrive
om den nationalbibliografiske portal
over retrodigitaliseret kulturarv. Hun
kontaktede derfor Ole Palnatoke Andersen, der hjalp hende med at ”wikipedificere” den, efter hun havde skrevet
selve artiklen. At artiklen om Kulturperler blev vinderen, er ganske symbolsk for
hele projektets ide om større synlighed
for Det Kongelige Bibliotek.
Wikipedia-projektet har bidraget til at
højne medarbejdernes bevidsthed om
nye formidlingsformer, og har udadtil
ført til en større anvendelse af bibliotekets viden og ressourcer på Internettet.

