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KOMUNIKATY
Na stronie internetowej Biblioteki Wydziału Prawa
i Administracji UAM dodano nowy moduł, dzięki któremu
moŜna zapoznać się z opisem wszystkich programów, baz
orzeczeń oraz archiwum czasopism na CD dostępnych
w Czytelni Wydawnictw Elektronicznych.

***
Informujemy, iŜ w Czytelni KsiąŜek w obrębie
poszczególnych działów została wprowadzona na
grzbietach woluminów specjalna numeracja, która ma na
celu uniknięcie częstego nieprawidłowego odkładania
ksiąŜek na półki. Prosimy o zwrócenie uwagi na kolejność
numerów poszczególnych tomów.

ZAPRASZAMY
Czytelnia Wydawnictw Elektronicznych
TEST MODUŁÓW SIP LEX:

1. Informator Prawno-Gospodarczy
Informator Prawno-Gospodarczy jest pierwszym na rynku
programem zawierającym elektroniczne wersje informacji
publikowanych w Monitorze Polskim B, Monitorze
Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze
Spółdzielczym "B". Zawiera ponadto dane teleadresowe
sądów i urzędów.
Informacje z MSiG - wpisy do KRS - od roku 2001, wpisy
pierwsze, kolejne oraz sprostowania, informacje
o Przedsiębiorcach (nazwa, forma prawna, adres siedziby
z uwzględnieniem podziału administracyjnego, wspólnicy,
osoby wchodzące w skład organów uprawnionych do
reprezentacji, organy nadzoru oraz pełniące inne funkcje.
Informacje z MSiG – ogłoszenia - od roku 2001, kompletny
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zestaw ogłoszeń opublikowanych w "nieKRS-owej" części
publikatora MsiG.

2. Czasopisma on-line
Jest to baza artykułów, glos i komentarzy autorskich oraz
innych materiałów opublikowanych na łamach czasopism
prawniczych i samorządowych oraz Przeglądu Podatkowego,
wydawanych przez Wolters Kluwer Polska. Obecnie baza
liczy ponad 8.000 tekstów.
Kogo zainteresują Czasopisma on-line?
Publikacja to niezastąpione narzędzie ułatwiające
wyszukiwanie najlepszych opublikowanych materiałów
z róŜnych dziedzin prawa i podatków przydatne do
przygotowania wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych,
licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Jakie korzyści odniosą uŜytkownicy?
Aby odpowiednio przygotować się do udziału w procesie
sądowym, napisać pracę zaliczeniową, semestralną,
magisterską, doktorancką czy habilitacyjną, niewątpliwie
trzeba wnikliwie zapoznać się z literaturą i orzecznictwem
dotyczącym danego tematu. Powołanie przepisów
i komentarzy do ustawy juŜ nie wystarczy - stanowi zwykle
zaledwie 10% bibliografii. Reszta to komentarze artykułowe,
analiza orzecznictwa i glos, czyli wszystko to, co moŜna
łatwo znaleźć w Czasopismach on-line.
Co wyróŜnia tę publikację i czyni ją wyjątkową?
To nowatorskie podejście do archiwizacji cyfrowej
wieloletniego dorobku Autorów publikujących na łamach
określonych czasopism. Daje moŜliwość dotarcia do
materiałów, które niekiedy trudno nawet odnaleźć w formie
papierowej w bibliotekach.
Niektóre wydawnictwa - na róŜnych zasadach - udostępniają
swoje materiały w formie elektronicznej z ostatnich kilku lat.
Naszym załoŜeniem jest zarchiwizowanie w postaci
elektronicznej całego dorobku intelektualnego zawartego
w periodykach prawniczych.
Jakie moŜliwości dają Czasopisma on-line?
• szybki dostęp za pomocą Internetu do pełnych wersji
tekstowych,
stale
rozbudowywanego
archiwum
czasopism oraz do bieŜących numerów;
• przeglądanie spisów treści poszczególnych numerów bez
konieczności logowania się do systemu;
• łatwe i praktyczne sposoby wyszukiwania materiałów
przydatnych w nauce i w pracy;
• wyświetlanie pełnej listy tekstów odpowiadających
kryteriom wyszukiwania bez konieczności kupowania
dostępu do systemu;
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• przeszukiwanie bazy czasopism według autora, tytułu,
rocznika
czasopisma,
a
nawet
wyszukiwanie
pełnotekstowe;
• pliki z całymi tekstami w formie PDF, dokładnie oddające
nie tylko treść drukowanego materiału, ale równieŜ formę
oryginalnego tekstu;
• zapis plików na dysku komputera, a w nowszych
rocznikach
pełna
funkcjonalność
edytowania
i kopiowania tekstu w plikach PDF.

RA 107264
Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Lech Gardocki.
Warszawa : 2008

RA 107266
Europa sędziów / pod red. Zdzisława Brodeckiego.
Warszawa : 2007

RA 107267
Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek,
Stanisław Waltoś. Warszawa : 2008 - Wyd. 4, stan prawny
obowiązujący 1 października 2007 r

RA 107268
Polskie prawo finansowe na tle prawa Unii Europejskiej /
Cezary Kosikowski. Warszawa : 2008 - Stan prawny
obowiązujący od 2 stycznia 2008 r

RA 107269
Prawo podatkowe / Zbigniew Ofiarski. Warszawa : 2006 Stan prawny na 15 sierpnia 2006 r

RA 107270

NOWOŚCI
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
prezentuje nabyte w kwietniu nowości.

Unia Europejska w testach i kazusach : zagadnienia
ekonomiczne, polityczne i prawne / Izabela Wróbel, Robert
Mangold. Kraków : 2006 - Stan prawny na
30 września 2005 r

RA 107271
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Zbigniew Salwa.
Warszawa : 2006 - Wyd. 10 uaktualnione, stan prawny
obowiązujący od 1 września 2006 r

KSIĄśKI

RA 107272
Samorząd terytorialny : podstawy ustroju i działalności /
Hubert Izdebski. Warszawa : 2006 - Wyd. 4, stan prawny na
31 marca 2006 r

RA 107273
RA 107242, RA 107243, RA 107244
Przestępczość zorganizowana : system zwalczania /
Wiesław Mądrzejowski. Warszawa : cop. 2008

Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Andrzej
Borodo. Warszawa : 2006 - Wyd. 4 zm., stan prawny na
1 stycznia 2006 r

RA 107245

RA 107274

Kodeks karny : część szczególna : pytania, kazusy, tablice /
Małgorzata Gałązka [et al.]. Warszawa : 2008 - Wyd. 2
popr. i uzup.

Postępowanie cywilne : zarys wykładu / Henryk Dolecki.
Warszawa : 2006 - Wyd. 2, stan prawny na 1 grudnia 2005 r

RA 107246

Postępowanie cywilne w zarysie / Witold Broniewicz.
Warszawa : 2006 - Wyd. 9, stan prawny na 1 października
2006 r

Prawo gospodarcze : wzory z objaśnieniami, literaturą
i orzecznictwem oraz płyta CD / Marzena Okła. Warszawa :
2008 - Wyd. 3, [ uwzględnienia zmiany dotyczących umów
uregulowanych
przepisami
kodeksu
cywilnego
wprowadzone w latach 2000-

RA 107247, RA 107248, RA 107249
Zbiorowe prawo pracy / Ewa Wronikowska, Paweł Nowik.
Warszawa : 2008

RA 107250, RA 107251

RA 107275

RA 107285
Główne problemy polskiej polityki zagranicznej na forum
Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach
1989-2001 / Renata Podgórzańska. Szczecin : 2006

RA 107286
Jednostka w demokratycznym państwie prawa / red. nauk.
Józef Filipek. Bielsko-Biała : cop. 2003

Prawo
cywilne
/
[red.
merytoryczna
Fundacja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu Jerzy
Pisuliński]. Warszawa : 2008

RA 107287

RA 107252, RA 107253

RA 107288

Prawo administracyjne / [red. merytoryczna Fundacja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu
Robert Suwaj]. Warszawa : 2008

Kultura, aksjologia, polityka - wzajemne sprzęŜenia / pod
red. Kazimierza Krzysztofka ; Polskie Towarzystwo Nauk
Politycznych. Toruń : 2007

RA 107254, RA 107255

RA 107289

Prawo karne / [red. merytoryczna Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych ; red. nauk. tomu Barbara NamysłowskaGabrysiak]. Warszawa : 2008

Międzynarodowe stosunki polityczne / red. nauk. Marek
Pietras. Lublin : 2007

RA 107256, RA 107257

Postulat neutralności moralnej prawa a konstytucyjna
zasada równości / Michał Błachut. Wrocław : 2005

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami / Jacek
Jaworski. Warszawa : 2008 - [Stan prawny na 1.2.2008 r.]

RA 107258, RA 107259
Formalizm postępowania cywilnego / Sławomir Cieślak.
Warszawa : 2008

RA 107260, RA 107261, RA 107262
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym :
komentarz / Arkadiusz Michalak. Warszawa : 2008 - Stan
prawny : styczeń 2008 r
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Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi / Marian
Cieślarczyk, Ryszard Kuriata. Łódź : 2005

RA 107290
RA 107291
Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim
1807-1815 / Paweł Cichoń. Kraków : 2006

RA 107292
Samorząd w polskiej myśli politycznej XX wieku / pod red.
Grzegorza Radomskiego. Toruń : 2006
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RA 107293

RA
107327,
RA 107330

RA

107328,

RA

107329,

Terroryzm : diagnoza, zadania administracji publicznej
w przeciwdziałaniu zjawisku / red. nauk. Kuba Jałoszyński,
Bernard Wiśniewski ; WyŜsza Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała : 2007

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi :
komentarz / Jan Paweł Tarno. Warszawa : 2008 - Wyd. 3,
stan prawny na 5 listopada 2007 r

RA 107294

RA 107331, RA 107332

Zarządzanie gospodarka i finansami gminy : praca zbiorowa
/ pod red. Hanny Sochackiej-Krysiak. Warszawa : 2006 Wyd. 2 uzup. i zaktualizowane

Kodeks karny : komentarz / Tadeusz Bojarski [et al.] ; pod
red. Tadeusza Bojarskiego. Warszawa : 2008 - Wyd. 2, stan
prawny na 25 października 2007 r

RA 107295

RA
107333,
RA
RA 107336, RA 107337

Wiedza o partiach i systemach partyjnych : podręcznik
akademicki / Mariusz Gulczyński, Andrzej Małkiewicz.
Warszawa : 2008

RA 107296

107334,

RA

107335,

Podstawy prawa i procesu karnego / Andrzej Marek,
Stanisław Waltoś. Warszawa : 2008 - Wyd. 4, stan prawny
obowiązujący 1 października 2007 r

Powszechna encyklopedia filozofii. 1- / [kom. nauk.
Mieczysław A. Krąpiec et al. ; zespół red. Andrzej
Maryniarczyk et al. ; red. naukowy działów Marek
Czachorowski et al. ; aut. haseł Stanisław Bafia et al.]. T. 8. Lublin : 2000

RA 107297

MULTIMEDIA

Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków
politycznych / red. nauk. Czesław Mojsiewicz ; [aut.:
Włodzimierz Malendowski et al.]. Wrocław : 2004 - Wyd. 5,
uaktualnione do grudnia 2003 r

RA
107298,
RA
RA 107301, RA 107302

107299,

RA

107300,

Finanse : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janusza
Ostaszewskiego ; [aut.: Zdzisław Fedorowicz et al.].
Warszawa : 2008 - Wyd. 4

RA 107303, RA 107304
Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór źródeł /
oprac. Michał Balcerzak. Toruń : 2007

RA 107305, RA 107306
Verba iuris : reguły i kazusy prawa rzymskiego / Władysław
Bojarski, Wojciech Dajczak, Andrzej Sokala. Toruń : 2007 Wyd. 3 zm. i uzup

RA 107307, RA 107308, RA 107309
Podstawy finansów / red. nauk. Krzysztof Marecki ; [aut.
Dorota Bem et al.]. Warszawa : 2008

RA 107310
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki :
praca zbiorowa / pod red. Bogusławy Urbaniak. Warszawa :
2008

W Czytelni Wydawnictw Elektronicznych
znajduje się ponad 590 tytułów multimediów,
z których moŜna skorzystać na wyznaczonym
stanowisku.
Wśród nowości w gablocie prezentowane są wraz
z opisem następujące multimedia:

1. Bibliografia penitencjarna. Pozbawienie
wolności w polskiej literaturze naukowej
i publicystyce. 1970-2005
2. Prawo gospodarcze
3. Prawo pracy i płace
4. Umowy i formularze dla kaŜdego

RA 107311, RA 107312
Umowy międzynarodowe : teoria i praktyka / Anna
Wyrozumska. Warszawa : 2006

CZASOPISMA

RA 107313, RA 107314, RA 107315
Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej /
Tomasz R. Aleksandrowicz. Warszawa : 2008 - Wyd. 4,
stan prawny na 2 stycznia 2008 r

RA 107316
Ochrona danych osobowych / Irena Kamińska. Warszawa :
2007

RA 107317, RA 107318
Organizacje
pozarządowe
w działalności
poŜytku
publicznego / Małgorzata Halszka Kurleto. Warszawa :
2008

W Czytelni Czasopism Biblioteki Wydziału Prawa
i Administracji UAM pojawił się nowy tytuł
zagranicznego czasopisma z dziedziny prawa rolnego
- Diritto e Giurisprudenza agraria, alimentare
e dell’ambiente.

RA 107321, RA 107322
Polskie prawo wyznaniowe / Józef Krukowski. Warszawa :
2008 - Wyd. 4

RA 107323, RA 107324

BAZY

Postępowanie administracyjne i postępowanie przed
sadami administracyjnymi / Eugeniusz Bojanowski,
Zbigniew Cieślak, Jacek Lang ; pod red. Jacka Langa.
Warszawa : 2008 - Wyd. 3., stan prawny na 1 lutego 2008 r

RA 107325, RA 107326
Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz /
Piotr Przybysz. Warszawa : 2008 - Wyd. 4, stan prawny na
25 października 2007 r
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Od kwietnia br w Czytelni Wydawnictw
Elektronicznych moŜesz skorzystać z nowej bazy
– Polskiej Bibliografii Penitencjarnej za lata
1970-2005. Opis bazy prezentujemy poniŜej.
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CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
Poleca
Adresy WWW światowych
serwisów prawniczych

FindLaw
Bogaty wybór odsyłaczy do prawniczych stron w Internecie
SOSIG: Law Gateway
Światowy portal prawniczy. Lista 50-ciu najczęściej
przeglądanych stron internetowych z zakresu prawa.
Europa - The European Union Online
LAWLINKS - Legal information on the internet
Portale prawnicze w dziale Gateways, odnośniki do Unii
Europejskiej, Wielkiej Brytanii, prawa międzynarodowego,
praw
człowieka,
wydawnictw
prawniczych,
list
dyskusyjnych.
Solicitors and Legal Resources in the UK and Ireland
Brytyjsko - irlandzki portal prawniczy. Informacje
prawnicze dla studentów, prawników, firm i osób
indywidualnych, m.in. dostępny dla studentów Internet
Newsletter for Lawyers.
The German Law Archive
Publikowane sprawy sądowe, ustawy. W dziale Literature
zbiór artykułów na temat prawa niemieckiego w języku
angielskim. W dziale Database - bibliografie. Forum
dyskusyjne na temat prawa niemieckiego. Archiwum istnieje
od 1999 roku przy Uniwersytecie w Oxfordzie.
TMC Asser Institute, Library
Katalog biblioteki i linki internetowe do tekstów online
według specjalizacji: międzynarodowe prawo: arbitraŜowe,
prywatne, publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawa
człowieka, międzynarodowe prawo handlowe.
CIA - The World Factbook
Informator polityczny o państwach na świecie wydany przez
CIA. Faktografia i mapy. Aktualizowany 10 lutego 2005 raz
do roku.
NETLEX
Światowa kolekcja przepisów z zakresu prawa pracy.
International Humanitarian Law - Treaties & Documents
Międzynarodowa kolekcja konwencji, umów i przepisów
dotyczących prawa humanitarnego.

BWPiA informuje
Bibliografia penitencjarna
2005-1970

pracy organów państwowych, instytucji i organizacji
społecznych z tą problematyką związanych.
„Bibliografia” zawiera treści z zakresu: prawa (karnego
materialnego, procesowego i wykonawczego ze
szczególnym
uwzględnieniem
problematyki
penitencjarnej), pedagogiki, psychologii, socjologii i
kryminologii.
W pliku „Część A” zawarto adnotacje dotyczące ksiąŜek
i artykułów zamieszczonych w pierwszej części „Polskiej
Bibliografii Penitencjarnej” za lata 1985-2005 („Kara
pozbawienia wolności i środki wiąŜące się z pozbawieniem
wolności”; bez recenzji, orzecznictwa i artykułów z prasy
codziennej). Informacje o treści kaŜdej pozycji (ksiąŜka,
artykuł) zamieszczono w postaci krótkiego omówienia oraz w opracowanej przez autorów – klasyfikacji przedmiotowej
(symbole literowe). Klasyfikacja ta pozwala na
zasygnalizowanie przy prezentowaniu kaŜdej pozycji
szczegółowych treści, jakie moŜna w niej odnaleźć,
niezaleŜnie od oczekiwań związanych z tytułem publikacji.
W pliku „Część B” zawarto informacje o ksiąŜkach
i artykułach (bez recenzji) z lat 1970-1984. głównie
z: „Przewodnika bibliograficznego” wydawanego przez
Bibliotekę Narodową, „Polskiej bibliografii penitencjarnej
Cz. 2, 1963-1969 autorstwa ElŜbiety Janiszewskiej-Talago,
wydanej w 1972 r., „Bibliografii prawa karnego
(materialnego, procesowego i wykonawczego): literaturą
i orzecznictwo” t. 3. 1970-1974, autorstwa Zygmunta
Najgebauera i Feliksa Prusaka (wyd. 1977 r.), „Bibliografii
prawa karnego: literatura i orzecznictwo” t. 4. 1975-1979
(wyd. 1983), autorstwa Krystyny Prusak i Feliksa Prusaka,
„Polskiej bibliografii kryminologicznej” pod red. Leona
Tyszkiewicza (wyd. 1978 r.) oraz z kilkunastu zestawień
bibliograficznych
zamieszczonych
w
periodykach.
Pragniemy zauwaŜyć, iŜ „Część B” „Bibliografii wypełnia
lukę dokumentacji bibliograficznej szeroko rozumianych
zagadnień penitencjarnych odnoszących się do lat 1970-1984.
Okres od roku 1795 do 1969 r. obejmują bibliografie ElŜbiety
Janiszewskiej-Talago
(zob.
„Polska
bibliografia
penitencjarna” Cz. I, 1795-1962 i Cz. II, 1963-1969), a lata
1985-2005 r. obejmuje „Polska Bibliografia penitencjarna”

CZAS PRACY
WypoŜyczalnia
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nieczynna
900- 1900
1200- 1500

poniedziałekpiątek

900- 1900

sobota

1000- 1400

Czytelnia
Czasopism
Czytelnia KsiąŜek
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych

Pozbawienie wolności w polskiej literaturze naukowej
i publicystyce obejmuje pozycje ksiąŜkowe i artykuły
dotyczące bezpośrednio lub pośrednio problematyki
pozbawienia wolności we wszystkich jego formach oraz

poniedziałek
wtorek
środa-piątek

St. zaoczni

Realizacja z magazynu w godz. 900- 1800 ze względu na remont klatki
schodowej co godzinę , maksymalnie 5 rewersów
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