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Hva er egentlig
nettformidling?

Amsterdam: Frequency 1550
http://freq1550.waag.org/

Mye har skjedd siden 90-tallet...



Museumsnettsted på 90-tallet
og i dag

Eksempel lånt fra Ideum.coms presentasjon “Museums and Web 2.0”:
http://www.ideum.com/blog/2006/03/03/museums-and-web-20/



Kulturnett.no



“web 2.0”
Web på 1990-tallet

• statiske
hjemmesider

• kataloger

• få folk til å bli på
hjemmesiden lengst
mulig

• FORMIDLING

Web 2.0

• blogger

• “tagging”,
“folksonomy”,
sosiale bokmerker

• syndikering (få
dem til å komme
igjen)

• DELTAGELSE



Eksempler på kulturformidling
med fokus på brukerdeltagelse:

Det sosiale nettet Brukerstyrte teksterBlogger

Underskog.no WikipediaMuseumsblogger



Underskog



Underskog



Myspace - band profil



Museo-blogging
(museumsblogging)

Ikke bare mer markedsføring og katalogpresentasjoner,
men:

…something more personal, something that’s not going be on the
official website. Perhaps press/reviews regarding exhibitions from
publications, reviews of staff, of programming and/or performance,
curatorial insights, anecdotes about installation, execution, general
thoughts, images, artist interviews that are included in current exhibitions,
etc. Anything that supplements and rounds out the programming and,
perhaps, includes the viewer. Blogs can make the possibilities of what an
institution can do endless and with ease. (Caryn Coleman)

(http://blogs.walkerart.org/offcenter/?p=5)



“outside ideas from inside the
museum”



reiseblogg

http://piclib.nhm.ac.uk/meteorite-blog/



Kuratorblogg

http://foe.typepad.com/blog/2006/09/spymaker_call_f.html



Vær varsomplakat for
institusjonsblogger

http://newmedia.walkerart.org/nmiwiki/pmwiki.php/Main/WalkerBlogGuidlines



Hvor mange?

“Det fins ikke mer enn et tjuetalls aktive
museumsblogger.”

-- Jim Spadaccini, mars 2006
http://www.ideum.com/chin/museums-web2.pdf



Wikipedia



Hvorfor bør muséer bruke web 2.0?

• Kan bli usynlig om man ikke er med - og
andre vil definere en i stedet.

• Det er her de unge er.
• Ifølge Ideum.com, er det vist klar

sammenheng mellom besøk til
museumswebside og besøk på museet.
(Dette har jeg ikke hatt tid til å sjekke, se presentasjonen Musuems and web
2.0, http://www.ideum.com/chin/museums-web2.pdf)



Første treff på Google når jeg
søker på museum og Norge:



Brukstall for tradisjonelt
leksikon vs brukerskrevet

leksikon:

http://www.pewinternet.org/PPF/r/189/report_display.asp



Det er menneskene,
brukerne som lager
disse nettstedene.



Og det er
unge

mennesker.

http://www.pewinternet.org/PPF/r/189/report_display.asp



Fra stedsmetaforer til
individer, medieobjekter og

forbindelser



Tilsvarer endringer i vår
identitetsforståelse?

Eks. Kanonisering av Nederlands
historie - “to improve the cohesion
of Dutch society” - Dutch National
History Museum

stedsbundet

Multikulturell, individuell, bevegelig,
fleksibel

forbindelsessentrert



Fra stedsmetaforer til
individer, medieobjekter og

forbindelser



Fra søk på emne til søk
gjennom forbindelsene dine



Etisk å blande seg?



Eksempel på betalt bloggpost



Technorati-søk på URLen



Eksempel på en som har
skrevet om denne
“opportunity”en.



(over 2000 nye blogger er startet siden
denne presentasjonen begynte...)

http://technorati.com/weblog/2006/04/96.html



Prøv selv!



Du finner mer på jilltxt.net
Særlig takk til Jim Spadiccinis presentasjon om “Museums and Web
2.0” fra mars i år. Både presentasjonen hans og bloggen hans er
spennende lesing!

http://www.ideum.com/blog/2006/03/03/museums-and-web-20/


