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KOMUNIKATY
Prosimy zamawiać książki do wypożyczenia przez katalog
komputerowy klikając przy wybranym egzemplarzu na
okienko ZAMÓW. Jeśli masz problem z zamówieniem
książek napisz do nas podając imię i nazwisko, nr karty
bibliotecznej, nr pesel oraz sygnaturę i tytuł książki.
Przypominamy, że numer karty bibliotecznej umieszczony
jest pod kodem kreskowym na legitymacji studenckiej.
Książka przygotowana do wypożyczenia /zamówiona/
oczekuje na czytelnika 6 dni od daty złożenia zamówienia,
po tym terminie zostaje wycofana na półkę. Polecamy
sprawdzanie informacji na Koncie czytelnika.

***
Informujemy, że wszystkim osobom z materiałami
bibliotecznymi niezwróconymi w terminie 21 dni i więcej
system będzie zmieniał kategorię czytelnika na
OM (ostatni monit) uniemożliwiając mu tym samym
korzystanie z baz danych, zamówień czy rezerwacji. Na tej
kategorii konto czytelnika pozostanie aż do momentu
uregulowania należności.

***

ZAPRASZAMY

PODARUJ
BIBLIOTECE
KSIĄŻKĘ
Zapraszamy do udziału w akcji Podaruj Bibliotece
Książkę. Dzięki Państwa pamięci i wyjątkowej
życzliwości Biblioteka systematycznie pozyskuje
najnowsze tytuły poszukiwanych i bardzo
wartościowych publikacji.
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
pragnie serdecznie podziękować prof. zw. dr hab. Marii
Zmierczak za podarowanie Bibliotece Wydziału Prawa
i Administracji UAM następujących książek: „Rodzina
w naukach prawnych : zbiór studiów” pod red. Marka
Tkaczuka i Rity Jaworskiej-Stankiewicz; „Prawa
żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego „
Dariusz R. Bugajski; „Umowa międzynarodowego
przewozu drogowego towarów na podstawie CMR”
Krzysztof Wesołowski. Wesołowski; „Rynek energii
elektrycznej : wybrane aspkety prawne i techniczne”
pod red. nauk. Rajmunda Molskiego; „Pozycja rodziny
w polskim prawie podatkowym / Katarzyna Święch;
„Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji :
kierunki rozwoju’ Rajmund Molski; „Państwowy dług
publiczny : aspekty normatywne” Krystyna Nizioł;
„Postępowanie polubowne w dziejach : materiały
IX Konferencji historyków państwa i prawa, Przemyśl,
7-10 lipca 2005”red. nauk. Piotr Jurek.

Dary za zgodą ofiarodawców zostaną opatrzone
etykietą "Fundatorem książki jest...", która będzie
wyrazem
szczególnego
podziękowania
i jednocześnie uhonorowania darczyńców naszej
Biblioteki.

NOWOŚCI
Zapraszamy na naszą stronę na facebook’u. Znajdziesz tam
zawsze
aktualne
informacje
dotyczące
działań
i funkcjonowania Biblioteki, liczne wskazówki oraz
ciekawostki.
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Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
przedstawia najnowsze publikacje dostępne
w Czytelni Książek oraz w Wypożyczalni. Wykaz
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wszystkich najnowszych książek dostępny jest na
stronie internetowej Biblioteki w dziale Nowości
Książkowe

KSIĄŻKI
RA 132545 RA 132546
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej :
komentarz / Stanisław Nitecki, Aleksandra Wilk. Warszawa :
2016 - Stan prawny na 1 marca 2016 r., z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
które wejdą w życie 1 kwietnia 2016
RA 132547 RA 132548
System podatkowy w Polsce / Robert Wolański. Warszawa :
2016 - 4. wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r.
RA 132549 RA 132550
Dochody nieujawnione / redakcja naukowa Adam Mariański ;
Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta NowakPiechota, Bartosz Rodak, Kacper Sołoniewicz, Michał
Sroczyński, Michał Wilk. Warszawa : 2016 - Stan prawny na
1 lipca 2016 r
RA 132551 RA 132552
Kierownictwo w prawie administracyjnym / Wojciech Góralczyk
jr. Warszawa : 2016 - Stan prawny na 1 marca 2016 r.
RA 132553 RA 132554 RA 132555
Kodeks karny : część szczególna : komentarz. T. 3, Komentarz
do art. 278-363 / redakacja naukowa Andrzej Zoll ; [aut.]
Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan,
Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr
Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Maria
Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll. Waszawa : 2016
- Wyd. 4, stan prawny na 13 lutego 2016 r.
RA 132556 RA 132557
Pisma wybrane / Jerzy Wróblewski ; wybór i wstęp Marek ZirkSadowski. Warszawa : 2015
RA 132558 RA 132559
Wstęp do prawoznawstwa / Józef Nowacki, Zygmunt Tobor.
Warszawa : 2016 - 5. wyd. [popr. i uzup.]
RA 132560 RA 132561
O monarchii konstytucyjnej i rękojmiach publicznych /
Benjamin Constant ; tłumaczenie Wincenty Niemojowski ;
redakcja naukowa i wstęp Adam Bosiacki. Warszawa : 2016
RA 132562
Zamówienia publiczne : orzecznictwo sądów okręgowych
w latach 2010 - 2015 z komentarzem / Honorata Łopianowska,
Anna Packo. Warszawa : 2016 - Stan prawny na 9 lutego 2016
RA 132563 RA 132564
Rzymskie prawo prywatne : zarys wykładu / Marek Kuryłowicz,
Adam Wiliński. Warszawa : 2016 - 6. wyd. zm. i uzup
RA 132565 RA 132566 RA 132567
Ustawa o ewidencji ludności : komentarz / Zbigniew Czarnik,
Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. Warszawa : 2016 2 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016 r.
RA 132568 RA 132569 RA 132570
Powszechne a szczególne prawo pracy / redakcja naukowa
Ludwik Florek. Warszawa : 2016 - Stan prawny na 1 stycznia
2016 r.
RA 132572 RA 132573
Dylematy współczesnej psychiatrii : problemy kliniczne,
etyczne, prawne / Stanisław Pużyński. Warszawa : 2015
RA 132574
Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy
rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne) / Janusz
Mariański. Toruń : 2016
RA 132575
Granice morskie Chin / Karol Oskar Bronicki. Toruń : 2015
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RA 132576
Handel ludźmi : metody działania sprawców / Irena
Malinowska. Poznań : 2015
RA 132577 RA 132578
Policja w Polsce : działalność formacji na obszarze
aglomeracji miejskich / Ferdynand Skiba ; [recenzenci Marek
Stefański, Jacek Dworzecki]. Szczytno : 2015
RA 132579
Przez PZ do terroryzmu. T. 1 / Waldemar Zubrzycki. Szczytno
: 2015
RA 132580
Siła państw w Unii Europejskiej : pozaformalne wyznaczniki
siły państw w Radzie UE i Radzie Europejskiej / Marcin
Kleinowski. Toruń : 2015
RA 132581 RA 132582
Społeczeństwo i polityka : doświadczenia i wyzwania : księga
jubileuszowa Profesora Alfreda Lutrzykowskiego / redakcja
naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Mariusz Popławski. Toruń
: 2015
RA 132583
Współczesna kryminalistyka : wyzwania i zagrożenia / pod
redakcją naukową Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz,
Magdaleny Zubańskiej. Szczytno : cop. 2015
RA 132584
Zarządzanie
bezpieczeństwem
imprez
masowych
i zgromadzeń publicznych : wymiar administracyjno-prawny.
[T. 1] / redakcja naukowa Mariusz Nepelski, Jarosław
Struniawski. Szczytno : 2015
RA 132585
Źródła nacjonalizmu żydowskiego i arabskiego / Kinga
Sekerdej. Kraków : 2015
RA 132586
Procesy integracyjne i dezintegracyjne na obszarze
poradzieckim : próba bilansu / pod red. Tomasza Ambroziaka,
Arkadiusza Czwołka, Szymona Gajewskiego, Magdaleny
Nowak-Paralusz. Toruń : 2015
RA 132587 RA 132588
Ciężar dowodu w prawie pracy : studium na tle
prawnoporównawczym / Aneta Tyc. Warszawa : 2016 - Stan
prawny na 1 marca 2016 r.
RA 132589 RA 132590
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami :
komentarz / Anna Michalak, Artur Ginter. Warszawa : 2016 Stan prawny na 1 marca 2016 r.
RA 132591 RA 132592
Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki
zdrowotnej / Maciej Dercz. Warszawa : 2016 - Stan prawny na
15 lutego 2015 r.
RA 132593 RA 132594
Obowiązki pracodawcy związane z ochroną danych
osobowych pracownika / Jarosław Masłowski, Katarzyna
Pietruszyńska, Małgorzata Skibińska, Michał Sztąberek,
Paulina Zawadzka-Filipczyk. Warszawa : 2016 - Stan prawny
na 1 kwietnia 2016 r.
RA 132595 RA 132596
Prawo lotnicze : komentarz / redakcja naukowa Marek Żylicz ;
[poszczególne artykuły skomentowali ]: M. Adam Berezowski,
Wanda Dzienkiewicz, Ewa Jasiuk, Agata Kaczyńska, Piotr
Kasprzyk, Anna Konert, Agnieszka Kunert-Diallo, Krystyna
Marut, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jan Walulik, Marek
Żylicz ; słowo wstępne Zdzisław Galicki. Warszawa : 2016 Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.
RA 132597 RA 132598
Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce /
Przemysław Stolarski. Warszawa : 2016 - Stan prawny na
1stycznia 2016 r.
RA 132599 RA 132600
Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej
publicznych szkół wyższych / Marek Salamonowicz.
Warszawa : 2016 - Stan prawny na 15 stycznia 2016 r.
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RA 132601 RA 132602
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego : komentarz / Piotr
Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt. Warszawa :
2016 - 2. wyd., stan prawny na 15 lutego 2016 r.
RA 132603 RA 132604 RA 132605
Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Andrzej
Wróbel, Małgorzata Jaśkowska ; [opracowanie bibliograficzne
Robert Kędziora]. Warszawa : 2016 - 6 wyd., stan prawny na
7 stycznia 2016 r.
RA 132606
CIT : podatki i rachunkowość : komentarz / Paweł Małecki,
Małgorzata Mazurkiewicz. Warszawa : 2016 - 7. wyd., stan
prawny na 1 lutego 2016 r.
RA 132607
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora
finansów publicznych / redakcja naukowa Kazimiera
Winiarska. Warszawa : 2016 - Stan prawny na 1 stycznia 2016
RA 132608
Karnomaterialne i procesowe instrumenty ochrony jednostki
przed nadużyciami władzy państwowej / redakcja naukowa
Justyna Karaźniewicz, Tomasz Kuczur. Toruń : 2015

CZASOPISMA

Informujemy, iż do katalogu online Horizon
Information Portal systematycznie dodajemy
informacje o posiadanych kolekcjach zagranicznych
czasopism, które są
dostępne w Czytelni
Czasopism
Biblioteki
Wydziału
Prawa
i Administracji UAM
Tytuły dodane w ostatnim czasie:
Harvard Law Review (Cz.667)
Ratio Iuris (Czyt.Czas)
IHR. Internationales Handelsrecht (Cz. 696)
Agrar – Und Umweltrecht (Czyt.Czas)
ZNR - Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte (Cz.691)
ZRP. Zeitschrift für Rechtspolitik (Cz.594)
ZZP - Zeitschrift für Zivilprozess (Cz.694)
KTS - Zeitschrift für Insolvenzrecht (Cz.639)

BAZY

Dostęp testowy do baz EBSCO z zakresu polityki
i prawa do 20 lipca 2016

International Security & Counter-Terrorism Refernce
Center baza zawiera informacje na temat wszelkich
aspektów bezpieczeństwa i antyterroryzmu. Została
opracowana dla celów analizy i lepszego zrozumienia
problematyki bezpieczeństwa i terroryzmu. Obejmuje
obszerne źródła publicznie dostępnej informacji dla
celów wywiadu i jest przeznaczona dla analityków,
specjalistów zajmujących się zarządzaniem ryzykiem
oraz studentów.
Baza zawiera kilkaset pełnotekstowych czasopism
i publikacji, kilkaset tysięcy wyselekcjonowanych
artykułów, serwisów i raportów informacyjnych
(w tym Stratfor Analysis, Stratfor Forecasts, and
Stratfor Geopolitical Diary), streszczeń książek,
najczęściej zadawanych pytań oraz własnych
opracowań
naświetlających
sprawy
terroryzmu
i bezpieczeństwa. Baza łączy pogłębione analizy
naukowe z komentarzami ekspertów z różnych
organizacji, agencji i wydawnictw oraz bieżące
przeglądy
rozwoju
wydarzeń
o
zasięgu
międzynarodowym,
politycznym,
wojskowym,
ekonomicznym, społecznym i technicznym. Baza
zawiera ponadto kolekcję ponad 10.500 zdjęć, map
i flag.

MULTIMEDIA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iż dołączone do publikacji książkowych
płyty kompaktowe są również wypożyczane wraz
z daną publikacją na zewnątrz czytelnikom, którzy
mają prolongowane na dany rok akademicki konto
biblioteczne.
Pozostałe
multimedia
po
wcześniejszym zamówieniu udostępniane są
w Czytelni Wydawnictw Elektronicznych.
LIBRARIAN

Legal Source zawiera pełne teksty najbardziej
znanych czasopism naukowych z zakresu prawa
i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie
bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie
prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100
czasopism pełnotekstowych, opracowane przez
specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne
artykułów
z
tysięcy
innych
czasopism
prawniczych, roczników, statutów, publikacji
uniwersyteckich i dokumentów rządowych i ponad
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300 przeglądów prawnych. Użytkownicy docenią
różnorodność i międzynarodowy zasięg publikacji
zawartych w bazie: artykułów naukowych, materiałów z
konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych,
decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji
książek i wiele innych).
Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników,
nauczycieli
akademickich,
przedsiębiorców,
bibliotekarzy,
studentów
prawa,
praktykantów
adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się
prawem.
Tematyka
bazy
obejmuje:
prawo
administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość,
prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne,
planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo
ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej,
korporacje
międzynarodowe,
prawo
patentowe,
poświadczenie autentyczności testamentu, papiery
wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia
handlowe i wiele innych.

a także do pełnych tekstów 16 tytułów czasopism.
Baza
zawiera
obowiązujące
i archiwalne akty prawne, 1,3 mln wyroków
i decyzji sądowych, w tym orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego oraz pięciu sądów najwyższych.
Baza zawiera również prawo federalne, decyzje
sądów niższych instancji, prawo europejskie
i EUR-Lex, komentarz BGB, odniesienia
bibliograficzne, raporty, przepisy administracyjne,
a także wiadomości i informacje prasowe.

Baza
dostępna
jest
dla
uprawnionych
użytkowników z komputerów domowych po
zalogowaniu się do baz danych w Internecie (strona
internetowa http://prawo.amu.edu.pl zakładka
Biblioteka )

BWPiA informuje

Political Science Complete stanowi obszerne źródło
informacji
na
temat
światowej
polityki
i globalizacji. Zawiera pełny tekst około 660 czasopism
oraz indeksy i abstrakty ponad 2.900 tytułów, w tym
wysoko notowane czasopisma naukowe, z których wiele
jest dostępne tylko w tej bazie. Baza zapewnia dostęp do
pełnych tekstów materiałów konferencyjnych wydanych
m.in. przez: Political Science Association, International
Studies Association, Institute for European Studies.
Baza zawiera specjalistyczny tezaurus obejmujący
ponad 24.000 haseł ułatwiających wyszukiwanie
informacji.
Tematyka
bazy
obejmuje
prawo
i ustawodawstwo, politykę porównawczą, teorie
polityczne,
stosunki
międzynarodowe,
pomoc
humanitarną oraz organizacje pozarządowe.

Zachęcamy
do
korzystania
z
książek
elektronicznych dostępnych również poza uczelnią
przy pomocy legitymacji studenckiej/karty
bibliotecznej. Korzystać może każda osoba, która
ma aktywne konto czytelnika w Wypożyczalni.
Proponujemy dostęp do ponad 200 książek
elektronicznych z zakresu prawa Wydawnictwa
Naukowego PWN.

CZAS PRACY

Wypożyczalnia

CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
Poleca

Czytelnia
Czasopism
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych
Czytelnia
Książek

poniedziałek
wtorek
środa-piątek
sobota

930- 1800
930- 1900
930- 1800
1000- 1400

poniedziałekpiątek

900- 1900

sobota

1000- 1400

poniedziałek900- 1900
piątek
poniedziałekPokój Nauki
830- 1800
piątek
Realizacja książek z magazynu do Czytelni Książek
odbywa się w godz. 930- 1830 co pół godziny.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
oferuje dostęp do niemieckiej bazy prawniczej Juris
Spectrum, która oferuje dostęp do ponad
25 mln dokumentów z wszystkich gałęzi prawa,
LIBRARIAN
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