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CO TO JEST ZETTELKASTEN?

JEŚLI CZYTASZ KSIĄŻKĘ O TYM, jak zbudować własny Zettelkasten,
to zapewne masz już ogólne pojęcie, czym on jest, więc nie
będę się zbytnio zagłębiał w ten temat.
Zettelkasten oznacza po niemiecku „pudełko z notatkami”
(liczba mnoga brzmi: Zettelkästen). W formie analogowej Zettelkasten to dosłownie pudełko wypełnione karteczkami,
z których każda zawiera notatkę oraz metadane służące do
porządkowania tych notatek. Metoda Zettelkasten to sposób
porządkowania treści w sposób niehierarchiczny. Zamiast
ograniczać się do prowadzenia notatek tylko w jednej kategorii lub tworzenia wielu kopii tej samej notatki w różnych
miejscach, notatki są zorganizowane w taki sposób, że do jednej notatki można dotrzeć różnymi drogami, a ta z kolei może
prowadzić do różnych innych notatek — podobnie jak w dzisiejszym internecie, tyle że w formie papierowej.
Metoda Zettelkasten istnieje od XVI wieku, ale jej najbardziej znanym praktykiem był Niklas Luhmann, niemiecki
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socjolog, który wykorzystał ją do napisania siedemdziesięciu
książek i setek artykułów.
W przeciwieństwie do katalogu w starej bibliotece celem
Zettelkasten nie jest odnalezienie pojedynczej notatki, ale
raczej zbadanie powiązań między notatkami. Może to pomóc
w szybkim gromadzeniu wiedzy potrzebnej do pisania prac
i książek, a także w znalezieniu obszarów, które wymagają dalszych badań. Ponadto porządkowanie Zettelkasten często prowadzi do niespodziewanych odkryć, które wynikają z procesu łączenia notatek ze sobą lub przypisywania im słów
kluczowych.
Metoda Zettelkasten została pierwotnie opracowana z myślą o ograniczeniach papieru, co doprowadziło do powstania
pewnych cech charakterystycznych. Gdy pisarze, nauczyciele
akademiccy i uczniowie dostosowują metodę do narzędzi
cyfrowych, zadają sobie pytanie, jakie cechy charakterystyczne, które były obecne w analogowej metodzie Zettelkasten,
powinny być nadal obecne w jej cyfrowym odpowiedniku.
Odkrywają również, że narzędzia cyfrowe dają nowe możliwości (i narzucają ograniczenia), które nie występują w przypadku analogowych Zettelkästen.
KARTECZKA? ZETTEL? NOTATKA?

Terminy „pudełko z karteczkami” i „Zettelkasten” mogą być
stosowane zamiennie. Karteczka w pudełku może być również określana mianem „zettel”. Karteczki i zettels to także
„notatki”.
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