
Z LEKTUR ZAGRANICZNYCH

Nie wszystkie publikacje, które tu sygnalizuję, mają charakter ściśle nauko
wy. Są również edycje mieszane oraz takie wydawnictwa zawodowe, które zasłu
gują na uwagę, mimo że aparatu naukowego w nich nie ma. Wszystkie razem 
stanowią zaplecze zarówno bibliologiczno-informatologicznych dyscyplin nauko
wych, jak i bibliotecznej oraz informacyjnej praktyki.

[1] WŚRÓD CZASOPISM I SERII

W zasadzie właśnie profesjonalny charakter ma bardzo dobry [*****] tom 
publikacji na temat współczesnych zmagań bibliotek z czasopismami oraz wy
dawnictwami seryjnymi {Mile-high views, 2007). Ale jest tam sporo odniesień 
do źródeł naukowych i konkluzje są rozumne. A wszystko pozostaje w związku 
z prawdziwą lawiną czasopism drukowanych i elektronicznych, jak też wydaw
nictw seryjnych oraz postkonferencyjnych, które powinny w bibliotekach być 
dostępne.

Przeważają opinie, że elektroniczne wersje periodyków nie wyeliminują do 
końca wariantów drukowanych. Natomiast jest sporo negatywnych wypowiedzi
0 rozpowszechnianiu czasopism w trybie Open Access -  który zagraża bibliote
kom (to wszak oczywiste), a wśród autorów-pracowników nauki wywołuje wście
kłość.

W  praktyce wykupu licencji czasopiśmienniczych i prenumeraty jest sporo 
przepychanek. Wydawcy -  na ogół nie rezygnując z drukowanych wersji czaso
pism -  muszą mieć jakiś zysk, biblioteki zaś mają ograniczone środki, a są głów
nymi odbiorcami: prenumeratorzy indywidualni to śladowy dodatek. Trudno 
więc o zgodę. W  dodatku uczelnie, asy^ując kwoty na biblioteczne licencje
1 prenumeratę, chciałyby, żeby z jednej licencji lub z jednego zamówienia, dało 
się (już bezpłatnie) pozyskać dodatkowe egzemplarze lub stanowiska do korzy
stania z czasopism elektronicznych dla całej uczelni. Wydawcy takiej zgody udzie
lać nie chcą, oferując najwyżej okresowe lub regionalne upusty cenowe.

Z perspektywy Sage Publications pojawiła się wypowiedź, obalająca mity 
cenowe (nawiasem mówiąc: także niechętna Open Access). Oto rozliczenie kosz
tów edycji czasopism:

Czasopismo drukowane: 10.000$ > jeden artykuł: 104$;
Czasopismo tylko online: 16.000$ > jeden artykuł: 166$;
Czasopismo dwuwersyjne - drukowane i online: 17.800$ > jeden artykuł: 

185$.
Tymczasem na ogół opowiada się coś zupełnie innego.
Jest w tomie tylko jedna opinia, nawołująca do szybkiej likwidacji czasopism 

drukowanych. Moim zdaniem -  idiotyczna. Równocześnie bowiem przyznaje się 
w niej też, że archiwizacja licencjonowanych czasopism elektronicznych jest nie
możliwa, mimo że konieczna. Dla tego celu doradza się więc... wy drukowanie 
kopii.

Jak wszędzie, tak i w USA, biblioteczna lokalizacja elektronicznych czaso
pism, wydawnictw seryjnych oraz innych, ma miejsce w repozytoriach. Tworzą 
się w ten sposób także lokalne kolekcje uniwersyteckie, przechowujące publika
cje własne, zgodne z profilem badań i kształcenia. Ale dopełnione jeszcze o opra
cowanie w formie metadanych, prowadzenie repozytoriów jest czasochłonne 
i kosztowne. Mnoży poza tym różne kłopoty, związane z wymianą starych wersji 
materiałów na nowe (sugeruje się, żeby dodawać, a nie wymieniać), z prawami 
autorskimi (kiedy autor odchodzi z uczelni, to zabiera swoje teksty?), a zwłaszcza 
z kiepską ochroną przed plagiatami. Ale nie ma innego wyjścia: biblioteczne 
repozytoria są konieczne.



Dopełnienie bibliotecznych kolekcji stanowią nowe interaktywne formy ko
munikacji elektronicznej. Przede wszystkim błogi, do których publiczność chęt
nie dodaje swoje opinie oraz aktywne wspólopracowania typu Wiki, które egzy
stują dzięki inwencji użytkowników. W  ten sposób biblioteki wzbogacają i posze
rzają swoją ofertę.

Obok zmian w bibliotecznej dystrybucji, również rynek wydawniczy publika
cji naukowych przechodzi wielką metamorfozę. Połowę edycji naukowych po 
angielsku (także czasopism), w formie drukowanej i elektronicznej, wydaje dziś 
pięć wielkich firm: Elsevier, Springer, Taylor & Francis, Wiley oraz Blackwell. 
Są też setki wydawców średnich, głównie uniwersyteckich, ale także innych, np. 
Sage Publications oraz są liczni edytorzy niszowi, oferujący również czasopisma. 
I na razie dla nikogo nie brakuje przestrzeni.

[2] MIARY I POMIARY

Także o czasopismach elektronicznych w bibliotekach, lecz z punktu widze
nia ich użytkowania, traktuje inny zbiór tekstów {Usage statistics, 2007), znacz
nie mniej interesujący [***]. Sporo tu bowiem powtórzeń, takich samych opinii, 
a nawet sformułowań (redaktor przysnął?), pełno jest też deklaracji banalnych -  
chociaż kilka innych wypowiedzi ma swój sens. Dominuje pogląd, że przy znacz
nych kosztach abonowanych czasopism, trzeba wiedzieć, jak są użjrwane, a to 
w przypadku periodyków elektronicznych jest trudne do uchwycenia.

Standardowo rejestruje się każde wejście do spisu treści. Ale to za mało, żeby 
uznać za użytkowanie, natomiast trudno stwierdzić fakt wykorzystania konkret
nej publikacji. Dlatego wydawcy opracowali i udostępnili bibliotekom stosowny 
program COUNTER -  Counting Online Usage of Networked Electronic Resour
ces -  określający takie właśnie informacje w rozległej skali. I biblioteki kierują się 
nimi przy zamawianiu prenumeraty lub przy,wykupie licencji. Ale sygnalizuje się 
też (jednak bez faktów), że są tam celowe fałsz3rwki oraz informacje mylne, inten
cjonalnie podrzucane przez wydawców.

W  tym całym pomiarowym postępowaniu łatwo też zauważyć potraktowanie 
biblioteki akademickiej głównie jako studenckiej, gdzie liczą się właśnie wielko
ści użytkowania. Ale to powinna być również biblioteka profesorska (niestety, 
bardzo często nie jest), z wykorzystywaniem niektórych czasopism może bardzo 
rzadkim, ale za to bardzo ważnym. Pomiary statystyczne to właśnie zamazują. 
Poza tym pośrednio sugerują, że wykorzystanie zasobów (zmierzone) jest zawsze 
takie same, a przecież nie jest.

Co nie zmienia faktu, że ceny czasopism elektronicznych są wysokie, a nie
kiedy gigantyczne. Powiększone jeszcze o koszty czynności bibliotecznych, któ
rych przy czasopismach elektronicznych jest więcej, a nie mniej. Dlatego trudno 
nie interesować się wykorzystaniem tych periodyków, ale wnioskować trzeba 
ostrożnie.

Pełna analiza kosztów i poziomu użytkowania czasopism w bibliotekach 
akademickich jest w USA często wymagana przez władze uniwersyteckie. Zda
niem niektórych bibliotekarzy, jeśli udowodni się, że wzrostowi kosztów towarzy
szy zwiększone użytkowanie czasopism, to wtedy znacznie łatwiej otrzymuje się 
powiększone środki na utrzymanie tych zasobów. No cóż, może w USA tak 
bywa, ale w innych rejonach geograficznych lepiej być sceptycznym wobec takiej 
(naiwnej?) opinii.

[3] BIBLIOTEKI A EKONOMIKA I PRAWO

Obfitości tekstów na temat zarządzania, organizacji oraz marketingu w bi
bliotekarstwie, dorównuje ich nędzna -  przeważnie -  jakość. Są to bowiem głów



nie wypracowania streszczeniowe, oparte na lekturze popularnych poradników 
zarządczych, natomiast wyzute z rzeczywistej wiedzy merytorycznej.

Pod tym względem książka (Klujew, 2007) profesora Władimira Klujewa 
prezentuje się bardzo dobrze: problemy ekonomiki, zarządzania, a także prawa, 
są autorowi bliskie. Natomiast znajomość praktyki bibliotecznej jest iście profe
sorska i niekiedy wywołuje rozbawienie. Poza tym w tomie zebrano teksty z wie
lu lat, nie zawsze spójne jakościowo. Te wcześniejsze miały wylansować (na po
czątku zmian politycznych) bardziej ekonomiczne spojrzenie na biblioteki, ale 
sam wywód -  po latach -  wydaje się mocno uproszczony. Całość jest więc nierów
na i trochę treściowo rozchwiana [***]; uzupełnia ją spis 107 autorskich publi
kacji.

Przesłanie główne, akurat nie starzejące się mimo lat, sprowadza się do po
stulatu myślenia o bibliotece w kategoriach (także) ekonomicznych oraz -  do 
nastawienia marketingowego. To oczywiście ma sens, ale akurat tekst o marke
tingu (i jeszcze o konkurencyjności) cechuje napuszone gadulstwo i bełkotliwa 
argumentacja. Autor uważa, że dla takiego podejścia trzeba wypracować specjal
ny system pomiarów bibliotecznych i wskaźników ekonomicznych. Co sugerują 
też inni, ale w praktyce okazuje się to bardzo trudne.

Podstawą zarządzania biblioteką musi być planowe i racjonalne gospodaro
wanie zasobami i finansami, na co dopiero następnie nakłada się fiinkcjonowanie 
merytoryczne. Klujew jest zdania, że przede wszystkim należy: zadbać o propor
cjonalny i systematyczny rozwój biblioteki (to łatwo powiedzieć), dostosować 
podaż oferty do popytu publiczności, przestrzegać zasady oszczędności czasu 
oraz pracy, a także wynagradzać w^ług wkładu i wartości pracy.

No więc, czy to nie jest gadanie profesorskie? Motjrwacja przez płacę to rze- 
cz3Twiście najlepsza z form pobudzania aktywności. Jednak ten akurat postulat, 
w tej części Europy z Rosją włącznie, w bibliotekach i nie tylko w bibliotekach, 
jest jak bajka o żelaznym wilku. Wiadomo, że tak powinno być, ale nie umiemy 
tego wdrożyć.

Bardzo dużo uwagi poświęcił autor ponadnormatywnym usługom bibliotecz
nym, uważając, że trzeba za nie wprowadzić opłaty. I chociaż moim zdaniem 
podstawą egzystencji bibliotek są usługi nieodpłatne, to jakaś racja w tym jest: to, 
co nie mieści się w standardach, nie powinno obciążać bibliotecznych budżetów. 
Kiedy jednak przychodzi do stworzenia rejestru takich odpłatnych usług, opinie 
zazwyczaj nie są zgodne. Z całą pewnością trzeba płacić za w ie lk ie  zlecenia 
informacyjno-bibliograficzne i za przeszukiwanie licznych baz danych, oraz -  
w przyszłości -  za usługi wydawnicze i promocyjne, zamawiane przez zleceniodaw
ców indjrwidualnych. Klujew jednak wydaje się sądzić, że to będą przychody zna
czące, tymczasem w ogólnej skali wydatków bibliotecznych to są marginalia.

Logiczne, że niemała część rozważań odnosi się z kolei do pozyskiwania środ
ków przez biblioteki, co w terminologii ekonomicznej określa się terminem/u/7- 
drising. Klujew opisuje zasadniczy schemat i model postępowania, wielokrotnie 
zresztą już w piśmiennictwie sygnalizowany. Na pierwszy rzut oka wszystko 
wydaje się proste, ale -  co znam z własnej praktyki -  same zabiegi są uciążliwe, 
czasochłonne, deprymujące i rzadko przynoszą oczekiwane rezultaty.

Autor ma zresztą taką świadomość i zwraca uwagę, że donatorzy mają inne 
cele, aniżeli wnioskodawcy. Zwykle dążą mianowicie do poprawy własnego wize
runku lub do pozyskania ulg w płatnościach bądź po prostu tworzą sobie w ten 
sposób dodatkową formę reklamy. I to trzeba w argumentacji brać pod uwagę.

Klujew wylicza też różne, możliwe warianty dotacji. Otóż, może to być ogól
na darowizna pieniężna albo grant celowy, bjrwa bezzwrotne przekazanie zaso
bów lub urządzeń, a czasami inna znana instytucja aranżuje publiczną akcję dla 
pozyskania środków na bibliotekę. Ciekawe, że do tego repertuaru zalicza autor 
także ewentualny patronat oraz wolontariat.

Odrębną część książki stanowią analizy federalnego prawa Rosji, dokonane 
przez pryzmat odniesień do bibliotekarstwa. Jest ich zbyt dużo, żeby dało się je



tutaj zrelacjonować. Ogólna konkluzja jest taka, że niektóre przejawy działalno
ści bibliotecznej mają całkiem dobre umocowania prawne, dla innych natomiast 
takich podstaw brak. Zapewne -  jak wszędzie. Ale prawodawstwo jest procesem 
dynamicznym, więc można oczekiwać zmian.

Wśród roztrząsań szczegółowych znalazł się opis poprawnej umowy prawnej 
oraz dłuższy wywód, dowodzący że rosyjskie prawo nie sprzyja obecnie sponso
ringowi. Jest też detaliczna charakterystyka prawna zasad leasingu w bibliote
kach -  ale w przeciwieństwie do autora, uważam to za rozwiązanie całkowicie 
marginalne.

Końcową część tekstu stanowią starannie opracowane programy kursów, 
proponowanych dla bibliotekarzy. Ich rejestr ma związek z treścią tej książki, 
Klujew proponuje bowiem takie oto kursy: Mikroekonomika biblioteczna, Mar
keting w informacji, Fundrising oraz Prawo biblioteczne. To ma swój sens.

[4] INFORMACYJNY BIGOS

Bigos robi się z tego, co akurat jest pod ręką i na podobnej zasadzie został 
skonstruowany tom tekstów o informacji, pod zachęcającym (zdawałoby się) ty
tułem {Information tomorrow, 2007). Same teksty są jednak wobec siebie czę
sto niekompatybilne, a pod względem jakości różnią się bardziej niż Arktyka od 
Sahary, więc ogólna ocena musi być wstrzemięźliwa [***], mimo że wydawnic
two (Information Today) jest renomowane. Po prostu, jak to często bywa, pani 
redaktor (Rachel Gordon) była dla autorów zbyt łaskawa.

To jest zresztą praktyka ogólna. Ogłasza się zręczne hasło jako tytuł konfe
rencji bądź tomu, co brzmi atrakcyjnie, ale potem zbiera się do rejestru treści 
albo do programu wszystko, co zostanie nadesłane. Nawet, jeżeli z tematem ma 
związek zerowy.

Zasygnalizuję więc tylko wybrane te k ^  z tego tomu -  te, warte uwagi. 
A brak związku między nimi powoduje, że muszę to zrobić skokowo, trudno bo
wiem o jednolitą sekwencję.

Zdaniem jednej z autorek, rozwój publikowania elektronicznego zmienił dia
metralnie sytuację na rynku czasopism. Coraz więcej jest dwuwersyjnych perio
dyków naukowych, a w przyszłości przetrwają te, które okażą się użyteczne -  
niezależnie od formy. Ciekawe: jeszcze kilka lat temu nikt tak nie pisał. Jest jed
nak warunek, że muszą być odpłatne -  czasopism darmowych nie da się utrzy
mać na dłuższą metę. Zaś żądanie, żeby koszty publikacji w Open Access ponosili 
autorzy, określono jako bezsens.

To samo powtórzono w innym tekście -  ktoś musi zapłacić, ale nie autor i nie 
odbiorca. Pomysł jest taki, żeby uczelnie oraz inni grantodawcy. Za te pieniądze, 
płacąc autorom, uczelniane biblioteki posadowiałyby niskonakładowe teksty 
i czasopisma na swoich serwerach, w repozytoriach. Tymczasem zaś trwa prak
tyka wyłgiwania się wydawnictw uczelnianych od wydawania czasopism: wyso- 
koobiegowe cedują na duże wydawnictwa komercyjne, a pozostałe stopniowo za
wieszają. To bardzo zły obyczaj. Jak z tego wynika, wydawnictwa uczelniane nie 
tylko w tej części Europy uchodzą za organizmy pasożytnicze.

A oto inna filipika: na rzecz wyższości bibliotek nad Googlami. Które jedynie 
wyszukują we wskazanym obszarze -  bez grupowania, bez sortowania i bez weryfi
kacji oraz oceny. Biblioteki robią to samo w wielu zakresach, pomagają, rozumieją 
oczekiwania i zespalają się ze środowiskiem. Pod tym względem są więc lepsze.

Dla zgodności z tytułem tomu, pojawił się tekst o miniaturyzacji odbiorni
ków -  telefonów komórkowych z ekranem oraz przemieszczalnych minikompu
terów. Microsoft zapowiada, że wprowadzi na rynek Ultra Mobile Personal Com
puter. To są urządzenia prywatne, osobiste, ale sugeruje się, że muszą być dla 
nich w bibliotekach specjalne (osobne) wejścia sieciowe. Tyle, że koszty są nie
porównywalnie większe i nie wiadomo, kto miałby je pokryć.



Niejako przy okazji pojawia się też narzekanie na praktykowane sposoby 
sprzedaży systemów automatycznych dla bibliotek — kupowanych w gruncie rze
czy w ciemno. Jedyną podstawę wyboru stanowi obiegowa reputacja, natomiast 
nie ma żadnych procedur rynkowych. A koszty są gigantyczne i po nabyciu od
wrotu już nie ma.

Pośród rozmaitych wypowiedzi znalazło się też przypomnienie idei bibliote
karstwa zintegrowanego (raczej: aktywnego) -  Blendedlibrańanship -  z 2004 r., 
wygenerowane w celu odzyskania dobrej pozycji biblioteki akademickiej 
w strukturze uczelni. Bo ulega stopniowej marginalizacji.

Przyczyny są różne. Kształci się studentów ignorując biblioteki, teksty do 
studiowania trafiają bezpośrednio do sieci lub są dostępne w ind3rwidualnej pre
numeracie, a swoje robi też funkcjonowanie wyszukiwarek i ogólna Googliza- 
cja. Aktywizację bibliotek proponuje się oprzeć na optymalizacji techniki elektro
nicznej i na starannej, a stałej współpracy z instytutami, z czego powinna powstać 
oferta, rzeczywiście użyteczna. A jako narzędzia bardzo właśnie użyteczne, wy
mienia się przysposobienie informacyjne i biblioteczne oraz organizację zespołów 
uczących się online, ze wsparciem biblioteki. Trudno wyrokować, ale trochę mało 
tych propozycji.

W jednym z tekstów została zawarta pochwała elektronicznych ^er fabular
nych, wprawdzie rozrywkowych, ale rozwijających edukacyjnie oraz informacyj
nie, a także wspierających czytanie. Napisano, że trzeba te gry w bibliotekach 
lansować i udostępniać, zwłaszcza że średnia wieku grających wynosi 33 lata, 
zatem nie jest to domena małolatów.

Jak często w amerykańskich publikacjach bibliotekarskich, pojawia się też 
postulat ochrony prywatności użytkowników -  zagrożonej ostatnio dodatkowo 
przez ustawę PATRIOT ACT, która daje prawo służbom specjalnym tajnego 
inwigilowania także zamówień bibliotecznych -  ale żadnych konkretnych suge
stii ochronnych nie ma. Napisano tylko, że komunikacja elektroniczna jest szcze
gólnie słabo chroniona przed podglądem zewnętrznym. Rzeczywiście -  ale to nie 
znaczy, że należy jej unikać.

No i jest w tym tomie gołosłowny atak na uczelnie, kształcące w zakresie inb, że 
mianowicie zupełnie nie zwracają uwagi na nowe technologie biblioteczne. Zwłasz
cza nie uczą (podobno) tworzenia metadanych, nie przygotowują do realizacji usług 
zdalnych ani do kreacji repoz3rtoriów. Jednak żadnych konkretów nie ma.

O ile wiem, to programy studiów bibliotekarskich oraz informatologicznych 
na różnych uczelniach są różne. Trudno zatem identyczny zarzut formułować 
wobec wszystkich, a już na pewno przydałaby się wcześniejsza analiza konkret
nych treści nauczania, choćby w wybranych uniwersytetach. Bez tego, to jest po 
prostu jeszcze jeden (w długim ciągu) wyraz niechęci praktyków bibliotekarstwa 
do bibliologów -  o nieokreślonej zasadności.

[5] ZAPAMIĘTYWANIE

Pierwszą reakcją jest zdumienie: oto renomowane wydawnictwo słynnego an
gielskiego uniwersytetu -  Oxford University Press Inc. -  jako miejsce wydania 
książki (Poster, 2009), drukowanej zresztą w Anglii, podaje... New York. Ale tak 
właśnie wygląda współczesna globalizacja anglojęzycznego rynku książki nauko
wej. Większość wydawnictw określa jako bazowe, liczne miejscowości w różnych 
częściach świata. Zeby zaś było jeszcze bardziej rozmaicie, autorem książki którą 
tu sygnalizuję, zresztą znakomitej [*****], jest psycholog i klinicysta australijski.

Wydano ją w serii (zaznaczonej w podtytule) „Very short introduction”, pre
zentującej w kompetentnych, skrótowych omówieniach, rozmaite zjawiska i dys
cypliny naukowe. Ich cechą jest lapidarność, lecz niebezgraniczna. Miniaturowy 
format kieszonkowy i cienki papier -  to jedno. Ale jest też znacznie pomniejszona 
czcionka i objętość (tym razem) jednak ponad 140 stron.



Przedmiotem opisu Fostera jest pamięć, zapamiętywanie i przypominanie. 
Autor dokonał podsumowania tego, co o tym wiadomo d zis ia j  -  więc jeszcze 
bez odwoływania się do nowycti spostrzeżeń, dokonywanych przez najświeższą 
gałąź psychologii, mianowicie neuronaukę. To nawet dobrze, bo w pierwszym 
porywie, dominujące w neuronauce stanowisko jest skrajnie mechanistyczne, ale 
zapewne z czasem zostanie przezwyciężone.

Gdyby zaś pojawiło się pytanie, co to ma wspólnego z bibliotekarstwem oraz 
z praktyką informacyjną, to chętnie odpowiem, że wszystko. Po to wszak organi
zuje się biblioteczną/informacyjną mediację, żeby przejęte treści zostały zapamię
tane, a następnie przypomniane, kiedy okażą się potrzebne. Trzeba wobec tego 
znać ogólny przebieg tych procesów i główne prawidłowości.

Pamięć zachowuje nie tylko wiadomości -  jak zwykło się uważać -  ale też 
różne inne aspekty przeszłości, które potem mają wpływ na teraźniejszość. Ale 
zapamiętywanie jest głównie procesem aktywnym: dokonuje się selekcja oraz 
interpretacja treści do zapamiętania, a następnie ma miejsce dodanie do tych 
śladów, które w pamięci już są. Ucząc się, trzeba więc te przejawy aktywności 
celowo inspirować. Natomiast skuteczniej utrwala się to, co użyteczne oraz to, co 
niezmienne i na to można nie mieć wpływu. Tak właśnie objaśnia się m.in. trwa
łość stereotypów w świadomości publicznej.

Najwięcej treści zaciera się zaraz po przyjęciu, a potem poziom zapominania 
słabnie. Zatarcie jednak nie jest zapewne całkowite -  w pamięci pozostają jakieś 
ślady. Dlatego odtwarzanie wspomnień jest skuteczniejsze niż uczenie się czegoś 
od nowa.

Jeśli w przyjmowaniu treści angażują się emocje, zainteresowania oraz pojawia 
się stosowna motywacja, a treść jest przepracowana i skrócona, to zapamiętywanie 
jest trwalsze. W  tym sensie ma charakter rekonstruktywny, a nie reprodukcyjny. 
Dlatego robienie kwintesencyjnych notatek z lektur i z wykładów, według włas
nego uznania, bardzo sprzyja zapamiętywaniu. I to trzeba lansować.

Tak jak cała dotychczasowa psycholc^a, Foster dzieli pamięć na senso
ryczną, roboczą i długotrwałą. Ta sensoryczna to w istocie filtr, przejmujący 
z zewnątrz lub odrzucający sygnały echoiczne (dźwięki) oraz ikoniczne (obrazy). 
Najprzód ma to miejsce osobno, ale następnie ośrodek centralny łączy efekty 
aktywności wizualnej i słuchowej. Z kolei, w pamięci długotrwałej odrębnie za
chowują się fakty, a odrębnie -  idee.

Ale nie jest pewne, czy to objaśnienie nie ma charakteru metaforycznego i czy 
z czasem nie będzie wymagało weryfikacji. Skoro bowiem wiadomo już, że ślad 
pamięciowy to międzyneuronalny styk intersynaptyczny, to trudno będzie udo
wodnić, że te miejsca stykowe służą zachowaniu śladów o różnym charakterze. 
Być może o zróżnicowaniu decyduje hipokamp, co Foster sugeruje, ale takich 
opinii jest na razie mało. A to znaczy, że natura zapamiętywania nie jest rozpo
znana do końca.

Z kolei przypominanie zapamiętanych treści najłatwiej dokonuje się z po
mocą dyrektjrw, wskazówek i to jest rozpoznawanie. Trzeba takie dyrektywy 
(właśnie -  z notatek) sobie wypracować. Pomocne jest także podobieństwo oko
liczności w chwili przypominania do okoliczności w chwili zapamiętywania, ale to 
trudno zapewnić. Poza tym pojawiają się też spontaniczne, niekontrolowane 
odtworzenia treści zapamiętanych -  i te mogą naruszać klarowność wspomnień 
głównych.

Foster, jak wielu innych psychologów -  ale nie wszyscy -  jest zdania, że zapo
minanie to wynik interferencji treści i pamięciowych śladów późniejszych. Otóż 
nie jest to takie pewne. Jeśli zapisem śladu z przeszłości jest połączenie między- 
synaptyczne, to osłabia je redukcja zachowanej w synapsach energii, następująca 
proporcjonalnie do czasu, w wyniku nieużjrwania (więc i nieodświeżania energii) 
tego śladu. Natomiast może zapewne nastąpić falsyfikacja wspomnienia, pod 
wpływem nałożenia się podobnych (jednak nie całkiem) a późniejszych śladów 
wspomnieniowych.



Wygląda na to -  powiada autor -  że na razie nie ma sposobu na r a d y k a 1- 
n ą poprawę zapamiętywania. W mocy pozostają więc wypracowane dotychczas, 
niekoniecznie uniwersalne, ale użyteczne dyrektywy metod uczenia się.

Trzeba mianowicie zawsze po swojemu organizować i porządkować treści 
zapamiętywane, przy przejmowaniu ich angażując uwagę i stosownie motywując 
dla s ieb ie  potrzebę tego przejmowania. Lepiej uczyć się treści w mniejszych 
dawkach niż większych całości naraz, posługując się jakimś rodzajem skróconego 
zapisu. Pożyteczna jest mapa pamięci (mind map), ale też każda inna forma re
jestracji -  byle nieodtwarzająca nadania w sposób bierny. Przyjętą informację 
najlepiej powtórzyć niezwłocznie (z wykorzystaniem zapisu), a potem raz jeszcze, 
ale mniej więcej po miesiącu. Foster wylicza też różne formy mnemotechnik, więc 
zapamiętywania formalnego, ale nadmiernie ich nie lansuje. Najlepszą strategią 
zapamiętywania jest -  jego zdaniem -  rozumne i świadome przetworzenie no
wych treści i złączenie ich z tymi, które już są przyswojone. I taka dyrektywa dla 
wszystkich, którzy uczą się czegokolwiek, w dowolnej formie, wydaje się najracjo
nalniejsza.
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