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hack - make - learn
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hack - make - learn

Hybrid environments

Incremental - Iterative

Alternate Narratives
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The Rule of the Platform
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Production Costs

Transformation Costs

Maintenance and Operational Costs

The Rule of the Platform
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Production Costs

Transformation Costs

Maintenance and Operational Costs

The Platform Makes the Rules
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Production Costs

Transformation Costs

Maintenance and Operational Costs

Understand your position  
in the value chain

Use the platforms that suit  
your business model
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diversity -  standardisation and the role of tools



What we want



What we get



English - Spanish - Chinese 
(and the rest)

(open) Mega-Platforms

Cost for the content providers 
Value for the content disseminators



What we need to do

Build your wikimedia strategy

create digital journeys to and from 
your main web site



What we need to do

Re-using your content 
= Re-enforcing your brand



What we need to do

Use your own resources, enhance your 
brand 

 (e.g. Cavafy fonts) 



What we need to do

Link with repositories beyond Europeana



What we need to do

Identify tools, people and communities

try not to be boring
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beyond digital
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beyond digital know your data

know your art

surprise me!

Oiko-nomic Threads
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beyond digital

visualisation is not just a screen thing
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KISS
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KISS

Open Source

Standard

Part of org culture and practice
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what2remember

hack with others

use the platform

have a wikimedia strategy

visualisation is not just about monitors

KISS



questions

answers
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