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KOMUNIKATY
Od września możliwe jest aktywowanie kont
bibliotecznych
na
nowy
rok
akademicki
2018/19. Aktywacji konta dokonywać można zgodnie
z zasadami Regulaminu określającego szczegółowe
zasady korzystania z systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM. Założone lub prolongowane
konto
w
Bibliotece
Wydziału
Prawa
i Administracji UAM uprawnia również do
wypożyczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej.

ZAPRASZAMY
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
zaprasza do Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.
(budynek Dziekanatu przy CIN, Al. Niepodległości 53,
I piętro - pokój 34). Przypominamy, że w Centrum jest
możliwe kupno gadżetów wydziałowych, a w ofercie
znalazły się bluzy, koszulki, kubki, butelki, notatniki
oraz inne atrakcyjne akcesoria z logiem WPiA.

BAZY DANYCH

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM oferuje
dostęp do Lex Akademia Premium zawierającego
dodatkowo takie moduły jak:
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Pakiet Prawo Europejskie,
Informator Prawno-Gospodarczy,
Polska Bibliografia PAN,
Navigator Zamówienia Publiczne,
Navigator Procedury Podatkowe,
Navigator Prawo Pracy,
Tłumaczenia,
Zamówienia Publiczne Premium,
Budownictwo Premium,
Księgowość Premium,
Kadry Premium.
Prawo miejscowe

Zestaw nowych funkcjonalności oraz zaawansowanych
i wygodnych narzędzi pomaga w korzystaniu
z bogatej bazy wiedzy prawnej. Ulepszony mechanizm
wyszukiwania i prezentacji wyników, ale także
nowoczesny system merytorycznych sugestii umożliwia
dostosowanie wyszukiwarki do indywidualnych potrzeb.
Panele oraz zaawansowana wyszukiwarka, praktyczna
aktówka oraz inne narzędzia personalizacji oferują
możliwość dostosowania wyglądu i funkcjonalności
platformy LEX do własnych potrzeb.
Wyszukiwarka umożliwia wprowadzenia jednocześnie
wielu kryteriów pozwala odszukać konkretny dokument
szybko i precyzyjnie. Listę można dostosowywać do
indywidualnych potrzeb, dodając i usuwając
poszczególne kryteria. System wyszukiwania zapewnia
łatwe dotarcie do poszukiwanych dokumentów. Listę
wynikową czytelnie prezentującą tytuły, rodzaje oraz
odpowiadające zapytaniu fragmenty treści dokumentów,
można zawężać, wpisując dodatkowe słowa, wybierając
konkretną kategorię dokumentów lub filtrując po
kryterium czasowym.
Indeks daje możliwość wyszukiwania dokumentów
według określonej tematyki. Baza umożliwia
przeglądanie haseł czy podhaseł, do których
przyporządkowano dokumenty z zasobów dostępnych
w serwisach. Hasła są uporządkowane alfabetycznie,
a dodatkowo można je również wyszukiwać po nazwie.
System wyszukiwania zapewnia łatwe i szybkie dotarcie
do poszukiwanych dokumentów. Listę wynikową
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prezentującą tytuły, rodzaje oraz odpowiadające zapytaniu
fragmenty treści dokumentów.

LEX Kadry
• Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie

Aktówka to miejsce do przechowywania dokumentów, które
są najczęściej wykorzystywane. Dostęp do nich jest
wygodny i szybki przy każdym uruchomieniu programu.
Dokumenty można uporządkować w folderach, które
dotyczą konkretnych spraw.

•

Wiadomości
zawierają
najnowsze
informacje
o najważniejszych wydarzeniach związanych z prawem oraz
biznesem. Podzielone na kategorie tematyczne pozwalają
szybko odnaleźć interesujące treści.



LEX Alert to błyskawiczne powiadomienia o zmianach w
prawie, które są wysyłane bezpośrednio na skrzynkę e-mail.
Alert założony na akcie prawnym spowoduje przysyłanie
informacji o zmianach w całym dokumencie oraz aktach
wykonawczych do niego. Ustawienie alertu na konkretnej
jednostce redakcyjnej to powiadamianie o zmianach w tej
jednostce oraz w powiązanych z nią komentarzach,
monografiach, orzeczeniach czy tezach z piśmiennictwa.

Zegar legislacyjny przygotowuje gotowe listy aktów
wykonawczych
(prawa
miejscowego
bądź
wydawanych przez administrację rządową), których
podstawa prawna ulega zmianie bądź uchyleniu.
Tłumaczenia stanowią spójną bazą profesjonalnych
tłumaczeń najważniejszych polskich aktów prawnych
istotnych w szczególności w obrocie cywilnogospodarczym. Prezentuje gotowe, wysokiej jakości,
przekłady tekstów aktów prawnych w komunikacji
z podmiotami zagranicznymi w języku angielskim oraz
języku
niemieckim
i
umożliwia
korzystanie
ze
specjalistycznych
słowników
prawniczych
i ekonomicznych. Baza aktów prawnych i słowników
dostępnych w LEX Tłumaczenia jest stale rozwijana
o kolejne pozycje i aktualizowana by uwzględniać nowy stan
prawny.

Moduły specjalistyczne:
LEX Księgowość

 Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
i budżetowych.
 Wyjaśnia, jak zaksięgować każdą operację finansową.
 Pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych.
 Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek
w klasyfikacji budżetowej oraz w klasyfikacji wydatków
strukturalnych.
 Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach.
 Pomaga
rozwiązywać
problemy
związane
z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem
pracowników.
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•
•

etapy procesów kadrowych.
Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych
problemów kadrowych.
Ułatwia ustalenie i rozliczenie nadgodzin,
prawidłowe wystawienie świadectwa pracy.
Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa
pracy, pomaga przejść przez kontrole PIP, ZUS.
Pomaga przygotować się do postępowań przed
sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.

LEX Zamówienia Publiczne
• Pomaga
przygotować
i
przeprowadzić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zgodnie przepisami prawa zamówień publicznych.
• Ułatwia zweryfikowanie zdolności wykonawcy do
wykonania zamówienia.
• Pomaga przygotować ogłoszenie o zamówieniu
i specyfikację istotnych warunków zamówienia.
• Umożliwia
zminimalizowanie
ryzyka
unieważnienia
postępowania
o
udzielenie
zamówienia.
• Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert
oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
• Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu
zamówienia kod CPV.
• Pomaga przygotować się do postępowania przed
Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.

LEX Budownictwo

 Pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków
i unikaniu błędów w trakcie postępowań
administracyjnych
związanych
m.in.
z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy,
pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,
 legalizacją budowy, ale także wykazania prawa do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
przy podziałach i scalaniu nieruchomości,
wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu
gruntu.
 związanych z planowaniem i kontrolą nad
uwzględnianiem inwestycji celu publicznego
o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP
uchwalanych przez gminy.
 Linie orzecznicze pozwalają na podjęcie takiej
decyzji, aby była zgodna z aktualnymi trendami
w orzecznictwie, a procedury pomagają bezbłędnie
przeprowadzić
wszystkie
etapy
procesu
inwestycyjnego.

Baza dostępna jest na wszystkich komputerach
należących do sieci UAM oraz dla uprawnionych
użytkowników posiadających prolongowane na
dany rok akademicki konto biblioteczne po
wejściu do baz danych dostępnych w Internecie
i zalogowaniu się do systemu.
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System Informacji Prawnej (SIP) Legalis jest systemem
informacji prawnej stworzonym i ciągle rozwijanym przez
zespół specjalistów Wydawnictwa C.H. Beck. Wszystkie,
najbardziej cenione na rynku, komentarze oraz
monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck
zgromadzone są w 19 modułach komentarzowych. Baza
Legalis jest kompleksową bazą prawa polskiego
zawierającą m.in.:
Akty prawne w postaci pełnych tekstów z zachowaniem
wszystkich wersji czasowych, które można w prosty,
intuicyjny sposób porównać. W bazie znajduje się pełen
komplet ujednoliconych aktów prawnych od 1925 r.
Orzecznictwo - bogata baza najbardziej aktualnego
orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu
Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów
Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna
baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów
pism i umów, prezentowanych w formacie word, excel
i pdf. Część wzorów zawiera praktyczne objaśnienia.
W sumie prezentowanych jest ponad 12 900 wzorów;
Informator - baza adresów podmiotów publicznych, dane
o wskaźnikach stosowanych w gospodarce;
Aktualności i kalendarium - źródło informacji
o zmieniającym się prawie;
Polska Bibliografia Prawnicza PAN - obejmuje
wszystkie pozycje od 1978, aktualizowana co kwartał.
Moduły
komentarzowe
to
grupa
modułów
tematycznych, precyzyjnie powiązanych z bazą aktów
prawnych. Zawierają wszystkie, najbardziej cenione przez
prawników komentarze i monografie Wydawnictwa C.H.
Beck, publikowane w najbardziej znanych seriach
książkowych. Uzupełnieniem oferty są opinie oraz
artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa C.H.
Beck, merytorycznie powiązane z dziedziną danego
modułu. Wszystkie treści autorskie zawierają system
aktywnych linków do przytaczanych w treści aktów
normatywnych, orzeczeń i wyjaśnień.
Zawartość modułów Standard to treści precyzyjnie
powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami. Zawierają
cenione przez prawników komentarze, monografie oraz
opinie i artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa
C.H.Beck, publikowane w najbardziej znanych seriach
książkowych.
Zawartość modułów Premium to komplet treści
dostępnych w modułach Standard, a ponadto:
wyspecjalizowane komentarze Wydawnictwa C.H.Beck.
Głęboka wiedza o całym systemie prawa dzięki
wybranym tomom unikalnych serii systemów prawa,
najnowsze komentarze aktualizowane kwartalnie
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(BeckOK® – komentarze zawsze aktualne),
najistotniejsze
orzecznictwo,
unikalnie
wyselekcjonowane i skomentowane we współpracy
z najlepszymi kancelariami prawnymi na rynku
(ius.focus® – istota orzecznictwa).
Moduły specjalistyczne to grupa modułów
zawierających kompleksowe i unikatowe informacje
z dziedzin podlegających dynamicznym zmianom
i wymagających bardzo szybkich aktualizacji: Beck
KRS, Komentarze online (aktualizowane kwartalnie
komentarze do wiodących kodeksów), Systemy prawa
(kompleksowe opracowanie czterech systemów
prawa: prywatnego, karnego, administracyjnego
i handlowego), Prawo podatkowe – prof.
Modzelewski – dostęp do zasobów serii „Prawo
Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych
Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o.
BeckOK – komentarze zawsze aktualne –
aktualizowane kwartalnie komentarze do wiodących
kodeksów,
Systemy prawa – kompleksowe opracowanie
czterech systemów prawa: prywatnego, karnego,
administracyjnego i handlowego,
Praktyczne wyjaśnienia dedykowane głównie
pracownikom administracyjnym w jednostkach
samorządu terytorialnego oraz małym i średnim
przedsiębiorstwom;
ius.focus – istota orzecznictwa – wyselekcjonowane,
ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem
kluczowe orzecznictwo,
Translator – obcojęzyczne tłumaczenia aktów
prawnych, słowniki, wzory pism i dokumentów
Generator wniosków KRS – narzędzie, które
w łatwy i intuicyjny sposób pozwala na uzupełnianie
formularzy składanych do Krajowego Rejestrowego,
Beck KRS – elektroniczne, pełne odpisy KRS,
Monitor Prawno-Gospodarczy – dane prawnogospodarcze.
Czasopisma w wersji elektronicznej - Monitor
Prawniczy, Monitor Prawa Pracy, Monitor
Podatkowy,
Studia
Prawa
Prywatnego,
Nieruchomości, Prawo Zamówień Publicznych, ADR
- Arbitraż i Mediacja, Iustitia, Edukacja Prawnicza,
Monitor Prawa Handlowego, Prawo Mediów
Elektronicznych, Informacja w Administracji
Publicznej, Prokuratura i Prawo.
Baza dostępna jest na każdym stanowisku
komputerowym
w
Centrum
BibliotecznoInformacyjnym w E-Czytelni /budynek Dziekanatu
przy budynku CIN, Al. Niepodległości 53, pokój 34/,
Czytelni Czasopism /pokój 11/, na wszystkich
komputerach należących do sieci UAM jak również
dla uprawnionych użytkowników z komputerów
domowych po zalogowaniu się do baz danych
w Internecie.
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U.S. Federal Legislative History Library
U.S. Statutes at Large Library
U.S. Supreme Court Library

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji oferuje
usługę, dzięki której może bezpłatnie udostępniać swoim
czytelnikom zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym
współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich
dziedzin wiedzy. Tym samym oferta biblioteki została
powiększona o ponad milion książek, przy czym każdego
dnia dodawane są tysiące nowych publikacji.

Baza dostępna jest na każdym stanowisku
komputerowym
w
Centrum
BibliotecznoInformacyjnym w E-Czytelni /budynek Dziekanatu
przy budynku CIN, Al. Niepodległości 53, pokój 34/,
Czytelni Czasopism /pokój 11/, na wszystkich
komputerach należących do sieci UAM jak również
dla uprawnionych użytkowników z komputerów
domowych po zalogowaniu się do baz danych
w Internecie.

Aby czytelnik mógł korzystać ze zbiorów Academica,
niezbędna jest rejestracja użytkownika przez bibliotekę,
która
odbywa
się
za
okazaniem
dokumentu
potwierdzającego tożsamość, w tym karty bibliotecznej.

Podczas rejestracji w CWPN Academica użytkownik
otrzymuje indywidualne dane dostępowe do konta,
składające się z loginu (numeru karty bibliotecznej)
i tymczasowego hasła.
Academica pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy
pełnotekstowych publikacji naukowych – monografii,
podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów
czasopism. Zasób publikacji dostępnych w systemie
powiększa się każdego dnia.
Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na
dedykowanych terminalach w Collegium Iuridicum
(Św. Marcin 90) w Czytelni Książek oraz E-Czytelni
w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym (budynek
Dziekanatu przy CIN, Al. Niepodległości 53, pokój 34)

Heinonline
The Law Journal Library na platformie HeinOnline jest
kolekcją ponad 1500 czasopism angielskojęzycznych
z zakresu prawa, administracji, politologii i dyscyplin
pokrewnych. Baza zawiera pełnotekstowe wersje czasopism
prawniczych, dzieła klasyków prawniczych (monografie
i opracowania z XIX i XX w.) - nieobjęte prawami
autorskimi, materiały dotyczące prawa amerykańskiego
(traktaty i porozumienia zawierane przez USA,
ustawodawstwo federalne, archiwum Sądu Najwyższego
USA).
Baza uzupełniana jest o nowe tytuły oraz o najstarsze
roczniki, wiele tytułów dostępnych od pierwszych numerów,
m.in.:
European Center for Minority Issues (ECMI)
Library
Federal Register Library
Treaties and Agreements Library
U.S. Attorney General Opinions Library
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W E-Czytelni oraz Czytelni Czasopism na
wyznaczonym
stanowisku
można
korzystać
z materiałów naukowych wytworzonych przez
pracowników UAM lub wydanych na UAM, które
zostały zawarte w repozytorium AMUR.
Uwaga! Obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ
kopiowania, zapisywania, drukowania oraz wysyłania
emailem!
AMUR - Adam Mickiewicz University Repository jest
repozytorium
instytucjonalnym
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem
repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego
pracowników oraz promowanie badań naukowych,
prowadzonych na UAM. AMUR jest repozytorium
materiałów
naukowych
wytworzonych
przez
pracowników UAM lub wydanych na UAM. AMUR
gromadzi, rozpowszechnia i przechowuje dokumenty
cyfrowe, które są efektem prac badawczych. Można tutaj
znaleźć artykuły naukowe, sprawozdania, reprinty,
raporty, materiały konferencyjne i zestawy danych
w różnych formatach. W repozytorium zgromadzono
dokumenty z dziedzin reprezentowanych na uczelni.
Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace
doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne,
materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe, postery,
materiały administracyjne (sprawozdania, raporty).
Zasób repozytorium powiększa się sukcesywnie w miarę
powstawania nowych zespołów i kolekcji.
Repozytorium AMUR ma budowę hierarchiczną.
Poszczególne wydziały oraz jednostki pozawydziałowe
to zespoły repozytorium; w ich skład wchodzą kolekcje.
Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych
prac jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Dostęp
do
pełnych
tekstów
dokumentów
zarchiwizowanych w repozytorium AMUR jest –
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z założenia – otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych
obiektów wyłącznie dla uprawnionych użytkowników.
Dostęp do pełnej zawartości bazy możliwy jest na
wyznaczonym stanowisku komputerowym w Czytelni
Czasopism jak również w Centrum BibliotecznoInformacyjnym w E-Czytelni /budynek Dziekanatu przy
budynku CIN, Al. Niepodległości 53, pokój 34/.

PRESSto to profesjonalna platforma otwartych czasopism
naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Czasopisma zaimplementowane
na platformie PRESSto publikowane są w modelu open
access, co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla
wszystkich zainteresowanych użytkowników Internetu.
Oferuje szeroki dostęp do pełnych tekstów dla aktualnych
oraz archiwalnych numerów czasopism.
Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników po
wejściu do baz danych dostępnych w Internecie (strona
internetowa ttp://prawo.amu.edu.pl zakładka Biblioteka)
i zalogowaniu się do systemu.

Academic Search Complete

Wielodziedzinowa baza dostarczająca pełne teksty
i abstrakty publikacji z czasopism naukowych,
w tym również recenzowanych i uwzględniająca
cytowania z czasopism naukowych. Interdyscyplinarna,
pełnotekstowa baza danych indeksująca ponad 8500
czasopism.
Dodatkowo
baza
zawiera
opisy
bibliograficzne z abstraktami artykułów z ponad 12500
czasopism oraz prawie 13200 innych publikacji. Zakres
tematyczny bazy obejmuje nauki społeczne,
humanistyczne i ścisłe (biologia, chemia, fizyka,
matematyka, inżynieria, nauka o materiałach,
astronomia, geologia, geografia, psychologia, prawo,
religioznawstwo, etnografia, historia, nauki polityczne,
filologia i wiele innych). Academic Search Complete
oferuje także kolekcję źródeł, której archiwa w formacie
PDF sięgają 1887 roku. Baza uwzględnia również
cytowania z czasopism naukowych.
Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
po wejściu do baz danych dostępnych w Internecie
(strona
internetowa
http://prawo.amu.edu.pl
zakładka Biblioteka ) i zalogowaniu się do systemu.

Business Source Complete

Portal ArsLege to portal informacyjny dla studentów prawa.
Oferuje bazę pytań testowych z prawa, które można
rozwiązywać w trybie nauki lub trybie egzaminacyjnym.
Zawiera także na bieżąco aktualizowane teksty aktów
prawnych oraz wzory pism i dokumentów. Nowością na
rynku jest jedyna w Polsce multimedialna biblioteka prawa a w niej do pobrania akty prawne w formacie mp3,
z dostępem do aktualizacji. Baza zawiera ponad 80000 pytań
testowych na aplikację notarialną, komorniczą, radcowską.
Pełen dostęp do wszystkich funkcjonalności testów możliwy
jest dopiero po bezpłatnym zarejestrowaniu się użytkownika
w serwisie i potwierdzeniu aktywacji konta poprzez mail.
Serwis umożliwia kontynuowanie nauki z komputera
domowego po zalogowaniu się na swoje konto, jednakże
dostęp do testów poza wyznaczonymi stanowiskami jest
płatny wg cennika umieszczonego w serwisie ArsLege.
Baza testów dostępna jest bezpłatnie w Centrum
Biblioteczno-Informacyjnym w E-Czytelni /budynek
Dziekanatu przy budynku CIN Al. Niepodległości 53 oraz
w Czytelni Czasopism /pokój 11 - 3 stanowiska/.

LIBRARIAN

Baza zawierająca publikacje pełnotekstowe z czasopism
i monografii z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu marketingu,
zarządzania,
ekonomii,
finansów,
księgowości, biznesu, handlu. Indeksuje ponad 1300
czasopism dziedzinowych, większość z dostępem
pełnotekstowym. Dostarcza materiały konferencyjne
oraz raporty z zakresu gospodarek poszczególnych
krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku,
handlu międzynarodowego, finansów. Kilkaset
najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada
archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r.
lub od pierwszego wydanego zeszytu. Baza zawiera
profile przedsiębiorstw oraz autorów najczęściej
cytowanych w bazie, a także analizy ekonomiczne typu
SWOT. Oprócz czasopism baza zawiera materiały
między innymi z książek, informatorów, statystyk,
konferencji, raportów.
Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
którzy posiadają prolongowane na dany rok
akademicki konto biblioteczne po wejściu do baz
danych dostępnych w Internecie i zalogowaniu się do
systemu.

Informator Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM
Red. Natasza Stratyńska nastra@amu.edu.pl

NUMER SPECJALNY 2018

przykładem jest najbardziej metodyczny słownik języka
angielskiego „Oxford English Dictionary”. W Polsce
wydawnictwo słynie głównie z publikacji podręczników.

Misją Cambridge University Press jest rozpowszechnianie
wiedzy i badań naukowych na całym świecie. CUP publikuje
ponad
320
renomowane
czasopisma
naukowe
i akademickich z nauk społecznych, nauk ścisłych, oraz
humanistyki i medycyny. Wiele z nich należy do wiodących
publikacji w swej dziedzinie i jako całość stanowi obecnie
jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich.
Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
którzy posiadają prolongowane na dany rok akademicki
konto biblioteczne po wejściu do baz danych dostępnych
w Internecie i zalogowaniu się do systemu.

Oxford Scholarship Online (OSO) to obszerna kolekcja kilku
tysięcy tytułów
pełnotekstowych
wersji
książek
wydawanych przez Oxford University Press. kolekcja
obejmuje 9 254 książki w 20 kolekcjach tematycznych.
Zgromadzone na platformie tytuły to najważniejsze
recenzowane monografie napisane przez ekspertów
w swoich dziedzinach. Kolekcja oferuje dostęp do
wydawnictw z takich dziedzin naukowych, jak: biologia,
biznes i zarządzanie, filologia klasyczna, historia,
politologia, fizyka, ekonomia i finanse, prawo,
językoznawstwo, literatura, religioznawstwo, muzykologia,
filozofia, psychologia, praca socjalna, matematyka,
publiczna
służba
zdrowia,
epidemiologia
i neurobiologia.

Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
którzy posiadają prolongowane na dany rok
akademicki konto biblioteczne po wejściu do baz
danych dostępnych w Internecie (strona internetowa
http://prawo.amu.edu.pl
zakładka
Biblioteka)
i zalogowaniu się do systemu.

Wiley Online Library oferuje ponad 1500 tytułów
czasopism dostępnych online, blisko 10000 tytułów
książek i setki wielotomowych prac referencyjnych, baz
danych i innych zasobów, w tym aż 64 tytuły czasopism
z dziedziny prawa. Wiley jest liderem w promowaniu
powszechnego, otwartego dostępu do podstawowych
publikacji z zachowaniem odpowiedzialnej, uczciwej
polityki dostępu przy jednoczesnym podkreśleniu
szacunku dla autora i praw autorskich. Wiley posiada
szereg dodatkowych zasobów dla użytkowników,
w tym również oferuje szeroki wybór materiałów
szkoleniowych
dostępnych
online,
wideo
i przewodników do wydruku.
Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
którzy posiadają prolongowane na dany rok
akademicki konto biblioteczne po wejściu do baz
danych dostępnych w Internecie i zalogowaniu się do
systemu.

NOWOŚCI
KSIĄŻKI

Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników
którzy posiadają prolongowane na dany rok akademicki
konto biblioteczne po wejściu do baz danych dostępnych
w Internecie i zalogowaniu się do systemu.

Oxford University Press to największe renomowane
wydawnictwo akademickie na świecie, którego początki
sięgają jeszcze XV wieku. Zajmuje się wydawaniem
publikacji naukowych, między innymi „International Journal
of Epidemiology”, materiałów i podręczników do nauki
języka angielskiego, takich jak „English File”
i „First Certificate Practice Tests” oraz słowników, których
LIBRARIAN

RA 137770
Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie
/ redaktorzy Teresa Gardocka, Agnieszka Fiutak,
Dariusz Jagiełło ; autorzy Dorota Bednarek, Michał
Boczek, Paulina W. Chełmowska, Agnieszka Fiutak,
Teresa Gardocka, Katarzyna Gutbier, Dariusz
Jagiełło, Paweł Kowalski, Rafał Kubiak, Katarzyna
Mełgieś, Agnieszka Mikos-Sitek, Dorota Parnowska,
Jacek Warszawa : 2018
RA 137771
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / redaktor
Jerzy Rajski ; autorzy Mirosław Bączyk, Adam
Brzozowski, Przemysław Drapała, Józef Frąckowiak,
Wojciech Katner, Małgorzata Korzycka, Jacek
Napierała, Mirosław Nesterowicz, Leszek Ogiegło,
Adam Olejniczak, Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk,
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Mirosław Stec, Leopold Stecki, Andrzej Stelmachowski,
Warszawa : 2018 - 4. wydanie, stan prawny na dzień
30 sierpnia 2018 RA 137773
Prawo karne gospodarcze / pod redakcją Roberta
Zawłockiego ; autorzy Piotr Binas, Anna BłachnioParzych, Dorota Czura-Kalinowska, Joanna Długosz,
Elżbieta Hryniewicz-Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz
Oczkowski, Justyn Piskorski, Łukasz Pohl, Iwona SepiołoJankowska, Jerzy Skorupka, Leszek Wilk, Robert
Zawłocki. Warszawa : 2018 - 2. wydanie
RA 137774
Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym /
redaktor Lech Gardocki ; autorzy Marek Bojarski, Lech
Gardocki, Stanisław Hoc, Wiesław Kozielewicz, Barbara
Kunicka-Michalska, Joanna Piórkowska-Flieger, Jacek
Potulski, Wojciech Radecki, Ryszard A. Stefański, Adam
Wojtaszczyk, Włodzimierz Wróbel, Witold Zontek.
Warszawa : 2018 - 2, wydanie
RA 137775
Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Marek
Czarnecki, Lidia Bagińska. Warszawa : 2018 - 7. wydanie
RA 137776
Kodeks karny : komentarz / redaktor Ryszard
A. Stefański ; autorzy Paweł Daniluk, Teresa Gardocka,
Radosław Giętkowski, Aleksander Herzog, Stanisław
Hoc, Rafał Janiszowski-Downarowicz, Rainhardt Kokot,
Violetta Konarska-Wrzosek, Jacek
Kosonoga, Julia
Kosonoga-Zygmunt, Wiesław Kozielewicz, Barbara
Kunicka-Michalska, Witold Kutzmann, Michał Leciak,
Joanna Mierzwińska-Lorencka, Tomasz Oczkowski,
Łukasz Pohl, Jacek Potulski, Tomasz Przesławski, Jerzy
Skorupka, Jan [...] Warszawa : 2018 - 4. wydanie
RA 137777
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : Art. 450-1088 Przepisy
wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ;
autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin
Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan,
Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan,
Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil
Zaradkiewicz, Warszawa : 2018 - 9. wydanie,
zaktualizowane na dzień 30.7.2018 r
RA 137778
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański,
Adam Olejniczak. Warszawa : 2018 - 13. wydanie
rozszerzone i zaktualizowane, stan prawny, literaturę
i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2018 r
RA 137779
Prawo międzynarodowe publiczne / poszczególne
rozdziały opracowali Anna Zawidzka-Łojek (red.), Adam
Łazowski, Barbara Sonczyk. Warszawa : 2018 3. wydanie
RA 137780
Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian.
Warszawa : 2018 - 12. wydanie rozszerzone
i zaktualizowane, stan prawny został uwzględniony na
dzień 31.7.2018 r
RA 137781
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński.
Warszawa : 2018 - 9. wydanie uzupełnione i uaktualnione
RA 137782
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. Warszawa : 2018 20. wydanie poprawione i uaktualnione
RA 137783
LIBRARIAN

Wstęp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz
Stawecki, Piotr Winczorek. Warszawa : 2018 12. wydanie poprawione i uzupełnione
RA 137784 RA 137785 RA 137786
Prawo finansów samorządowych / Elżbieta
Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner. Warszawa :
2018 - Stan prawny na 15 maja 2018 r
RA 137787 RA 137788 RA 137789
Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam
Krzywoń, Marcin Wiącek. Warszawa : 2018 - Stan
prawny na 1 sierpnia 2018 r
RA 137790 RA 137791 RA 137792
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Leszek
Garlicki. Warszawa : 2018 - 5. wydanie, stan prawny
na 1 września 2018 r
RA 137793 RA 137794 RA 137795
Prawo pracy : pytania i odpowiedzi / Małgorzata
Gersdorf, Krzysztof Rączka, Eliza Maniewska, Michał
Raczkowski. Warszawa : 2018 - 6. wydanie, stan
prawny na 10 maja 2018 r
RA 137796 RA 137797 RA 137798
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława
Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla,
Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał
Kowalczyk, Paweł Lenio, Wiesława Miemiec,
Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał
Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka.
Warszawa : 2018 - Stan prawny na 30 kwietnia 2018
RA 137808 RA 137809
System prawa pracy. t. 8, Prawo rynku pracy /
redaktor naczelny Krzysztof W. Baran ; redakcja
naukowa Mirosław Włodarczyk ; autorzy Renata
Babińska-Górecka. Warszawa : 2018
RA 137816 RA 137817
Odpowiedzialność prawna za strajk i inne formy
pracowniczego protestu / Małgorzata Kurzynoga.
Warszawa : 2018 - Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r
RA 137818 RA 137819
Zasady ogólne postępowania administracyjnego /
redakcja naukowa Jan Paweł Tarno, Wojciech Piątek
; Jacek Chlebny, Małgorzata Gajda-Durlik, Magdalena
Kotulska, Grzegorz Łaszczyca, Jan Olszanowski,
Wojciech Piątek, Magdalena Sieniuć, Jan Paweł
Tarno, Sławomir Tkacz, Joanna WyporskaFrankiewicz. Warszawa : 2018 - Stan prawny na
1 sierpnia 2018 r
RA 137820 RA 137821
Nowe narzędzia prawne w podatkach dochodowych
i majątkowych : poprawa efektywności systemu
podatkowego / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński,
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski ;
Paweł Banasik, Błażej Cieliński, Rafał Ciołek, Michał
Goj, Marcin Jamroży, Adam Kałążny, Sławomir
Krempa, Cezary Krysiak, Michał Leconte, Aleksander
Łożykowski, Lesław Mazur, Wojciech Morawski,
Michalina Opoka, Michał Potyrała, Ewa Prejs, Jowita
Pustuł, Mateusz [...] Warszawa : 2018 - Stan prawny
na 1 lipca 2018 r

RA 137822 RA 137823 RA 137824
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Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym :
komentarz / Małgorzata Sieradzka. Warszawa : 2018 3. wydanie, stan prawny na 15 lipca 2018 r
RA 137825 RA 137826
Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Ewa BończakKucharczyk. Warszawa : 2018 - 4. wydanie, stan prawny
na 1 stycznia 2018 r
RA 137827 RA 137828 RA 137829 RA 137830
RA 137831
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański,
Adam Olejniczak. Warszawa : 2018 - 13. wydanie
rozszerzone i zaktualizowane, stan prawny, literaturę
i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2018 r
RA 137832 RA 137833
Prawo karne gospodarcze / pod redakcją Roberta
Zawłockiego ; autorzy Piotr Binas, Anna BłachnioParzych, Dorota Czura-Kalinowska, Joanna Długosz,
Elżbieta Hryniewicz-Lach, Jerzy Lachowski, Tomasz
Oczkowski, Justyn Piskorski, Łukasz Pohl, Iwona SepiołoJankowska, Jerzy Skorupka, Leszek Wilk, Robert
Zawłocki. Warszawa : 2018 - 2. wydanie
RA 137834 RA 137835 RA 137836
Prawo międzynarodowe publiczne / poszczególne
rozdziały opracowali Anna Zawidzka-Łojek (red.), Adam
Łazowski, Barbara Sonczyk. Warszawa : 2018 3. wydanie
RA 137837 RA 137838 RA 137839
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : Art. 450-1088 Przepisy
wprowadzające / redaktor Krzysztof Pietrzykowski ;
autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam Brzozowski, Marcin
Kłoda, Jan Mojak, Leszek Ogiegło, Maksymilian Pazdan,
Janusz Pietrzykowski, Wojciech Popiołek, Marek Safjan,
Elżbieta Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil
Zaradkiewicz, Warszawa : 2018 - 9. wydanie,
zaktualizowane na dzień 30.7.2018 r
RA 137840 RA 137841 RA 137842
Wstęp do prawoznawstwa / Tatiana Chauvin, Tomasz
Stawecki, Piotr Winczorek. Warszawa : 2018 12. wydanie poprawione i uzupełnione
RA 137843 RA 137844 RA 137845 RA 137846
RA 137847
Prawo rodzinne i opiekuńcze / Tadeusz Smyczyński.
Warszawa : 2018 - 9. wydanie uzupełnione i uaktualnione
RA 137848 RA 137849 RA 137850 RA 137851
RA 137852
Prawo spadkowe / Elżbieta Skowrońska-Bocian.
Warszawa : 2018 - 12. wydanie rozszerzone
i zaktualizowane, stan prawny został uwzględniony na
dzień 31.7.2018 r
RA 137853 RA 137854 RA 137855
Prawo zobowiązań - część szczegółowa / redaktor Jerzy
Rajski ; autorzy Mirosław Bączyk, Adam Brzozowski,
Przemysław Drapała, Józef Frąckowiak, Wojciech
J. Katner, Małgorzata Korzycka, Jacek Napierała,
Mirosław Nesterowicz, Leszek Ogiegło, Adam Olejniczak,
Jerzy Pisuliński, Ewa Rott-Pietrzyk, Mirosław Stec,
Leopold Stecki, Andrzej Stelmachowski, Warszawa :
2018 - 4. wydanie, stan prawny na dzień 30 sierpnia 2018
RA 137887 RA 137888 RA 137889
Seat of the company in private international law : selected
issues / Maciej Mataczyński. Poznań : 2018 - Wydanie I

Kontrola działań administracji publicznej w sferze
gospodarki / pod redakcją Katarzyny Kokocińskiej.
Poznań : 2018 - Wydanie I
RA 137894 RA 137895 RA 137896
Afrykański regionalny system bezpieczeństwa
zbiorowego w świetle prawa międzynarodowego /
Boubacar Sidi Diallo. Poznań : 2018 - Wydanie I
RA 137902 RA 137903 RA 137904
Merytoryczne
orzekanie
polskich
sądów
administracyjnych : tendencje rozwojowe / Dagmara
Gut. Lublin : 2018
RA 137905
Prawo wekslowe i czekowe : komentarz / Marek
Czarnecki, Lidia Bagińska. Warszawa : 2018 7. wydanie
RA 137906
Kodeks cywilny. T. 2, Komentarz : Art. 450-1088
Przepisy wprowadzające / redaktor Krzysztof
Pietrzykowski ; autorzy Zbigniew Banaszczyk, Adam
Brzozowski, Marcin Kłoda, Jan Mojak, Leszek
Ogiegło, Maksymilian Pazdan, Janusz Pietrzykowski,
Wojciech Popiołek, Marek Safjan, Elżbieta
Skowrońska-Bocian, Michał Warciński, Kamil
Zaradkiewicz, Warszawa : 2018 - 9. wydanie,
zaktualizowane na dzień 30.7.2018 r
RA 137908
Kodeks spółek handlowych. T. 2a, Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością: Komentarz,
Art. 151-226 / redaktor Adam Opalski ; autorzy Adam
Opalski, Robert Pabis, Andrzej W. Wiśniewski.
Warszawa : 2018 - Stan prawny: 1.7.2018 r

CZAS PRACY
Wypożyczalnia

poniedziałek
wtorek
środa-piątek
sobota

900- 1830
900- 1900
900- 1830
1000- 1400

Czytelnia
Czasopism

poniedziałekpiątek
sobota

900- 1900
1000- 1400

Czytelnia
poniedziałek900- 1900
Książek
piątek
Centrum
poniedziałekBiblioteczno830- 1800
piątek
Informacyjne
Realizacja książek z magazynu do Czytelni Książek
odbywa się w godz. 930- 1830 co pół godziny.

Uwaga!
W dniu 1 listopada oraz 2 listopada Biblioteka
Wydziału Prawa i Administracji UAM będzie
nieczynna, natomiast w sobotę 3 listopada
Wypożyczalnia oraz Czytelnia Czasopism będą
czynne w godz. 1000-1400.

RA 137890 RA 137891 RA 137892 RA 137893
LIBRARIAN
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