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KOMUNIKATY
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iŜ w systemie Horizon zostanie przywrócona
opcja rezerwacji wypoŜyczonych ksiąŜek. Rezerwacje
naleŜy składać wyłącznie przez katalog on-line (HIP) ze
strony www.prawo.amu.edu.pl, zakładka Biblioteka,
Katalog komputerowy. Rezerwację moŜna składać na
14 dni przed datą zwrotu (pozycje wypoŜyczone, których
termin jest dłuŜszy niŜ 14 dni nie będą posiadać przycisku
Zamów). W momencie oddania ksiąŜki przez czytelnika
system komunikatem informuje o rezerwacji i drukuje
formularz potwierdzający.
***
Jeśli masz problem z zamówieniem ksiąŜek zobacz
prezentację "Jak wypoŜyczyć ksiąŜkę w Bibliotece
Wydziału Prawa i Admin." lub napisz do nas podając imię
i nazwisko, nr karty bibliotecznej, nr pesel oraz sygnaturę
i tytuł ksiąŜki. Przypominamy, Ŝe numer karty bibliotecznej
umieszczony jest pod kodem kreskowym na legitymacji
studenckiej.

NUMER 2 (25)

Baza Research Starters jest bazą z zakresu nauk
socjologicznych i prawnych. Baza zapewnia obszerne
przeglądy informacji z zakresu podstawowych
tematów. Artykuły zawierające przeciętnie ok. 3.000
słów obejmują obszerne streszczenia tematów
i pomagają studentom zrozumieć ogólny zarys tematu,
wyciągać wnioski, zastosować nabytą wiedzę
w praktyce oraz dokonywać krytycznych ocen.
Pomagają równieŜ znaleźć źródła dla prowadzenia
bardziej zaawansowanych badań.

NOWOŚCI
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą
najnowszych publikacji ksiąŜkowych dostępnych
w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
UAM.

KSIĄśKI

***
Obligatoryjne Przysposobienie biblioteczne odbywa się na
Wydziale Prawa i Administracji UAM! Dla kierunków
stacjonarnych rozpoczęło się 16 listopada br. Prosimy
zgłaszać się do Czytelni Wydawnictw Elektronicznych
p. 015 Coll. Iuridicum. Szkolenie dostępne jest pod adresem
http://bwpia.amu.edu.pl Studenci niestacjonarni, którzy
nie uczestniczyli w zajęciach są zobowiązani zaliczyć
zajęcia w formie testu, tak jak studenci stacjonarni.
Proszę przesyłać następujące dane: imię i nazwisko,
nr indeksu, adres mailowy identyczny z nadanym
w systemie USOS na adres biblioteki. Będziemy na bieŜąco
nadawać uprawnienia.

RA 114533 RA 114534 RA 114535 RA 114536
Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych /
red. nauk. Mirosław Sułek, Janusz Symonides. Warszawa :
cop. 2009

RA 114537
Plagiat : zarys problemu / Grzegorz Sołtysiak. Warszawa :
2009RA 114538 RA 114539 RA 114540
Prawna ochrona dóbr kultury / red. nauk. Teresa Gardocka,
Jacek Sobczak. Toruń : cop. 2009

RA 114541 RA 114542 RA 114543 RA 114544
Prawo podatkowe : teoria, instytucje, funkcjonowanie : praca
zbiorowa / pod red. Bogumiła Brzezińskiego. Toruń : 2009

RA 114545
Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków / Janusz
Sondel. Kraków : cop. 2009

ZAPRASZAMY

RA 114546 RA 114547
Społeczna odpowiedzialność biznesu : wymiar konstytucyjny
i międzynarodowy / Maciej Bernatt. Warszawa : 2009

RA 114548

Research Starters

Społeczne dylematy Europy / red. nauk. Dorota Gizicka.
Toruń : 2009
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RA 114549

RA 114594 RA 114595

Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw /
red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Anna ZachorowskaMazurkiewicz. Warszawa : 2008

Etyczne i prawne granice badań naukowych / red.
Włodzimierz Galewicz. Kraków : cop. 2009

RA 114550

Giełda papierów wartościowych w Warszawie : ujecie
retrospektywne / Marek Proniewski, Arkadiusz Niedźwiecki ;
WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
Białystok : 2009

WieloPolska regionalna? : regionalizm w Polsce
a polityka strukturalna Unii Europejskiej / red. nauk.
Krzysztof Bondyra, Marek S. Szczepański, Paweł Śliwa.
Poznań : 2008

RA 114551
Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz
Galewicz. Kraków : cop. 2009

RA 114552

RA 114596

RA 114597 RA 114598
Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku :
aspekty makroekonomiczne i regionalne / red. nauk.
Ryszard Czesław Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska ;
aut. Marek Bednarski [et al.]. Warszawa : 2009

Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na
wiedzy / red. nauk. ElŜbieta Skrzypek, Aneta Sokół.
Warszawa : 2009

RA 114599

RA 114553

Kobieta - etyka - ekonomia / pod red. Edwarda
Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego. Białystok :
2009

Zatrudniając
niepełnosprawnych
:
wiedza,
opinie
i doświadczenia pracodawców / pod red. Barbary Gaciarz,
Ewy Giermanowskiej ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa : 2009

RA 114554 RA 114555
Finanse : zarys wykładu / Wiesław Szczęsny. Warszawa :
2009

RA 114556 RA 114557 RA 114558
Europejskie prawo znaków towarowych : zagadnienia
konstrukcyjne / Mariusz Załucki. Warszawa : 2009

RA 114561
Wzory decyzji i innych aktów administracyjnych oraz pism
w ogólnym postępowaniu administracyjnym : z praktycznym
komentarzem / Waldemar Bochenek. Gdańsk : 2009

RA 114562 RA 114563 RA 114564
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych : komentarz /
Tomasz Brzezicki [et al.] ; red. Wojciech Morawski. Gdańsk :
2009

RA 114565 RA 114566 RA 114567
Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego /
Artur Kozłowski. Wrocław : 2009

RA 114568
Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej /
pod red. ElŜbiety KuŜelewskiej, Adama R. Bartnickiego.
Toruń : 2009

RA 114569 RA 114570 RA 114571
Odpowiedzialność
międzynarodowa
jako
element
międzynarodowego porządku prawnego / pod red. Artura
Kozłowskiego i Barbary Mielnik. Wrocław : 2009

RA 114572 RA 114573
Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej /
pod red. Przemysława Kaczmarka. Wrocław : 2009

RA 114574 RA 114575 RA 114576
Kodeks karny skarbowy z orzecznictwem / Bolesław
Kurzępa. Toruń : 2009

RA 114577
Europa dyktatur : nowa historia XX wieku / Gerhard Besier,
Katarzyna Stokłosa ; tł. Joanna Hashold. Warszawa : 2009

RA 114578 RA 114579 RA 114580
Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii
Europejskiej : analiza porównawcza Polski i Niemiec ze
spisem unijnych aktów prawnych stan na dzień
1 stycznia 2009 roku / Jan Wiktor Tkaczyński. Warszawa :
2009

RA 114581 RA 114582
Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ;
[red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. Warszawa : 2009

RA 114592
Batalia o człowieka : genealogia władzy Michela Foucaulta
jako próba wyzwolenia podmiotu / Bartłomiej Błesznowski.
Warszawa : cop. 2009

RA 114593
Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939 :
teoria i praktyka / Małgorzata Wiśniewska, Lech
Wyszczelski. Toruń : cop. 2009
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Internet w szkole wyŜszej / Joanna Nogiec. Poznań : 2009

RA 114600

RA 114601
Komputerowe systemy zarządzania : księga jubileuszowa
z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. zw. dr. hab.
Jerzego Kisielnickiego / red. nauk. Witold Chmielarz, Jan
Turyna ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania.
Warszawa : cop. 2009

RA 114602 RA 114603
Konstytucyjne wolności i prawa socjalne oraz ekonomiczne
w Polsce i we Włoszech : analiza prawnoporównawcza /
Monika Urbaniak. Toruń : 2009

RA 114604 RA 114605
Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji
w zarządzaniu organizacja / Jerzy Kowalczyk. Warszawa :
2009

RA 114606
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red.
nauk. Adam P. Balcerzak. Toruń : cop. 2009

RA 114607
Pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej
/ Paulina Kubera. Warszawa : 2010

RA 114608
Świat i Polska wobec globalnych wyzwań : wybrane
problemy / pod red. Ryszarda śelichowskiego. Warszawa :
2009

RA 114609
Technokraci dobroczynności : samoświadomość społeczna
pracowników organizacji pozarządowych / Magdalena
Dudkiewicz. Warszawa : cop. 2009

RA 114610 RA 114611
Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści :
praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty
Duczkowskiej-Piaseckiej. Warszawa : 2009

RA 114612 RA 114613
Wzorce śmierci w bioetyce
Alichniewicz. Kraków : 2007

amerykańskiej

/

Anna

RA 114614
Zarządzanie w warunkach róŜnorodności zasobów ludzkich /
Barbara Mazur ; WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania.
Białystok : 2009

RA 114615 RA 114616
Strategia lizbońska z perspektywy wybranych krajów
i regionów / red. nauk. Bogumiła Brocka-Palacz, Eufemia
Teichmann. Warszawa : 2009

RA 114617 RA 114618 RA 114619 RA 114620
Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego
w związku z konfliktem zbrojnym / Władysław Czapliński ;
Instytut Nauk Prawnych PAN. Warszawa : 2009

RA 114621 RA 114622
Nowa ustawa o finansach publicznych : poradnik dla
samorządów / Małgorzata Jóźwiak [et al. ; red.: Małgorzata
Jóźwiak, Zdzisław Majewski]. Warszawa : cop. 2009 - [Stan
prawny obowiązujący w dniu 31 października 2009 r.]
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RA 114623 RA 114624 RA 114625

CZASOPISMA

Państwowa administracja gospodarcza : struktury, zadania,
organy, kompetencje : (wybór aktów prawnych) / [wybór
i oprac.] Roman Sowiński. Wrocław : 2008

RA 114626 RA 114627 RA 114628 RA 114629
RA 114630 RA 114631 RA 114632
Nauka administracji / Zbigniew Leoński. Warszawa : 2010 6. wyd. uzup. i zaktualizowane, [stan prawny na dzień
20 września 2009 r.]

RA 114633 RA 114634 RA 114635
Postępowanie cywilne / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk.
Warszawa : 2009 - [Stan prawny na 1 sierpnia 2009 r.,
a takŜe zmiany jakie maja nastąpić w styczniu 2010 r.]

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
prezentuje nowy dostępny w Czytelni Czasopism
tytuł dwumiesięcznika Nowe Zeszyty Samorządowe.
Opinie Prawne. Zakres chronologiczny 1998-2009.

RA 114636 RA 114637 RA 114638
Prawo finansowe / pod red. ElŜbiety Chojna-Duch
i Hanny Litwinczuk. Warszawa : cop. 2009 - Wyd. 2 popr.
i uzup., stan prawny na 1 lipca 2009 r

MULTIMEDIA

Informujemy, iŜ Biblioteka Wydziału Prawa
i Administracji UAM posiada w swojej bogatej
kolekcji juŜ ponad 756 tytułów multimediów.
Najnowsze płyty:

1. Babiarz Stefan, Dauter Bogusław: Wzory pism
w sprawach podatkowych. Warszawa 2009
2. Bernatt
Maciej:
Ochrona
konkurencji
i konsumentów. Akty prawne i orzeczenia.
Warszawa 2007
3. Charytoniuk Jan: Nowa ustawa o finansach
publicznych z komentarzem. Warszawa 2009
4. Ciesielski
Jerzy:
Prawo
w
pytaniach
i odpowiedziach. Encyklopedia domowa. Wrocław
2009
5. Dauter Bogusław: Wzory pism i orzeczeń
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Warszawa 2009
6. Dowgier Rafał: Stanowienie miejscowego prawa
podatkowego w gminach. Wzory
uchwał
podatkowych. Warszawa 2009
7. Gazeta Samorządu i Administracji. Archiwum
2009.
8. Godlewski
Rafał:
Proces
inwestycyjnobudowlany. Wzory pism i umów. Warszawa 2010
Gwarek A., Lenart B., Tymorek K.: Uprawnienia
pracownika związane z rodzicielstwem, obowiązki
pracodawcy, gotowe wzory, obowiązujące
przepisy. Warszawa 2009
9. Kienzler Iwona: Pisma i umowy w firmie. Wzory
pism, umów i dokumentów w języku polskim,
angielskim i niemieckim. Warszawa 2009
10. Podatki 2010. zmiany w podatkach, podatek
dochodowy od osób fizycznych, prawnych,
zryczałtowany podatek dochodowy, podatek VAT,
ordynacja podatkowa.
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"Nowe Zeszyty Samorządowe" są kontynuacją
„Zeszytów Samorządowych”, które ukazywały się
w latach 1995-1998 jako kwartalnik. Obecnie, po
zmianie wydawcy, publikacja ta ukazuje się jako
dwumiesięcznik. Opinie zamieszczone w „Nowych
Zeszytach Samorządowych” powstają w Biurze
Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych. JeŜeli
podmiot samorządowy (gmina, powiat, województwo)
w swojej codziennej działalności napotyka problem
natury prawno-administracyjnej, moŜe zwrócić się po
opinię do Biura. Opinie sporządzane są wyłącznie
wobec pytań sformułowanych na piśmie. Autorami są
prawnicy - administratywiści (m.in. pracownicy
samorządowych kolegiów odwoławczych) mający
doświadczenie praktyczne w orzekaniu, nadzorze
i bezpośredniej działalności samorządowej. Następnie
najbardziej interesujące opinie zostają opublikowane
w dwumiesięczniku „Nowe Zeszyty Samorządowe”.
W „NZS” z zasady nie publikujemy tekstów
o charakterze naukowym. Dla ułatwienia poszczególne
opinie są pogrupowane w określone działy, np.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ustrój, organizacja jednostek samorządu,
gospodarka finansowa, podatki, opłaty,
sprawy lokalowe i gospodarka komunalna,
oświata,
zamówienia publiczne,
prawo pracy,
postępowanie administracyjne i egzekucja,
administracja,
opieka zdrowotna,
pozarolnicza działalność gospodarcza,

ochrona środowiska.
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BAZY
Opisy wszystkich dostępnych w Czytelni
Wydawnictw
Elektronicznych
prawniczych
programów komputerowych dostępne są na
stronie internetowej Biblioteki Wydziału Prawa
i Administracji UAM. Bazy opisane zostały
równieŜ w informatorze o programach, który
znajdziesz
w
Czytelni
Wydawnictw
Elektronicznych.

CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
poleca
BIBLIOGRAFIA
PENITENCJARNA
1970-2005

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
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 bibliografii
zamieszczono informacje odnoszące się do: kary
pozbawienia wolności, kary aresztu za wykroczenia,
tymczasowego aresztowania, umieszczenia w zakładzie
poprawczym, stosowania leczniczych i nieleczniczych
środków zabezpieczających, w tym takŜe do ośrodków
przystosowania społecznego, działających Polsce w latach
1970-1989, środków probacyjnych, stosowanych przed lub
po wykonaniu którejś z kar lub któregoś ze środków
wymienionych wyŜej.

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). Opracowując tę część autorzy zapoznawali się
bezpośrednio z treścią kaŜdej publikacji. Pozycje z lat
poprzednich zostały opatrzone znakiem*. Informacje
o treści kaŜdej pozycji (ksiąŜka, artykuł) zamieszczono
w postaci krótkiego omówienia oraz - w opracowanej przez
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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. Przy omawianiu pozycji
ksiąŜkowych podaje się: klasyfikację uniwersalną treści,
nadaną przez Bibliotekę Narodową oraz numer katalogowy
ksiąŜki w tej Bibliotece (BN) lub w innej bibliotece,
w której ksiąŜka jest dostępna.
W pliku „Część B” zawarto informacje o ksiąŜkach
i artykułach (bez recenzji) z lat 1970-1984. autorzy
korzystali 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): literatura i orzecznictwo” t. 3. 19701974, autorstwa Zygmunta Najgebauera i Feliksa Prusaka
(wyd. 1977 r.), „Bibliografii prawa karnego (materialnego,
procesowego i wykonawczego): 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. „Część B” „Bibliografii wypełnia lukę
dokumentacji bibliograficznej szeroko rozumianych
zagadnień penitencjarnych odnoszących się do lat 19701984. 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”.

BWPiA informuje
Przypominamy,
iŜ
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych została podzielona na dwa segmenty
uprawnień – w jednej części udostępniamy programy
komputerowe, w drugiej moŜna korzystać z zasobów
Internetu i nagrywać efekty swoich poszukiwań na
nośniki. W celu zwiększenia bezpieczeństwa Internet
na stanowiskach, gdzie znajdują się programy
prawnicze został domyślnie wyłączony.

CZAS PRACY
WypoŜyczalnia
Czytelnia Czasopism
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych
Czytelnia KsiąŜek

poniedziałek
wtorek
środa-piątek
sobota
poniedziałekpiątek

1200- 1500
900- 1900
1200- 1500
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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