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KOMUNIKATY
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM znacząco
wydłuŜa godziny otwarcia WypoŜyczalni, która będzie
czynna w roku akademickim 2010/2011 w poniedziałki,
środy, czwartki i piątki w godz. 1000- 1600, we wtorki od
godz. 900 do godz. 1900, natomiast w soboty zapraszamy
wszystkich zainteresowanych czytelników w godz.
1000- 1400.
***
Informujemy, Ŝe od 1 X 2010 roku ulega zmianie cennik
opłat w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM. Nowy
cennik reguluje i w większym stopniu ujednolica opłaty
pobierane w Bibliotece Uniwersyteckiej i bibliotekach
wydziałowych. Na niezmienionym poziomie pozostają
opłaty za zapis do Biblioteki WPiA, która tak jak
w poprzednim roku akademickim wynosi 12zł, natomiast
opłata karna za nieterminowy zwrot wypoŜyczonych
ksiąŜek ulega podniesieniu z 0,20 zł do 0,30 zł dziennie,
za kaŜdy wypoŜyczony tom.

ZAPRASZAMY
PODARUJ
BIBLIOTECE
KSIĄśKĘ

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
w roku akademickim 2010/2011 zaprasza Państwa do
czynnego udziału w akcji Podaruj Bibliotece KsiąŜkę.
KaŜdy z nas moŜe mieć swój wkład w wzbogacanie
bibliotecznych księgozbiorów; juŜ teraz dzięki Państwa
pamięci
i
wyjątkowej
Ŝyczliwości
Biblioteka
systematycznie pozyskuje najnowsze tytuły poszukiwanych
i bardzo wartościowych ksiąŜek.

NUMER 9-10 (31)

Komentarz.” oraz dr hab. Tomaszowi Nieborakowi
za
podarowanie
bibliotece
czterech
tomów
Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu – T.140 pod red. Alfreda Janca
„Bankowość a kryzys na rynkach finansowych”, T.141
pod red. Tadeusza Juja „Dylematy i wyzwania finansów
publicznych”, T.142 pod red. Jana Sobiecha „Kierunki
zmian w finansach przedsiębiorstwa”, oraz T.144 pod
red. Waldemara Frąckowiaka i Jana Szambelańczyka
”Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach”.
Włączone do księgozbioru Biblioteki Wydziału Prawa
i Administracji UAM dary będą stanowić znaczące
wsparcie i nieocenioną pomoc zarówno dla studentów
jak i pracowników naukowych.
Dary za zgodą ofiarodawców zostaną opatrzone etykietą
"Fundatorem ksiąŜki jest...", która będzie wyrazem
szczególnego podziękowania i jednocześnie uhonorowania
darczyńców naszej biblioteki.

NOWOŚCI
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
przedstawia skróconą listę ostatnio nabytych
publikacji ksiąŜkowych. Pełna lista wszystkich
nowości dostępna jest na stronie internetowej
Biblioteki, jest równieŜ wyłoŜona w Czytelni
KsiąŜek oraz wywieszona w gablocie BWPiA.

KSIĄśKI

RA 116598

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
pragnie serdecznie podziękować prof. UAM. dr hab.
Robertowi Zawłockiemu za ofiarowanie bibliotece
publikacji pod red. Tomasza Sójki pt.: „Ustawa
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
LIBRARIAN

Etyczne standardy marketingu farmaceutycznego / Marta
Makowska. Warszawa : 2010

RA 116599 RA 116600
Likwidacja
zakładów
budŜetowych
i
gospodarstw
pomocniczych / Anna Samelak. Wrocław : 2010

RA 116601
Międzynarodowe przepływy siły roboczej w procesie integracji
Polski z krajami Unii Europejskiej / ElŜbieta Siek. Toruń : 2009
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RA 116602

RA 116634 RA 116635 RA 116636

Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą
wprowadzającą : komentarz praktyczny : praca zbiorowa /
pod red. Eugeniusza Ruśkowskiego i Joanny M. Salachny ;
[komentarz oprac.: Paweł J. Lewkowicz [et al.] Gdańsk :
2010

Czynności
procesowe
obrońcy
i
pełnomocnika
w sprawach karnych / Dariusz Świecki. Warszawa : 2010 Stan prawny oraz orzecznictwo Sądu NajwyŜszego na dzień
20 kwietnia 2010 r., jak teŜ zmiany wchodzące w Ŝycie
8 czerwca 2010

RA 116603

RA 116637 RA 116638 RA 116639

Prawda, prawo, autorytet : podstawy osądu moralnego
w etyce Wilhelma Ockhama / Katarzyna Kornacka. Toruń :
cop. 2010

Nowa ustawa o finansach publicznych : komentarz / Cezary
Kosikowski. Warszawa : 2010 - Stan prawny na 12 marca
2010

RA 116604 RA 116605

RA 116640 RA 116641

Prawo wyborcze i wybory : doświadczenia dwudziestu lat
procesów demokratyzacyjnych w Polsce : praca zbiorowa /
pod red. Andrzeja Stelmacha. Poznań : 2010

Własność
lokali
:
komentarz
:
wzory
pozwów
i wniosków sądowych / Roman Dziczek. Warszawa : 2010 Wyd. 5, stan prawny na 15 marca 2010 roku

RA 116606 RA 116607

RA 116642

Prawo, etyka czy rynek? : zmiany w polskich mediach po
1989
roku
/
red.
Kazimierz
Wolny-Zmorzyński
[et al.]. Toruń : 2010

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych,
gospodarczych i rejestrowych / Dorota Bugajna-Sporczyk
[et al.]. Warszawa : 2010 - Wyd. 8

RA 116608

RA 116643 RA 116644 RA 116645 RA 116646

Public relations w procesie kształtowania relacji
z otoczeniem / pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa
Chmielewskiego. Kraków [etc.] : 2010

Apelacja w postępowaniu cywilnym / Tadeusz Ereciński.
Warszawa : 2010 - Wyd. 2, [stan prawny na dzień 1 maja
2010 r.]

RA 116609

RA 116647 RA 116648 RA 116649 RA 116650 RA 116651

Rachunkowość instrumentów finansowych : MSSF, polskie
prawo bilansowe, regulacje podatkowe / Przemysław
Czajor. Gdańsk : 2010

Europejskie prawo spółek : zasady prawa europejskiego i ich
wpływ na polskie prawo spółek / Adam Opalski. Warszawa :
2010

RA 116610 RA 116611

RA 116652 RA 116653 RA 116654 RA 116655

Ustrój szkolnictwa wyŜszego w Polsce / Tomasz Brzezicki.
Toruń : 2010

Kryminalistyka / Brunon Hołyst. Warszawa : 2010 - Wyd. 12

RA 116612

Etykieta biznesmena : savoir-vivre / Cezary Ikanowicz.
Warszawa : 2010

VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami
publicznymi / ElŜbieta Rogala. Wrocław : 2010

RA 116613 RA 116614
Wykorzystanie
taktyki
i
techniki
kryminalistycznej
w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych / Adrian
Szumski. Wrocław : 2010

RA 116615 RA 116616
Zarządzanie kryzysowe : praktyczny przewodnik
nowelizacji ustawy / Witold Skomra. Wrocław : 2010

po

RA 116617 RA 116618
Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów / Krzysztof
Gruszecki. Wrocław : 2010 - Stan prawny na
30 kwietnia 2010

RA 116619
Zwyczajne środki zaskarŜenia w postępowaniu przed
sądami administracyjnymi / Michał Kania. Warszawa : 2009

RA 116620 RA 116621
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
a prawo europejskie / Zbigniew Kmieciak. Warszawa : 2010

RA 116622
Europejskie prawo administracyjne / Grzegorz Krawiec.
Warszawa : 2009 - Stan prawny na 31 lipca 2009

RA 116623
Media odzwierciedleniem rzeczywistości? / pod red. Witolda
Machury. Poznań : 2010

RA 116624
Ryzyko w finansach i bankowości / red. nauk. Beata
Filipiak, Marek Dylewski. Warszawa : 2010

RA 116625 RA 116626 RA 116627
Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi / Alicja
Czerederecka. Warszawa : 2010

RA 116628 RA 116629
Psychologia w postępowaniu karnym / Józef Krzysztof
Gierowski, Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska, Magdalena
Najda. Warszawa : 2010 - Wyd. 2

RA 116630 RA 116631 RA 116632 RA 116633
Postępowania odrębne w procesie cywilnym / Małgorzata
Manowska. Warszawa : 2010 - Wyd. 2
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RA 116656
RA 116658 RA 116659
Prawa
pacjenta
w
prawie
polskim
na
tle
prawnoporównawczym / Marcin Śliwka. Toruń : 2010 - Wyd. 2

RA 116663 RA 116664
Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce / Gabriel Główka.
Warszawa : 2010

RA 116666
Spółka komandytowa : wehikuł podatkowy i bezpieczeństwo :
instrukcja obsługi / Katarzyna Bielat [et al.] ; [pod red. Michała
Tomczaka] . Gdańsk : 2010

RA 116667
Lobbing : biznes, prawo, polityka / Bogusław Piwowar, Jacek
Świeca. Warszawa : 2010

RA 116672
Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach
Unia Europejska - grupa państw AKP / Katarzyna
Kołodziejczyk ; Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu
Warszawskiego,
Fundacja
Studiów
Międzynarodowych. Warszawa : 2010

RA 116675 RA 116676
Windykacja : aspekty cywilnoprawne i karnoprawne / Jacek
Świeca. Warszawa : 2010

RA 116679 RA 116680
Asystent sędziego w sądzie powszechnym / Krzysztof
Sadowski, Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kotłowski.
Warszawa : 2010

RA 116681
Ustawa o czasie pracy kierowców : komentarz / Łukasz
Prasołek. Warszawa : 2010 - Stan prawny: czerwiec 2010

RA 116682 RA 116683
Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu / Karolina Kędziora,
Krzysztof Śmiszek. Warszawa : 2010 - 2. wyd.

RA 116684 RA 116685 RA 116686
Legislatywa - egzekutywa - judykatywa : konstytucyjne
instytucje i mechanizmy słuŜące równowadze władz
w polskim systemie trójpodziału / Jerzy Kuciński. Warszawa :
2010
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RA 116687
Kodeks karny - część ogólna : pytania, kazusy, tablice /
Małgorzata Gałązka [et al.] Warszawa : 2010

ekonomicznych. Dostęp do serwisu daje takŜe moŜliwość
przeszukiwania
zarówno
danych
bieŜących,
jak
i archiwalnych od 1995 roku.

RA 116688
Prawo gospodarcze
Warszawa : 2010

publiczne

/

Joanna

Ablewicz.

RA 116689
Zatrudnianie pracowników
Rotkiewicz. Warszawa : 2010

tymczasowych

/

Marek

Prezentowany wykaz obejmuje około 100 ostatnich nabytych
przez Bibliotekę Wydziału Prawa i Administracji UAM oraz
podarowanych Bibliotece WPiA publikacji ksiąŜkowych.

MULTIMEDIA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
oferuje dostęp do liczącej blisko 800 tytułów kolekcji
multimediów, z których po ich wcześniejszym
zamówieniu moŜna skorzystać w Czytelni
Wydawnictw Elektronicznych .

CZASOPISMA

Czytelnia Czasopism zaprasza do obejrzenia ekspozycji
najnowszych tytułów czasopism, które rozlokowane są
na regałach prezencyjnych w Czytelni, pokój 11.

BAZY

BIBLIOGRAFIA PENITENCJARNA
„Bibliografia” zawiera opisy bibliograficzne z zakresu:
prawa
(karnego
materialnego,
procesowego
i wykonawczego ze szczególnym uwzględnieniem
problematyki penitencjarnej), pedagogiki, psychologii,
socjologii i kryminologii za lata 1970-2005
EMIS (Emerging Markets Information Service)
Serwis indeksuje wiele tysięcy publikacji zawierających
cenne wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne
i prawne. Baza umoŜliwia korzystanie z pełnych tekstów
artykułów prasowych i agencyjnych, sprawozdań
finansowych spółek publicznych i niepublicznych,
raportów branŜowych, informacji odnośnie spółek,
notowań giełdowych, statystyk i danych makroLIBRARIAN

HEINONLINE
Kolekcja amerykańskich publikacji prawniczych oprac. przez
wydawnictwo S.Hein & Co., Inc. Obejmuje ponad 1200
tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej, od pierwszego
zeszytu (archiwa w niektórych przypadkach sięgają roku
1700).
INFORLEX Polskie Prawo Gospodarcze
Kolekcja
pełnotekstowych
czasopism
(archiwalnych
i bieŜących) z zakresu prawa gospodarczego. Znajdziemy tam
m.in. Biuletyn Podatków Dochodowych, Biuletyn
Rachunkowości, Biuletyn VAT, Gazeta Samorządu
i Administracji, Prawo i Podatki Unii Europejskiej.
LEGALIS
Wielomodułowy System Informacji Prawnej. Baza wydawana
przez Wydawnictwo C.H. Beck zawiera: piśmiennictwo pełne
wersje
komentarzy,
artykułów
i opinii. Zawiera równieŜ: ujednolicone, oczekujące
i archiwalne akty prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej,
zawarte w Dziennikach Ustaw (1918-2010), Monitorach
Polskich (1963-2010) oraz w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. TakŜe: wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
wzory pism, orzecznictwo, w tym wybór orzecznictwa
niepublikowanego. Dostępne moduły: Prawo cywilne,
Postępowanie cywilne, Prawo rodzinne, Prawo spółek
handlowych, Prawo spółek handlowych Premium, Prawo
bankowe, Unia Europejska, Prawo pracy, Postępowanie
administracyjne, Prawo podatkowe, Prawo nieruchomości,
Zamówienia publiczne, Prawo karne, Postępowanie karne,
Prawo upadłościowe, Prawo gospodarcze, a takŜe dodatkowy
moduł - System Prawa Prywatnego oferujący moŜliwość
korzystania z Systemu Prawa Prywatnego jak z pozycji
ksiąŜkowej, bądź jak z komentarza do konkretnych jednostek
redakcyjnych aktów składających się na prawo prywatne.
Ponadto zawiera moduł Czasopisma i monografie C.H.
Beck - pełne teksty aktualnych i archiwalnych wydań:
Monitora Prawniczego wraz z dodatkami, Studiów Prawa
Prywatnego, Monitora Podatkowego, Monitora Prawa Pracy,
Prawa Zamówień Publicznych, Nieruchomości, ADR –
ArbitraŜ i Mediacja i funkcjonalny dodatek – Translator
czyli słowniki, tłumaczenia aktów i zagraniczne wzory
znakomite pozycje ułatwiające prawnikowi pracę dla
zagranicznych klientów jako jedyne na rynku oferuje
w systemie Legalis zintegrowane słowniki prawniczego
języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz
angielskie i niemieckie tłumaczenia podstawowych aktów
prawnych i wzorów podstawowych pism procesowych.
LEX DLA BANKÓW
Profesjonalny program skierowany do banków, instytucji
finansowych, biur prawnych w bankach i instytucjach
finansowych, doradców finansowych, prawników oraz
specjalistów bankowców. Program ten jest kompleksową
bazą informacji ułatwiającą pracę i rozwiązującą problemy
tych wszystkich instytucji. Jego obecny kształt wynika
z połączenia Systemu Informacji Prawnej LEX;
prezentującego największą w Polsce bazę informacji prawnej,
z Profesjonalnym Serwisem Bankowym zawierającego
przydatne kategorie dokumentów z zakresu prawa bankowego
i bankowości. Szczególnym elementem programu jest Serwis
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Bankowy
wyposaŜony
m.in.
w bogatą bibliotekę dokumentów autorskich (komentarze
problemowe, monografie), omówienia konkretnych
problemów, analizy zagadnień bankowych, wzorów
dokumentów, stawki i wskaźniki przydatne w pracy
w bankach. System wzbogacony o moduł czasopisma
online oferujący dostęp do pełnych wersji tekstowych stale
rozbudowywanej bazy czasopism.
SYSTEM
INF.
PRAWNEJ
LEX
OMEGA
Zapewnia dostęp do aktów prawnych publikowanych
zarówno w Dz. U. i M.P., ustawodawstwa unijnego
w języku angielskim i polskim, tekstów aktów prawnych
z dzienników resortowych jak i do tekstów aktów prawa
miejscowego, a nawet samych projektów ustaw. LEX
OMEGA to równieŜ orzeczenia publikowane w takich
zbiorach jak: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA,
ONSAiWSA,
OTK,
zbiorach
z
orzecznictwem
podatkowym, administracyjnym, w tym takŜe orzeczenia
nieopublikowane, uzasadnienia do orzeczeń oraz
informacje o glosach.. Program dysponuje obszerną
bibliografią prawniczą zawierającą metryki publikacji
zamieszczonych w 52 czasopismach prawniczych,
egzemplarzach ksiąŜkowych oraz Polską Bibliografię
PAN z zapisami bibliograficznymi z lat 1976-2010
przygotowanymi przez specjalistów z Instytutu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wzory pism
procesowych i umów. Informator Prawno–Gospodarczy
czyli ogłoszenia publikowane w Monitorze B, w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym oraz liczne aktualizowane na
bieŜąco Komentarze opublikowane i niepublikowane,
a takŜe skany w formacie PDF, edytowane formularze
wzorów umów i pism, dane teleadresowe oraz dodatek
porady i wyjaśnienia.
LEXPOLONICA PERFECTA
Szybki i nowoczesny dostęp do najświeŜszej
i kompleksowej informacji prawnej w wersji
elektronicznej. Gwarantuje dostęp do obszernej biblioteki
prawniczej, bogatej bazy aktów prawnych i orzeczeń,
wysokiej jakości piśmiennictwa. Oferuje dostęp do
wszystkich aktów prawnych z Dziennika Ustaw od 1944
roku w ujednoliconej wersji, prawodawstwa Unii
Europejskiej w języku polskim oraz orzecznictwa ETS,
aktów prawa resortowego, usystematyzowanego prawa
korporacji zawodowych, prawa pozaborczego, skanów
aktów prawnych z Monitora Polskiego i Dziennika Ustaw
od 1918 roku, znanych i cenionych komentarzy
LexisNexis, bogatego zbioru Praktycznych Wyjaśnień,
obszernego zbioru orzeczeń oraz glos dostępnych w
pełnych wersjach, interpretacji Urzędów i Izb Skarbowych,
wzorów Pism i Umów, wskaźników krajowych oraz
wskaźników wynikających z prawa miejscowego,
kalkulatorów oraz edytowalnych formularzy oraz
138 monografii online.
POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA 1978 - BR.
Mieści 145 tys. opisów bibliograficznych. Rocznie
przyrasta ok. 5 tys. rekordów. Została opracowana przez
Zespół Bibliografii INP PAN, wydana przez Dom
Wydawniczy ABC. UmoŜliwia przeglądanie literatury
według tematu i dziedziny, nazwiska autora oraz
wyszukiwanie pełnotekstowe w aktach prawnych.
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CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
poleca
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
udostępnia na stronach Wielkopolskiej Biblioteki
Cyfrowej WBC oraz w Federacji Bibliotek Cyfrowych
tytuły publikacji ksiąŜkowych. Wejście do serwisu
moŜliwe jest równieŜ przez link umieszczony na stronie
Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM.
Dostęp do niektórych pozycji ze względu na ochronę
prawa autorskiego został ograniczony i jest moŜliwy
w Czytelni Wydawnictw Elektronicznych oraz poprzez
komputery naleŜące do sieci Amunet.

BWPiA informuje
Biblioteka umoŜliwia korzystanie z zasobów
elektronicznych
poza
siecią
uniwersytecką
z
komputerów domowych
Dostęp
do
baz
i e-czasopism oraz e-booków z komputerów domowych
mają pracownicy oraz studenci UAM (stacjonarni
i zaoczni), posiadający aktualną elektroniczną kartę
biblioteczną. Przy logowaniu naleŜy podać nr karty
bibliotecznej oraz nr PESEL. W przypadku
pracowników i studentów zagranicznych do
identyfikacji konieczne jest podanie numeru karty
bibliotecznej, daty urodzenia (format YY.MM.DD) oraz
inicjałów imienia i nazwiska. Z systemu moŜe korzystać
jednocześnie 40 uŜytkowników. W przypadku
jakichkolwiek problemów prosimy o sprawdzenie czy
karta biblioteczna jest aktualna (tj. czy została
przedłuŜona jej waŜność - jeŜeli nie, naleŜy udać się do
WypoŜyczalni WPiA celem przedłuŜenia jej waŜności
na kolejny rok akademicki). W przypadku
zagranicznych pracowników i studentów UAM naleŜy
skontaktować się z WypoŜyczalnią BU, celem
weryfikacji identyfikatora, zastępującego nr PESEL

CZAS PRACY
od 11 października 2010

WypoŜyczalnia
Czytelnia Czasopism
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych
Czytelnia KsiąŜek

poniedziałek
wtorek
środa-piątek
sobota
poniedziałekpiątek

1000- 1600
900- 1900
1000- 1600
1000- 1400
900- 1900

sobota

1000- 1400

poniedziałekpiątek

900- 1900

Realizacja z magazynu do Czytelni KsiąŜek w godz. 900- 1800
co pełną godzinę, maksymalnie 5 rewersów dla jednego czytelnika.
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