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KOMUNIKATY
Zdobądź kartę LEX dla studenta! Studenci I roku prawa
i administracji mogą otrzymać kartę LEX dla studenta podczas
zapisywania się do Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji
UAM. Korzystaj bezpłatnie z bazy aktów prawnych, orzeczeń
oraz bibliografii online. Ilość kart ograniczona.

***
Na
wniosek
czytelników
w
następujące
soboty:
6 listopad, 4 grudnia, 8 stycznia 2011, 5 lutego 2011, 5 marca
2011, 2 kwietnia 2011, Czytelnia Czasopism (podawane są tutaj
takŜe w soboty ksiąŜki) będzie czynna od 800 do 1400,
natomiast WypoŜyczalnia
i
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych od 1000 do 1400. W pozostałe soboty wszystkie
agendy są czynne bez zmian od 1000 do 1400.

PODARUJ
BIBLIOTECE
KSIĄśKĘ
Zapraszamy do czynnego udziału w akcji Podaruj Bibliotece
KsiąŜkę. KaŜdy z nas moŜe mieć swój wkład we
wzbogacanie bibliotecznych księgozbiorów; juŜ teraz dzięki
Państwa pamięci i wyjątkowej Ŝyczliwości Biblioteka
systematycznie pozyskuje najnowsze tytuły poszukiwanych
i bardzo wartościowych ksiąŜek.

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
pragnie serdecznie podziękować prof. zw. dr hab.
Hubertowi Kołeckiemu za ofiarowanie bibliotece
publikacji: Technicznokryminalistyczne badania

***

autentyczności dokumentów publicznych: materiały
z 5 i 6. konferencji, oraz prof. zw. dr hab. Zdzisławowi

Przypominamy, Ŝe od 1 X 2010 roku ulega zmianie cennik opłat
w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM. Opłata karna za
nieterminowy zwrot wypoŜyczonych ksiąŜek ulega podniesieniu
z 0,20 zł do 0,30 zł dziennie, za kaŜdy wypoŜyczony tom.

Niedbale za podarowanie bibliotece dwóch woluminów

Księgi pamiątkowej w piątą rocznicę śmierci
profesora Andrzeja Kijowskiego / pod red.
Zdzisława Niedbały.

***
Obligatoryjne Przysposobienie Biblioteczne będzie odbywać
się w terminie od dnia 15 listopada 2010 do 31 marca 2011.
W roku akademickim 2010/2011 Przysposobienie biblioteczne
będzie prowadzone z zastosowaniem metod e-learningu
w systemie on-line. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie
minimum 80% poprawnych odpowiedzi na pytania testu z zakresu
struktury i zasad korzystania z biblioteki wydziałowej ze
szczególnym
uwzględnieniem
praktycznej
znajomości
wyszukiwania informacji. Test dostępny jest z domeny
http://bwpia.amu.edu.pl Przed przystąpieniem do zaliczenia testu
prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową biblioteki oraz
materiałami w postaci publikacji multimedialnych. Szczegółowe
warunki zaliczenia Przysposobienia określa Regulamin dostępny
w Czytelni Wydawnictw Elektronicznych.

ZAPRASZAMY
Zapraszamy studentów I roku do zapisywania się do
WypoŜyczalni! W tym celu naleŜy zabrać ze sobą:
elektroniczną
legitymację
studencką,- dowód
osobisty, 12 zł, oraz wypełnić na miejscu deklarację
czytelnika. ZałoŜone u nas konto upowaŜnia takŜe do
wypoŜyczeń w Bibliotece Uniwersyteckiej.
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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 nabytych w październiku
publikacji ksiąŜkowych. Pełna lista wszystkich
nowości dostępna jest na stronie internetowej
Biblioteki, jest równieŜ wyłoŜona w Czytelni
KsiąŜek oraz wywieszona w gablocie BWPiA.

Informator Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM

KSIĄśKI
Listopad 2010

RA 116948 RA 116949 RA 116950
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego / Jacek Brolik.
Warszawa : 2010
RA 116951
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi :
komentarz / Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta
Romańska ; pod red. Tadeusza Wosia. Warszawa : 2009 Wyd. 3, stan prawny na 1 czerwca 2009 r.
RA 116952
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne /
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Warszawa : 2010 Wyd. 8, stan prawny na 30 czerwca 2010 r.
RA 116953 RA 116954
Prawo zamówień publicznych z komentarzem oraz aktami
szczegółowymi / [Koment.] Adam Malinowski. Warszawa :
2010 - Stan prawny na 15 maja 2010 r.
RA 116955 RA 116956
Prawo
budowlane
z
komentarzem
oraz
aktami
wykonawczymi / [Koment.] Piotr Polański. Warszawa : 2010
- Stan prawny na 15 kwietnia 2010 r.
RA 116957 RA 116958 RA 116959
Sytuacja procesowa strony w ogólnym postępowaniu
administracyjnym i postępowaniach wyjątkowych / Artur Gill.
Wrocław : 2010
RA 116960
Ustrój Unii Europejskiej. [1] / pod red. Jana Barcza ; aut.
Jan Barcz [et al.]. Warszawa : cop. 2009
RA 116961
Ustrój Unii Europejskiej. [2] / pod red. Jana Barcza.
Warszawa : cop. 2009
RA 116962 RA 116963 RA 116964
Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Maria
Karlikowska [et al.]. Wrocław : 2010 - Stan prawny na
31 lipca 2010 r.
RA 116965
Sprawy karne / red. nauk. Andrzej Siemaszko ; Instytut
Wymiaru Sprawiedliwości. Warszawa : 2010
RA 116966
Odpowiedzialność
w
dziedzinie
gospodarowania
nieruchomościami : rzeczoznawcy, pośrednicy, zarządcy /
Łukasz Jędruszuk. Warszawa : 2010 - Stan prawny:
kwiecień 2010 r.
RA 116967 RA 116968
Prawidłowość czynności procesowych w polskim procesie
karnym / Krzysztof Woźniewski. Gdańsk : 2010
RA 116969
Prawo konstytucyjne : (zagadnienia wybrane) / Dariusz
Górecki, Konrad Składowski. Łódź : 2010
RA 116970
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska.
Warszawa : 2010
RA 116972
Prawo farmaceutyczne : komentarz / red. Leszek Ogiegło ;
aut. Rafał Blicharz [et al.]. Warszawa : 2010
RA 116974
Węzłowe
problemy
prawa
karnego,
kryminologii
i polityki kryminalnej : księga pamiątkowa ofiarowana
profesorowi Andrzejowi Markowi / pod red. Violetty
Konarskiej-Wrzosek, Jerzego Lachowskiego, Józefa
Wójcikiewicza. Warszawa : 2010
RA 116976
Jawność rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatności
w procesie karnym / Radosław Koper. Warszawa : 2010
RA 116977
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce /
Katarzyna Zalasińska. Warszawa : 2010
RA 116978
Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie
regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do
państw trzecich / Bogdan Fischer. Warszawa : 2010 - Stan
prawny na 30 marca 2010 r.
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RA 116979
Prawo telekomunikacyjne : komentarz / Krzysztof Kawałek,
Maciej Rogalski ; red. Maciej Rogalski. Warszawa : 2010 Stan prawny ogłoszony na 1 czerwca 2010 r.
RA 116980 RA 116981
Elektroniczne postępowanie upominawcze : komentarz / pod
red. Jacka Gołaczyńskiego ; [poszczególne komentarze
napisali: Dariusz Adamski et al.]. Warszawa : 2010 - [Stan
prawny na 30 lipca 2010 r.]
RA 116982 RA 116983
Karcenie dzieci : perspektywa prawna / Radosław Krajewski.
Warszawa : 2010 - Stan prawny na 1 sierpnia 2010 r.
RA 116984 RA 116985
Ustawowe ograniczenia swobody umów : zagadnienia
wybrane / pod red. Bogusławy Gneli. Warszawa : 2010 - Stan
prawny na 15 lipca 2010 r.
RA 116986
Prawo autorskie : orzecznictwo / Anna Korpała ; red. nauk.
Sybilla Stanisławska-Kloc, Andrzej Matlak. Warszawa : 2010
RA 116987
Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci profesora
Andrzeja Kijowskiego / pod red. Zdzisława Niedbały.
Warszawa : 2010
RA 116988 RA 116989
Wyrok sądu polubownego w postępowaniu cywilnym / Łukasz
Błaszczak. Warszawa : 2010 - [Uwzględniono stan prawny
oraz literaturę na dzień 31 maja 2010 r.]
RA 116990 RA 116991 RA 116992 RA 116993
RA 116994 RA 116995 RA 116996 RA 116997
Prawo pracy / Ludwik Florek. Warszawa : 2010 - 12. wyd. zm.
i zaktualizowane
RA 116998 RA 116999 RA 117000 RA 117001
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. Warszawa : 2010 - 8.
wyd. zm. i zaktualizowane
RA 117002 RA 117003 RA 117004 RA 117005
RA 117006 RA 117007 RA 117008
Zobowiązania : część ogólna / Zbigniew Radwański, Adam
Olejniczak. Warszawa : 2010 - 9. wyd. rozsz.
i zaktualizowane
RA 117009 RA 117010 RA 117011
Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji / aut.
Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk ; red. Roman Hauser,
Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel. Warszawa : 2010 [Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r.]
RA 117012 RA 117013 RA 117014
Kary i środki karne, poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława
Melezini ; aut. Wojciech Cieślak [et al.]. Warszawa : 2010 [Stan prawny na dzień 1 września 2010 r.]
RA 117015
Koszty procesu : [zbiór przepisów] / oprac. Krzysztof
Janczukowicz. Gdańsk : 1991 - Stan prawny na dzień
10 października 1991 r.
RA 117016
Kodeks rodzinny Ludowej Republiki Bułgarii / [red. Kazimierz
Piasecki i Józef Stanisław Piątowski ; przekł. z jęz. bułg. Teofil
Leśko] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych.
Wrocław : 1975
RA 117017
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku
i
angielsku
=
Compendium
of
accounting
in Polish & English. T. 1- / Robert Patterson ; [tł. Ewa Kieres].
- T. 4. Warszawa : 2009- - Wyd. 2. zm
RA 117018
Exceptio plurium concumbentium w prawie polskim / Wanda
Stojanowska. Warszawa : 1974
RA 117019
Odpowiedzialność
odszkodowawcza za niedobory /
Mieczysław Piekarski. Warszawa : 1977
RA 117020
Umowa dostawy / Zygmunt Konrad Nowakowski. Warszawa :
1960
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Red. Natasza Stratyńska nastra@amu.edu.pl
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RA 117021
Ubezpieczenia transportowe / Władysław Górski. Warszawa
: 1974 - Wyd. 4 rozsz. i uaktual.
RA 117045 RA 117046
Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa /
Iwona Sierpowska, Anna Kogut. Wrocław : 2010 - Stan
prawny: 17 sierpnia 2010 r.
RA 117047 RA 117048
Zbywanie i oddawanie do korzystania nieruchomości
samorządowych i Skarbu Państwa / Rafał Padrak. Wrocław
: 2010

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

MULTIMEDIA

Najnowsze multimedia:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dziadkiewicz
Bogusław:
Rozpatrywanie
skarg
i wniosków w administracji samorządowej. Poradnik ze
wzorami dokumentów.
Abramowski Michał: Postępowanie powypadkowe.
Procedury.
Pełna
dokumentacja.
Przykłady
i wyjaśnienia. Kwalifikowanie wypadków
Bugajna-Sporczyk D.: Wzory pism procesowych
w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych
Ciepła Helena: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wzory
pism procesowych z objaśnieniami
FineReader OCR 6.0. Program do przekształcania
skanowanych stron na postać edytowalną.
GmbHRundschau
Gujski Waldemar: Kontrakty menedŜerskie. Umowy
cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami
Hofmański Piotr :Wzory pism procesowych w sprawach
karnych.
Korpała Anna: Prawo autorskie. Orzecznictwo
Kurs tworzenia stron internetowych
Maciejko Wojciech: Ustawa o pomocy społecznej.
Komentarz.
Nowa ustawa o finansach publicznych. Suplement.
Nowe Zeszyty Samorządowe. Rocznik 2010

dotyczące statusu kościołów i innych związków wyznaniowych
oraz sytuacji prawnej jednostki w zakresie wolności sumienia i
religii. Obok artykułów naukowych przyjmowane są do druku
równieŜ recenzje publikacji z zakresu prawa wyznaniowego
oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów poświęconych
problematyce wolności religijnej. Treść kaŜdego tomu
poddawana jest ocenie osobno powoływanych recenzentów.
W 2007 r. Studia uzyskały pozytywną ocenę zespołu
specjalistycznego powołanego przez MNiSW do oceny
czasopism naukowych i zostały umieszczone w wykazie
czasopism punktowanych prowadzonym przez Ministra.

Polski Proces Cywilny – to kwartalnik
poświęcony zagadnieniom z zakresu szeroko
pojętego prawa procesowego cywilnego,
łącznie
z
problematyką
sądownictwa
polubownego i mediacji oraz postępowania
upadłościowego i naprawczego. W zasopiśmie
publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy
orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych,
odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najwaŜniejszych prac,
opracowania
na
temat
projektowanych
rozwiązań
normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska
procesowego.
Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym,
zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które
ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią
waŜne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski
Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika
z okresu międzywojennego, będzie kwartalnikiem kierowanym
do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.
W czasopiśmie znajdą się cztery działy obejmujące:
I – rozprawy, artykuły, przeglądy orzecznictwa,
II – zagadnienia prawne rozpatrywane przez komitet
redakcyjny,
III – głosy do orzeczeń Sądu NajwyŜszego, sądów
powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka,
IV – recenzje krajowych i zagranicznych wydawnictw z zakresu
postępowania cywilnego.

BAZY
CZASOPISMA
Przedstawiamy
najnowsze
tytułu
czasopism
dostępnych w Czytelni Czasopism BWPiA:

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iŜ zakupiła licencję na dodatkowy
moduł Systemu Informacji Prawnej Lex - Moduł
LEX WINDYKACJE. Ta unikatowa na rynku,
kompleksowa
z
zakresu

Studia
z
Prawa
Wyznaniowego
opracowywane są w Katedrze Prawa
Wyznaniowego od roku 2000. Początkowo
ukazywały się nieregularnie, a od 2003 r.
wydawane są jako rocznik. Na łamach
periodyku publikowane są opracowania
LIBRARIAN

baza
najistotniejszych
windykacji
naleŜności,

informacji

obejmująca
płaszczyznę cywilną, podatkową i karną. Stanowi
praktyczne
narzędzie
pracy
prawników
nadzorujących proces windykacji, specjalistów ds.
windykacji, pracowników działów windykacyjnych
w firmach, a takŜe księgowych. Moduł LEX

Informator Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji UAM
Red. Natasza Stratyńska nastra@amu.edu.pl
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Windykacje ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie
procesu windykacji na kaŜdym etapie (od momentu
sprawdzenia informacji o kontrahencie, poprzez
zawarcie umowy, dobór właściwego środka
zabezpieczającego, negocjacje lub w ostateczności
postępowania sądowego). Pomaga uniknąć błędów
wydłuŜających postępowanie. Wyjaśnia jak czytać
sprawozdania finansowe, aby uzyskać informacje o
kondycji finansowej firmy. Pomaga rozstrzygać
wątpliwości pojawiające się w trakcie interpretacji
skomplikowanych przepisów, poprzez zadawanie
pytań ekspertom z zakresu windykacji naleŜności.
Zawiera:
• Komentarze problemowe - pisane na zamówienie
Wolters Kluwer Polska, obejmujące kluczowe
zagadnienia
z
zakresu
windykacji.
Napisane
przystępnym
językiem
omówienia
konkretnych
problemów poparte są przykładami rozwiązań
skomplikowanych problemów windykacyjnych oraz
liczne Komentarze ksiąŜkowe
• Orzeczenia - wybrane specjalnie do omawianych
zagadnień z zakresu windykacji.
• Pisma urzędowe - wybrane pod kątem zagadnień
podatkowych w windykacjach.
• Wzory
dokumentów
opatrzone
krótkimi
komentarzami.
• Stawki i wskaźniki. Kwota wolna od egzekucji, Wykaz
gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji,
Odsetki ustawowe.
• Tezy z piśmiennictwa wskazujące inne źródła
informacji na temat omawianego zagadnienia.
• Kalkulatory - odsetek ustawowych, odsetek od
zaległości ustawowych, opłat sądowych.
• Bazy adresowe - m.in. komorników, sądów
apelacyjnych, okręgowych i rejonowych.

CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
poleca
WIELKOPOLSKA
BIBLIOTEKA CYFROWA

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.
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BWPiA informuje
Uwaga studenci I roku studiów niestacjonarnych!
Obowiązkowe
zajęcia
z
Przysposobienia
Bibliotecznego odbędą się w następujących
terminach:
I rok Prawo niestacjonarne, grupa miejska A-K - 6 grudnia
br. w godz. 9.00 – 11.00 w sali Gamma,
I rok Prawo niestacjonarne, grupa miejska L-ś- 13 grudnia
br. w godz. 9.00 – 11.00 w sali Gamma,
I rok Prawo niestacjonarne, grupa terenowa (piątkowe
konwersatoria z logiki - gr. 2 i 3) - 26 listopada br. w godz.
17.15 – 19.15 w sali B HCP,
I rok Prawo niestacjonarne, grupa terenowa, (sobotnie
konwersatorium z logiki gr.1) - 18 grudnia br. w godz. 17.00
– 19.00 w sali B HCP,
I rok Administracja – studia niestacjonarne I0 - 27 listopada
br. w godz. 12.00. – 14.00 w sali Alfa,
I rok Administracja – studia niestacjonarne II0 - 11 grudnia
br. w godz. 9.30 – 11.30 w sali Beta,
I rok Zarządzania - studia niestacjonarne I0 - 18 grudnia br.
w godz. 13.30 – 15.30 w sali 4.8,
I rok Zarządzania - studia niestacjonarne II0 - 27 listopada
br. w godz. 12.00. – 14.00 w sali Alfa.

Wpisy do indeksów będą dokonywane na podstawie
osobistych wpisów na listy obecności wyłoŜone po
zajęciach. Wszyscy studenci są automatycznie wpisani
na ww. terminy do systemu USOS. Osobom, które nie
będą uczestniczyły w zajęciach pozostaje moŜliwość
zaliczenia przedmiotu tylko indywidualnie przez
prawidłowe wypełnienie testu on-line umieszczonego
pod adresem: bwpia.amu.edu.pl
śadne wcześniejsze zaliczenia Przysposobienia
bibliotecznego z poprzednich lat nie będą przepisywane
ze względu na duŜe zmiany w organizacji biblioteki.

CZAS PRACY
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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