zoeken in twitter
en Topsy

@bibliotheekblad
@digibieb

Open online workshop ‘Digitaal bijblijven’ (deel 3)
Samen met Bibliotheekblad heeft Jan de Waal een online
workshop ontwikkeld om op een leuke manier te oefenen in
het zoeken in allerlei databanken en bronnen en zo al doende
een aantal handige tools te leren kennen.
Het gaat om een serie van drie artikelen, gekoppeld aan een
aantal vragen, om het digitale kennisniveau van de
deelnemers bij te slijpen en te testen. Dit is het derde artikel in
de reeks.
In dit derde en laatste deel behandelen we zoeken in Twitter.
Daarnaast zijn er enkele herhalingsvragen voor de
beantwoording waarvan een beroep gedaan moet worden op
Google, YouTube en de Wayback Machine. Lees de eerdere
artikelen en de oplossingen nog eens door en je kan alle
vragen oplossen.

Twitter
Twitter bestaat sinds 2006. Wikipedia schrijft erover: ‘Twitter is
een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes
van maximaal 140 tekens publiceren. Het is een
sociaalnetwerksite waarbij mensen op elkaar kunnen reageren
en elkaar kunnen volgen. Veel politici, artiesten, sporters en
andere mediafiguren hebben een Twitteraccount.’
Twitter is vooral een snelle nieuwssite geworden en de
beperking van 140 tekens is eenvoudig te omzeilen door foto’s
met verslagen toe te voegen, of een link van een (of meerdere)
filmpje(s) of website(s). Bij een retweet (doorsturen van een
tweet) mag je tegenwoordig een extra bericht toevoegen. Een
heel mooie uitbreiding is Periscope https://www.periscope.tv/
waarmee je direct een live stream kunt maken. Twitter heeft
Periscope gekocht en via je Android- of IOS-apparaat is het
op deze manier mogelijk iedere gebeurtenis live uit te zenden.

Het voordeel van Twitter is dat je alle tweets kunt doorzoeken
zonder dat je een account hebt. Gebruik hiervoor: https://
twitter.com/search-home. Er is ook een optie voor
geavanceerd zoeken in Twitter: https://twitter.com/searchadvanced Deze mogelijkheid tot geavanceerd zoeken biedt
bijvoorbeeld de mogelijkheid om alleen Nederlandse tweets te
doorzoeken. Twitter blijft je wel een beetje lastig vallen dat je
een account moet aanmaken. Persoonlijk vind ik dat iedere
bibliothecaris eigenlijk wel een twitteraccount moet hebben;
volg je eigen bibliotheek en een aantal belangrijke twitteraars
zoals @bibliotheekblad en je vakinformatie stroomt
automatisch binnen

Zoeken in Twitter zonder een account
Ga naar https://twitter.com/search
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Kies na het zoeken: Meer opties

Zoeken in Twitter zonder een account

Vink aan:
Alles of …

Kies:
Geavanceerd zoeken

Zoeken in Twitter zonder een account

Mocht je specifieke mensen willen
volgen, dan kan je gebruikmaken van
de Twittergids http://twittergids.nl/ en er
is zelfs een top 100 van
bibliotheekmensen http://
bibliotheek.twittergids.nl/ In de loop
van de jaren zijn instellingen steeds
hoger in deze bibliotheekranglijst
gekomen. Maar ook individuen als
@emijnsbergen en @digibieb ;-) staan
nog in de top 30. Tijdens het schrijven
van dit artikel was de bibliotheek top
100 uit de lucht maar via de Wayback
Machine (is in deel 2 aan de orde
gekomen) is eenvoudig na te gaan hoe
het lijstje er in april 2015 uitzag: http://
web.archive.org/web/
20150418175024/http://
bibliotheek.twittergids.nl/ Vergelijk dit
overzicht met de ranglijst in 2011, dan
zie je dat er toen nog veel meer
individuen in de top van de ranglijst
voorkwamen: http://web.archive.org/
web/20110902143335/http://
bibliotheek.twittergids.nl/

Twittergids werkt nog steeds niet
op de vervolgpagina’s

Zoeken in Twitter met een account

Twitter account is gratis
en eenvoudig op te zeggen
jan de Waal/ bibliotheekblad

Zoeken in Twitter is relatief eenvoudig. Sinds enige tijd is het
mogelijk tweets van jaren geleden terug te vinden. Voorheen
kon je echter maar tien dagen terug zoeken en had je andere
tools zoals Topsy http://topsy.com/ nodig om tweets van langer
geleden terug te vinden. Om oude tweets te doorzoeken heb
je wel geduld nodig, want Twitter laadt steeds oude tweets
erbij.
Ik krijg echter wel de indruk dat zoeken in Twitter een verre
van volledig overzicht van zoekresultaten oplevert en dat lang
niet alle tweets worden getoond. Als ik bijvoorbeeld zoek op
www.bibliotheekblad.nl dan is de eerste tweet die genoemd
wordt van 3 februari 2015. Dat is vreemd. Dit kan te maken
hebben met het feit dat Twitter gestopt is met het weergeven
van de url’s van websites. Het zoeken op bibliotheekblad.nl
(zonder www) levert al weer veel meer resultaten op

1) zoekwoord

2) kies opties

3) kies Geav. zoeken

Twitter is nog een zelfstandig bedrijf en heeft onlangs opnieuw
een overeenkomst met Google afgesloten, zodat tweets ook
via Google vindbaar zijn. Op dit moment werkt dat bij
www.google.com maar nog nog niet bij de Nederlandse
Google. Tijdens de voorbereiding van dit artikel en de vragen
stuitte ik op een proefversie waarmee ook via Google.nl naar
tweets gezocht kan worden:: https://cse.google.nl/cse/home?
cx=004053080137224009376:icdh3tsqkzy Ik heb dit gemeld
bij een paar twitterdeskundigen en die waren er erg blij mee.
Ik merk dat bijvoorbeeld zoeken met de zoekterm
www.bibliotheek.nl via deze proefversie van Google betere
resultaten geeft dan zoeken via de site van Twitter zelf. Deze
url om via Google naar tweets te zoeken zal waarschijnlijk
tijdelijk actief blijven.

https://cse.google.nl/cse/home?
cx=004053080137224009376:icdh3tsqkzy

Topsy
Topsy http://topsy.com/ was in het verleden de ideale manier
om oude tweets te vinden en nog steeds vind je in Topsy
tweets die bij zoeken via Twitter zelf niet getoond worden.
Topsy is onlangs gekocht door Apple en wordt waarschijnlijk
belangrijk voor de nieuwe zoekmachine waar Apple mogelijk
mee gaat komen. Zoeken in Topsy is relatief eenvoudig en
biedt een aantal extra mogelijkheden, zie hiervoor ook mijn
slideshare presentatie ‘Search’ uit 2012 http://
www.slideshare.net/digibieb/presentatie-voor-smc0413 of
bekijk de presentatie die bij deze vragen hoort.

http://topsy.com
Zoeken in Topsy kan zonder account en in het Nederlands

Let hoeveel
dagen terug zoekt
standaard is 3 dagen

De vragen
De vragen van deze derde vragenronde zijn te beantwoorden
door gebruik te maken van de hierboven beschreven bronnen
en met de in deel 1 en 2 beschreven databases en bronnen.
Bedenk wel dat sommige vragen een dubbele bodem kunnen
hebben, zodat je soms wat verder door moet zoeken om het
juiste antwoord te vinden.
http://goo.gl/forms/ZazW6z1EjB

