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Internetowe źródła informacji naukowej dla 
kosmetologów – książki

Online science information sources for cosmetologists – books

S t r e s z c z e n i e

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu wybranych internetowych źródeł infor-
macji naukowej, przeznaczonych dla kosmetologów i osób zainteresowanych rozwojem 
naukowym, edukacyjnym w zakresie tego kierunku. Zaprezentowano zasoby ukrytego 
Internetu w postaci wyszukiwarek naukowych i baz danych, które udostępniają książki 
w formie pełnotekstowej; pokazano jak można dobrze wykorzystać jego zasoby i usługi. 
Oprócz samych informacji wskazano, jak niezwykle ważne są umiejętności w zakresie 
efektywnego przeszukiwania zasobów internetowych, ich selekcja i określenie wartości 
zdobytych informacji.

S łowa k luczowe:  informacja naukowa, kosmetologia, książki online, kompetencje informacyjne

A b s t r a c t

The aim of this paper was to review selected online science information sources avail-
able to cosmetologists and persons interested in scientific or educational development in 
this field. The paper presents hidden internet resources, i.e. scientific search engines of-
fering access to full-text books, as well as ways of making the best use of hidden internet 
resources and services. Crucial meaning of proper skills of searching, selecting, and evalu-
ating information quality was also recognised.
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W s t ę p

W ostatnich kilkunastu latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii in-
formatycznych. Nowe media i praktycznie nieograniczony, powszechny dostęp do 
Internetu wywierają ogromny wpływ na każdy aspekt naszego życia. Każdy z nas 
w codziennym życiu zauważa wszechobecność urządzeń telekomunikacyjnych i in-
formacyjnych, które doprowadziły do stworzenia całkowicie nowego obrazu społe-
czeństwa: informacyjnego i sieciowego. Społeczeństwo informacyjne to zbiorowość, 
która charakteryzuje się umiejętnością użytkowania systemów informatycznych, 
skomputeryzowane i wykorzystujące Internet i inne media do komunikowania się, 
przesyłania i przetwarzania informacji [1]. Łatwość wyszukiwania i dostępność ma-
teriałów źródłowych spowodowały, iż zmienia się podejście do sposobu zdobywania 
wiedzy. Internet w swoich zasobach zawiera bogactwo informacji i danych, prezen-
towanych za pośrednictwem różnego rodzaju portali, aplikacji czy wyszukiwarek.

Zauważyć można, iż w Internecie uległ zmianie również sposób publikowania 
treści. Nowy model zwany Web 2.0 (sieć drugiej generacji, charakteryzująca się 
interaktywnością stron, rozpoczęła się od serwisów społecznościowych umożli-
wiających użytkownikom przekazywanie i wymianę treści) daje użytkownikowi 
narzędzia do przekazywania informacji, tworzenia jej i recenzowania. Użytkow-
nik nie tylko w prosty sposób wyszukuje informacje, ale także komentuje, ocenia, 
przekazuje i wymienia się treściami a proces komunikacji odbywa się tekstowo, 
głosowo lub za pomocą obrazu w czasie rzeczywistym [2].

Mnogość treści w Internecie, które obejmują swoim zasięgiem globalną sieć, 
powoduje dążenie do indywidualizacji potrzeb użytkownika i wsparcia go w po-
szukiwaniu i dostępie do właściwej i rzetelnej informacji.

Ko m p e t e n c j e  i n f o r m a c y j n e

Nieograniczony dostęp do wielu źródeł informacji sprawia, że użytkownik In-
ternetu może mieć problem z dotarciem do najwartościowszej informacji, która 
będzie zaspokajała jego potrzeby. Należy w tym miejscu odwołać się do wcze-
śniej przytoczonej definicji społeczeństwa informacyjnego i zauważyć, że „społe-
czeństwo informacyjne – to nie tylko społeczeństwo z komputerem i Internetem 
w każdym domu, co społeczeństwo przygotowane do odbioru informacji (…) 
umiejące selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł” [3]. Przy-
wołana definicja pozwala stwierdzić, iż od użytkownika nie wymaga się już tylko 
umiejętności związanych z obsługą sprzętu komputerowego i dedykowanego 
oprogramowania, ale kluczowym jest posiadanie i udoskonalanie umiejętności 
związanych z poruszaniem się w Internecie. 
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Kompetencje informacyjne, określane w literaturze anglojęzycznej terminem 
information literacy (IL), to szereg umiejętności w zakresie korzystania i posługi-
wania się informacją, jej wyszukiwania we właściwych źródłach, selekcji, oceny 
pod kątem przydatności, wiarygodności i jakości oraz przetwarzania zgodnie 
z własnymi potrzebami [4].

Użytkownicy Internetu, a w szczególności studenci i uczniowie, do wyszukiwa-
nia informacji na określony temat wykorzystują standardowe wyszukiwarki inter-
netowe np. Google – jest to pierwszy krok w procesie wyszukiwania informacji [5].

Niestety pod względem poszukiwania rzetelnych informacji opartych na re-
cenzowanej literaturze naukowej, wyszukiwarka Google jest niedostatecznym na-
rzędziem do pozyskiwana materiałów naukowych czy edukacyjnych, dlatego też 
niezwykle ważnym elementem w procesie edukacji formalnej i nieformalnej jest 
rozwijanie wśród studentów i uczniów umiejętności w zakresie IL, w szczególno-
ści z obszaru nauk medycznych.

W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wybrane internetowe źródła 
informacji naukowej, w postaci książek pełnotekstowych, dostępne dla studen-
tów kierunku Kosmetologia i osób zainteresowanych rozwojem naukowym, edu-
kacyjnym w zakresie tego interdyscyplinarnego obszaru naukowego. Jako źródło 
informacji naukowej należy rozumieć każdy „materiał, z którego czerpane są in-
formacje zaspokajające określone potrzeby informacyjne; w szerszym znaczeniu 
– dokumenty, osoby bądź instytucje” [6].

Jak wspomniano wyżej pierwszym krokiem do pozyskania określonej 
informacji w Internecie stała się tzw. wyszukiwarka internetowa, dzięki 
której sam proces wyszukiwania potrzebnej informacji w Internecie jest 
dość prosty. 

Pomimo iż większość użytkowników jest przekonana, że potrafi  wybie-
rać, szukać i selekcjonować informacje w Internecie, to ich wyszukiwanie 
polega głównie na przeglądaniu kolejnych stron wyników prezentowanych 
przez wyszukiwarkę. Najczęściej trafiają na szereg przypadkowych wyników, 
które praktycznie nie odpowiadają potrzebom wyszukiwawczym [7]. Brakuje 
im wiedzy o bazach danych, wyszukiwarkach specjalistycznych i innych na-
rzędziach wyszukiwawczych, które pozwalają na zawężenie wyników wyszu-
kiwania i przeszukiwanie tylko tych zasobów internetowych, które zaliczają 
się do biomedycznej literatury naukowej.

Zasoby internetowe poświęcone, ogólnie określając, naukom biomedycz-
nym pozwalają na wyszukiwanie różnego typu publikacji bądź danych. Wśród 
nich można wymienić:

-  książki elektroniczne w formie pełnotekstowej, 
-  czasopisma i artykuły naukowe,
-  materiały multimedialne w postaci filmów, warsztatów i szkoleń,
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-  rozprawy naukowe,
-  materiały ze zjazdów i konferencji naukowych,
-  atlasy i encyklopedie online.

W y s z u k i w a n i e  k s i ą ż e k  p e ł n o t e k s t o w y c h

W tej części artykułu zostaną zaprezentowane bazy danych i wyszukiwarki 
zawierające elektroniczne wersje książek, do których dostęp możliwy jest przez 
Internet. Informacje o zasobach podzielono na wybrane bazy z elektronicznymi 
książkami według kryterium formalnego i rzeczowego. 

Kryterium formalne spełniają narzędzia wyszukiwawcze w formie baz da-
nych, o określonej strukturze, posiadającej własny aparat wyszukiwawczy. Źró-
dła sporządzane są najczęściej przez instytucje naukowe, dzięki temu istnieje 
gwarancja wiarygodności, poprawności i maksymalnie możliwej kompletności 
danych wyszukanych w tych bazach. 

Pod względem kryterium rzeczowego wybrane zostały bazy danych i wyszu-
kiwarki dziedzinowe lub wielodziedzinowe, zawierające publikacje z obszaru 
nauk ścisłych w dziedzinie nauk chemicznych, obszaru nauk przyrodniczych 
w dziedzinie nauk biologicznych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu we 
wszystkich jego dziedzinach.

Niniejsza praca przedstawia wybrane zasoby internetowe spełniające powyż-
sze kryteria, z których mogą korzystać kosmetolodzy.

G o o g l e  B o o k s  [ h t t p s : / / b o o k s . g o o g l e . p l / ]

Wyszukiwarka Google Books powstała w 2004 roku, a celem jej twórców było 
zeskanowanie i udostępnienie w Internecie zbiorów amerykańskich bibliotek. 
Obecna wersja jest rozszerzona o zbiory bibliotek europejskich i różnych firm wy-
dawniczych. Pomimo iż projekt Google Books wzbudza sporo kontrowersji natury 
prawnej, kulturowej i informatycznej, jest on nadal kontynuowany i zyskuje coraz 
większą popularność wśród użytkowników Internetu. Główne zarzuty dotyczą ła-
mania praw autorskich, słabej jakości wykonywanych skanów książek, faworyzo-
wanie literatury anglojęzycznej i monopolizacji rynku wyszukiwawczego [8].

Interfejs wyszukiwarki jest bardzo zbliżony do ogólnodostępnej wyszuki-
warki tej marki, co niewątpliwie ułatwia korzystanie z niej. Proces wyszukiwa-
nia książek jest dość prosty – wystarczy wpisać żądaną frazę lub tytuł i otrzy-
mamy wyniki wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w formie 
„podlinkowanych” tytułów książek i ikonek ich okładek – książki są pod różną 
postacią: książki pełnotekstowe (w formacie pdf lub html), książki udostępnione 
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fragmentarycznie lub tylko informacje o książce z samą jej okładką. Opcje pre-
zentowania książek w Google Books uzależnione są od zgody autora i wydawcy 
(20–100% treści książki). Udostępnienie podglądu oparte jest na licencjach Cre-
ative Commons i ma przede wszystkim wymiar marketingowy, który pozwala 
wydawcom i autorom promować książki w Internecie.

Aby zawęzić wyniki wyszukiwania tylko do książek z pełnym tekstem lub 
fragmentami, w przycisku narzędzia należy zmienić widok wyników wyszukiwa-
nia z dowolne książki na dostępny podgląd. 

Po wybraniu przez użytkownika interesującej go książki, np. Dermatologia 
kosmetyczna, publikacja otwiera się w nowym widoku. Książkę można przeglądać 
za pomocą gotowych narzędzi w postaci przycisków lub za pomocą suwaka. 
W menu można znaleźć wiele elementów opisu książki, m.in.: informacje bi-
bliograficzne, opinie, recenzje, możliwości poszukiwań w bibliotece czy wyniki 
wyszukiwana z księgarń internetowych, gdzie można daną książkę kupić w formie 
tradycyjnej lub e-booka. W przycisku narzędzia, który prezentowany jest za po-
mocą grafiki koła zębatego znajduje się pasek pomocy, formularz zapytań za-
awansowanych (przedział dat w,ydania, sortowanie, wyszukiwania po numerze 
ISBN) czy informacja o możliwości pobrania książki w formacie pdf.

Google Books jest wyszukiwarką bezpłatną i ogólnodostępną, która prezentu-
je wyniki wyszukiwania w sposób czytelny i intuicyjny. 

Podobne wyszukiwania można przeprowadzić za pomocą tradycyjnej wyszu-
kiwarki Google jednak zaprezentowane wyniki nie będą tak czytelne i wyselekcjo-
nowane jak w przypadku Google Books. Ogromna liczba wyników wyszukiwania, 
nierzetelne, niewiarygodne zasoby, często będące informacją niejednoznaczną, 
nie dają możliwości zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników [9]. 

Odpowiedzią na stale rosnące potrzeby informacyjne użytkowników Inter-
netu, w szczególności przy wyszukiwaniu źródeł w postaci wydawnictw zwar-
tych, są przedsięwzięcia internetowe polskich bibliotek, repozytoriów i wy-
dawnictw naukowych.

F e d e r a c j a  B i b l i o t e k  C y f r o w y c h 
[ h t t p s : / / f b c . p i o n i e r . n e t . p l / ]

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest platformą internetową, która powstała 
w 2008 roku, a jej twórcą jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 
[PCSS]. Jest to multiwyszukiwarka zrzeszająca polskie biblioteki i repozytoria cy-
frowe. FBC to nic innego jak sieciowa infrastruktura technologiczno-organizacyjna, 
która skupia metadane z rozproszonych systemów informacyjnych, w tym wypad-
ku mowa o zdigitalizowanych zasobach regionalnych bibliotek cyfrowych [10]. 
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Federacja Bibliotek Cyfrowych jest platformą integrującą ponad 130 biblio-
tek i repozytoriów i zapewniającą im zaawansowane funkcje wyszukiwaw-
cze i edycyjne. Dzięki temu użytkownik ma dostęp do ponad 5,6 mln dokumen-
tów elektronicznych z różnych dziedzin, z czego 4,3 mln o otwartym dostępie. 
Największą ilość zasobów stanowią czasopisma 3,8 mln, natomiast dokumenty 
książkowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne to ponad 300 tys. [11].

Misją serwisu FBC jest przede wszystkim:
- prezentowanie zasobów polskich bibliotek cyfrowych i repozytoriów, 
- promocja polskich zasobów naukowych i edukacyjnych,
- większa widoczność w Internecie oraz popularyzacja zasobów polskich bi-

bliotek cyfrowych i repozytoriów,
- udostępnienie użytkownikom Internetu przyjaznego, intuicyjnego interfej-

su i zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach polskich bibliotek 
cyfrowych i repozytoriów [12].

Zasoby Federacji Bibliotek Cyfrowych to także dokumenty z dziedziny medycyny, 
nauk o zdrowiu, kosmetologii, chemii i obszarów zbliżonych. Dzięki FBC użytkow-
nik może mieć jedyną okazję na zobaczenie np. pierwszych atlasów anatomicz-
nych, histopatologicznych czy książek dla lekarzy dermatologów. Istotnym zbiorem 
będzie również kolekcja ponad 300 rozpraw doktorskich i habilitacyjnych Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dane: luty 2019).

Najprostszym sposobem korzystania z platformy FBC jest wyszukiwarka. Funkcje 
wyszukiwawcze bazują na opisach [metadanych] publikacji cyfrowych dostępnych 
i przygotowanych indywidualnie w bibliotekach cyfrowych i repozytoriach. Informa-
cje te aktualizowane są co 24 godziny. Możliwości wyszukiwania źródeł informacji 
jest kilka, w zależności od poziomu zaawansowania kompetencji informacyjnych 
użytkownika: wyszukiwanie proste, zaawansowane czy według identyfikatora. Użyt-
kownik może przeszukiwać opisy cyfrowych publikacji dostępnych w polskich biblio-
tekach cyfrowych. Każdy z takich opisów połączony jest ze stroną internetową danej 
biblioteki cyfrowej, na której wyszukany obiekt jest prezentowany użytkownikowi. 
Możliwe jest przeszukiwanie całego opisu lub pojedynczego elementu np. tytułu czy 
autora. Wyniki wyszukiwania prezentowane są w postaci „kafelków” zawierających 
zdjęcia dokumentu, tytuł, autora/ów, informację o licencji udostępniania oraz szybki 
podgląd. Wyniki wyszukiwania można zawęzić do danych z jednej lub kilku biblio-
tek cyfrowych. Z wyników wyszukiwania użytkownik przekierowywany jest bezpo-
średnio do strony internetowej, na której dany dokument jest umieszczony. Trochę 
inaczej wygląda wyszukiwanie zaawansowane, ponieważ łączy w sobie możliwości 
wyszukiwania w dokumentach już udostępnionych jak i tych planowanych do di-
gitalizacji. Dodatkowo użytkownik może konstruować skomplikowane wyrażenia 
wyszukiwawcze w oparciu o operatory logiczne takie jak NOT czy AND. Trzecim spo-
sobem jest wyszukiwanie wg identyfikatora, czyli wyszukiwanie źródeł informacji 
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za pomocą numeru ISBN lub identyfikatora cyfrowego OAI, tj. protokołu używanego 
do pobierania i gromadzenia opisów bibliograficznych [13]. Zarówno wyszukiwanie 
zaawansowane jak i z użyciem określonego identyfikatora wymaga od użytkowania 
zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu informacji naukowej

Zarówno Google Books jaki i Federacja Bibliotek Cyfrowych umożliwiają dostęp 
do stosunkowo dużej liczby internetowych źródeł informacji naukowej, których 
adresatem są także kosmetolodzy czy osoby zainteresowane rozwojem nauko-
wym w tym zakresie, jednak widoczny jest tutaj brak najnowszej literatury, np. 
z kilku ostatnich lat, która jest niezwykle ważna dla osób wykonujących zawód 
kosmetologa czy osób kształcących się w tym kierunku. 

Dynamiczny rozwój branży kosmetycznej, który wymusza na kosmetologach 
ciągłe dokształcanie się, rozwój zawodowy w oparciu o nowoczesne rozwiązania 
biochemiczne, chemiczne, medyczne, manualne czy techniczne determinuje ko-
nieczność zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników Internetu za pomocą 
bieżącej, najnowszej literatury przedmiotu. Tego typu publikacje wydawnictw zwar-
tych kosmetolog może znaleźć w komercyjnych serwisach i platformach naukowych.

I B U K  L i b r a  [ h t t p s : / / l i b r a . i b u k . p l / ]

IBUK Libra jest jedyną w Polsce platformą udostępniającą kilkanaście tysięcy 
publikacji, w tym prawie tysiąc bezpłatnych (dane: styczeń 2019), specjalistycz-
nych, medycznych, naukowych, popularnonaukowych czy też beletrystycznych, 
wydawanych przez największe renomowane oficyny wydawnicze, w tym medycz-
ne. Jest to swoista wirtualna czytelnia, która działa od 2007 roku i należy do 
Wydawnictwa Naukowego PWN [14].

IBUK Libra jest adresowana do klientów instytucjonalnych takich jak: szkoły, 
uczelnie, biblioteki publiczne, instytucje edukacyjne i naukowe. 

Dostęp do serwisu jest możliwy online w instytucji, która współpra-
cuje z IBUK Libra poprzez określony system autoryzacyjny lub przez całą dobę 
z dowolnego miejsca za pomocą otrzymanego specjalnego dostępowego kodu 
PIN. Czytelnik może korzystać z platformy za pomocą komputera, laptopa czy 
smartfonu z dostępem do Internetu. Dzięki zaawansowanym technologiom IBUK 
Libra nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, jest bezpieczna 
i dostępna przez każdą przeglądarkę internetową.

Zasoby platformy są podzielone za trzy główne katalogi: 
- literatura akademicka i specjalistyczna, 
- literatura popularna,
- publikacje darmowe.
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W katalogu literatury akademickiej i specjalistycznej znajduje się czternaście 
podkatalogów, wśród których użytkownik kosmetolog znajdzie m.in. medycynę. 
Podkatalog podzielony jest na 45 dyscyplin naukowych, w tym najbardziej przy-
datne dla kosmetologa: anatomia, choroby zakaźne i parazytologia, dermatolo-
gia, diabetologia, etyka w medycynie, farmacja, farmakologia, fizjoterapia, ge-
riatria, histologia, kosmetyka i kosmetologia, poradniki medyczne, psychologia, 
pulmonologia i alergologia, rehabilitacja czy zdrowie publiczne.

Wyszukiwanie publikacji odbywa się za pomocą wyszukiwarki z opcją wy-
szukiwania zaawansowanego (tytuł, autor, ISBN, słowo kluczowe, wyszukiwanie 
wewnątrztekstowe czy fasetowe) lub drzewa katalogów. Wyniki wyszukiwania 
prezentowane są w postaci kafelków z okładkami książek, które można filtrować 
według kategorii, roku wydania, wydawnictwa czy języka publikacji. Po wybraniu 
publikacji pozycja wczytuje się w całości i można ją w szybki i intuicyjny sposób 
przeglądać. Dodatkowo po prawej stronie znajdują się: opis publikacji, pełna in-
formacja o książce, informacje bibliograficzne w kilku formatach, słowa kluczo-
we, informacje o możliwości zakupu książki w formie papierowej, elektronicznej 
lub możliwości częściowego wydruku, propozycje książek o podobnej tematyce. 
Każda pozycja posiada interaktywny spis treści, dzięki któremu można spraw-
dzać tytuły rozdziałów i swobodnie poruszać się między nimi. Po kliknięci na wy-
brany rozdział książka się na nim otworzy, co znacznie ułatwia pracę z tekstem.

Użytkownik IBUK Libra, po założeniu konta na serwisie, może korzystać z in-
dywidualnych narzędzi (osobista półka myIBUK) ułatwiających korzystanie z po-
szczególnych pozycji. Umożliwia to stworzenie własnej biblioteki z książkami 
oraz zaawansowaną pracę z tekstem:

- zaznaczanie fragmentów książki,
- tworzenie notatek,
- generowanie własnej bibliografii w różnych formatach,
- sprawdzanie trudnych słów i definicji w słownikach i encyklopediach,
- dostosowywanie układu strony do konkretnego urządzenia np.: laptop, smartfon.
Platforma IBUK Libra, dzięki szybkiemu, intuicyjnemu i nieograniczonemu 

czasowo dostępowi do publikacji oraz zaawansowanym technologiom wspo-
magającym pracę z dokumentem, w dużym stopni zaspokaja potrzeby infor-
macyjne współczesnego użytkownika Internetu. Oprócz bogactwa publikacji, 
ponad 30 tys. pozycji (stan: luty 2019), użytkownik, a w szczególności kosme-
tolog, znajdzie tutaj najnowszą literaturę książkową wydawnictw medycznych 
takich jak: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Ofi-
cyna Wydawnicza Medical Education czy wydawnictw renomowanych polskich 
uczelni. Dostęp do tego typu zasobów internetowych jest niezwykle ważny 
w pracy kosmetologa i znacznie ułatwia ciągły dostęp do aktualnej i rzetelnej 
wiedzy z zakresu kosmetologii.
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I B U K . p l  [ h t t p s : / / w w w. i b u k . p l / ]

IBUK.pl to stworzona w 2002 roku przez Wydawnictwo Naukowe PZW naj-
większa w na rynku polskim internetowa komercyjna wypożyczalnia książek, 
e-booków i audiobooków, połączona z księgarnią internetową. W przeciwień-
stwie do wcześniej wspomnianej IBUK Libra z tej wypożyczalni może korzystać 
każdy użytkownik Internetu. 

Użytkownik serwisu znajdzie tutaj beletrystykę, książki i podręczniki aka-
demickie z zakresu nauk ekonomicznych, humanistycznych, matematyczno-
przyrodniczych, społecznych czy niezwykle ważnych dla kosmetologów nauk 
medycznych o zdrowiu. Oprócz tego w dostępnym księgozbiorze znajdują się 
czasopisma naukowe, atlasy, albumy, słowniki i leksykony, jak również szeroki 
wybór publikacji w języku angielskim czy niemieckim. Co warte podkreślenia 
w księgozbiorze IBUK.pl znajduje się ponad 70 tysięcy publikacji naukowych 
z wielu dziedzin, w tym ponad tysiąc sto darmowych (dane: luty 2019) [15].

W IBUK.pl dostępne są publikacje największych i najlepszych wydawnictw 
takich jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Oficyna 
Wydawnicza Medical Education Sp. z o. o., Impuls, C. H. Beck, Universitas, Scho-
lar, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne i wydawnictwa polskich uczelni.

Dzięki wykorzystaniu nowych technologii z wypożyczalni książek IBUK.pl 
można korzystać zarówno na dowolnym urządzeniu mobilnym – laptop, tablet, 
smartfon – jak i na komputerze stacjonarnym. Korzystanie z serwisu nie wymaga 
instalowania dodatkowego oprogramowania – wystarczy dowolna przeglądarka 
internetowa, a dostęp IBUK.pl odbywa się na modelu subskrypcyjnym [16].

Dostępne są dwa warianty subskrypcji: wypożyczenie pojedynczego egzem-
plarza lub abonament. Opłata za wypożyczenie książki zaczyna się od 4,92zł 
i jest uzależniona od rodzaju pozycji, długości dostępu (od 24h do 5 miesięcy) 
i ilości stron możliwych do wydrukowania (maksymalnie 20% stron wydruku). 
Opcja abonamentowa dostępna jest w 4 wariantach: abonament miesięczny 
(5 publikacji), abonament 3-miesięczny (10 publikacji), abonament 5-miesięczny 
(15 publikacji) oraz abonament na 6 miesięczny (30 publikacji). W ramach abo-
namentu użytkownik ma dostęp do specjalnych funkcji w aplikacji myIBUK: two-
rzenie cytatów i kopiowanie ich do swojego dokumentu i możliwość wydruku 
do 20% stron książki. Ceny abonamentu wahają się od 19,90 zł do 79,00 zł [17]. 

Po wypożyczeniu każda książka jest dostępna w trybie offline. Sposób prezento-
wania i wyszukiwania publikacji oraz dostępne funkcje są bardzo podobne do opisa-
nych powyżej dla IBUK libra tj.: możliwość tworzenia notatek, wirtualna półka, wyszu-
kiwanie fragmentów, tworzenie przypisów i eksportowanie ich do własnych publikacji. 
Wszystkie książki są chronione przed kopiowaniem za pomocą specjalnego systemu 
szyfrowania (AES), który zapobiega nieautoryzowanemu przekazywaniu treści.
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IBUK.pl wydaje się odpowiedzią na potrzeby wyszukiwawcze każdego ko-
smetologa poszukującego najbardziej aktualnej literatury książkowej, dzięki któ-
rej będzie mógł zgłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe 24h na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Pomimo iż jest to wypożyczalnia komercyjna, to biorąc pod uwagę 
koszty zakupu książek w wersji papierowej i czas poświęcany na ich zakup, ko-
rzystanie z serwisu IBUK.pl jest opłacalne.

D OA B  –  D i r e c t o r y  o f  O p e n  A c c e s s  B o o k s 
[ h t t p s : / / w w w. d o a b o o k s . o r g / ]

DOAB jest dwujęzycznym (angielskim i francuskim) katalogiem i wyszukiwarką 
książek pełnotekstowych, które są udostępnione w Internecie na zasadach open 
access (otwarty, wolny i powszechny dostęp do treści naukowych i edukacyjnych). 
Serwis działa od 2012 roku i zawiera ponad 15,5 tys. recenzowanych podręczni-
ków akademickich ponad 300 różnych wydawców naukowych (dane: luty 2019).

„Użytkownicy mogą wyszukiwać informacje o książkach za pomocą prostego 
i zaawansowanego formularza, a także korzystać z indeksów: tytułowego, dzie-
dzinowego, wydawców. Formularz zapytań zaawansowanych pozwala na prze-
szukiwanie pól: tytułowego, ISSN/ISBN, autorskiego, słów kluczowych, abstrak-
tu oraz wydawcy, umożliwia też łączenie terminów operatorami AND, OR, NOT, 
a także filtrowanie daty wydania” [18]. Oprócz ww. funkcjonalności DOAB daje 
możliwość zapisywania zapytań wyszukiwawczych na określony temat w prze-
glądarce internetowej. Pozwala to na skrócenie czasu wyszukiwania i umożliwia 
cykliczne sprawdzanie przeszukiwanych zasobów na zadany temat. 

DOAB jest podzielony na 17 katalogów tematycznych, wśród których znajdują 
się m.in.: „chemia”, „biologia i nauki o życiu” czy „nauki o zdrowiu”. Katalog „che-
mia” zawiera publikacje z obszaru chemii analitycznej (5 książek), inżynierii chemicz-
nej (28 książek), chemii ogólnej (109 książek), chemii organicznej i nieorganicznej 
(5 książek). W katalogu „biologia i nauki o życiu” umieszczonych jest ponad trzysta 
książek m.in. z anatomii (1 książka), genetyki (56 książek), mikrobiologii (155 ksią-
żek), fizjologii (98 książek), biochemii (14 książek) i biotechnologii (86 książek). 
W katalogu „nauki o zdrowiu” kosmetolog znajdzie dwa podkatalogi: „medycyna” 
(864 publikacji) i „zdrowie publiczne” (96 książek). Podkatalog „medycyna” to 174 
książki z zakresu dermatologii, farmacji, alergologii i immunologii (dane: luty 2019). 
Zdecydowana większość książek jest do pobrania w formacie pdf w całości. W przy-
padku pozycji prezentowanych fragmentarycznie lub bez udostępnionej treści DOAB 
przekierowuje do zasobów, z poziomu których istnieje możliwość wykupienia dostę-
pu, wersji elektronicznej czy wersji papierowej dokumentu.

Serwis w 2015 roku otrzymał nagrodę Open Access Brill/IFLA podczas Świato-
wego Kongresu Bibliotek i Informacji IFLA w Kapsztadzie w Południowej Afryce [19].



17
Innowacyjność i tradycja w kosmetologii

Internetowe źródła informacji naukowej dla kosmetologów – książki

A t l a s y  m e d y c z n e  o n l i n e  –  w y b r a n e  p r z y k ł a d y 

Zarówno w nauce jaki i pracy kosmetologa nieodzownym źródłem informa-
cji są różnego typu atlasy m.in. anatomiczny czy dermatologiczny. W Internecie 
znajdują się bazy danych zawierające atlasy medyczne: 

- Visible Human – baza oparta na zasobach open access, udostępniona przez 
National Library of Medicine (USA). Użytkownik znajdzie tutaj kompletne, trójwy-
miarowe obrazy anatomiczne ludzkiego ciała obu płci: głowa, klatka piersiowa, 
miednica, kończy górne, dolne i stopy; dodatkowo obrazy tomografii kompute-
rowej (CT) świeżych i zamrożonych zwłok, czy wyniki obrazowania metodą rezo-
nansu magnetycznego (MRI). Atlas dostępny jest pod adresem: https://www.nlm.
nih.gov/research/visible/visible_gallery.html (dostęp: 11-02-2019),

- Atlas of Dermatology – atlas dermatologiczny również oparty na zasobach open ac-
cess to ilustrowany przewodnik po szerokim spektrum patologii dermatologicznych. 
Wszystkie przypadki są skatalogowane w indeksie alfabetycznym, co bardzo ułatwia 
użytkownikowi poruszanie się po serwisie. Atlas jest udostępniony przez Loyola Uni-
versity Medical Center w Chicago (USA) pod adresem: http://www.meddean.luc.edu/
lumen/MedEd/medicine/dermatology/melton/atlas.htm (dostęp: 11-02-2019),

- Pathology Atlas of Gross and Microscopic Images – atlas udostępniony przez Colum-
bia University (USA) w wersji demonstracyjnej zawierającej obrazy mikroskopo-
we z omówieniem i zaznaczeniem zagadnień związanych z patologią układu serco-
wo-naczyniowego, patologią płucną, patologią przewodu pokarmowego, patologią 
wątroby, patologią nerek i hematopatologią. Atlas dostępny jest pod adresem: http://
www.columbia.edu/cu/hs/cumedlearn/patho/demo.html (dostęp: 11-02-2019) [20].

Zdigitalizowane ryciny pomagają użytkownikom w poznaniu najdrobniej-
szych szczegółów budowy anatomicznej człowieka, obrazu skóry czy histopa-
tologii tkanek, co ma duże znaczenie w rozpoznawaniu chorób, wielu schorzeń 
zapalnych i zwyrodnieniowych czy monitorowaniu postępu leczenia. Atlasy uła-
twiają samodzielne przygotowanie się do egzaminów czy przyswojenie angloję-
zycznego, łacińskiego mianownictwa.

Z a k o ń c z e n i e

Zaprezentowane w niniejszym artykule wybrane internetowe bazy da-
nych i narzędzia wyszukiwawcze pomocne w wyszukaniu książek pomogą 
kosmetologom w zmianie podejścia do sposobu zdobywania wiedzy. W związku 
z obserwowanym w ostatnich latach ogromnym wzrostem zasobów me-
dycznej i pokrewnej informacji naukowej w Internecie, w postaci profesjo-
nalnych, elektronicznych baz bibliograficznych i wyszukiwarek naukowych, 



18
Innowacyjność i tradycja w kosmetologii

Nizio D.

kosmetolog będący użytkownikiem Internetu, aby zaspokoić swoje potrzeby 
informacyjne, musi posiadać umiejętności planowania i organizowania wy-
szukiwania literatury dziedzinowej, zwłaszcza że nie istnieje jedno źródło 
informacji, które będzie obejmowało całość potencjalnych zasobów. Zapre-
zentowane zasoby do wyszukiwania materiałów naukowych z zakresu nauk 
medycznych, w szczególności z dziedziny kosmetologii, pozwolą użytkowni-
kowi Internetu na opanowanie konkretnych umiejętności w zakresie wyszu-
kiwania informacji naukowej i filtrowania wyników do bardziej kluczowych 
oraz poznanie dodatkowych funkcji oferowanych przez określone serwisy na-
ukowe takie jak: drukowanie, eksportowanie informacji bibliograficznych do 
własnych publikacji czy ocena wiarygodności pozyskanej informacji. Można z całą 
pewnością stwierdzić, iż korzyści wynikające ze znajomości powyższych baz 
danych i ich obsługi są dla kosmetologa bardzo wymierne. Przede wszystkim 
użytkownik oszczędza czas, otrzymuje dostęp do literatury książkowej 
24h na dobę, 7 dni w tygodniu i uzyskuje wyniki wyszukiwania, które zaspo-
kajają jego potrzeby informacyjne [21]. 

Zaprezentowany przekrój wybranych internetowych źródeł informacji naukowej 
pozwala na odkrycie i dotarcie do zasobów ukrytego Internetu i pokazanie, jak można 
dobrze wykorzystać jego zasoby i usługi. Oprócz samych informacji niezwykle ważne 
są umiejętności w zakresie efektywnego przeszukiwania zasobów internetowych, ich 
selekcja i określenie wartości zdobytych informacji. Umiejętności te zdobyć można w trac-
kie szkoleń bibliotecznych, ale przede wszystkim na zajęciach z edukacji informacyjnej. 
Głównym celem tych zajęć jest nie tylko wyposażenie ucznia/studenta w wiedzę i umie-
jętności wyszukiwania informacji naukowej oraz jej wykorzystywania w trakcie toku 
nauki i w życiu zawodowym, ale przede wszystkim wychowanie w duchu rozumienia 
potrzeby korzystania ze źródeł informacji. Połączenie tych dwóch aspektów 
z całą pewnością będzie miało wymierny wynik przy podnoszeniu kompetencji zawo-
dowych kosmetologa i filozofii uczenia się przez całe życie. 
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