E-ŹRÓDLA W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ

Adres: http://www.bu.uni.wroc.pl/ezrod/
Biblioteka Uniwersytecka na swojej stronie internetowej zamieszcza również dostępne
dla studentów elektroniczne źródła informacji, w skład których wchodzą: bazy danych,
czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne, oraz źródła internetowe. Większość
licencjonowanych baz danych i czasopism elektronicznych dostępna jest z komputerów
uczelnianych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz domów akademickich. Z niektórych baz
danych (głównie na dyskach optycznych CD-ROM) można korzystać tylko w Oddziale
Informacji Naukowej BUWr. Natomiast, wszystkie źródła internetowe, e-książki oraz niektóre
czasopisma i bazy danych - dla każdej osoby zainteresowanej - dostępne są z dowolnego
komputera w internecie. Aby ułatwić dostęp do prezentowanych w tym module źródeł
informacji, zostały one uporządkowane zarówno alfabetycznie, jak i dziedzinowo.

Alfabetyczna lista tytułów czasopism elektronicznych zawiera informacje o: tytule
czasopisma, numerze ISSN, dostępnych rocznikach (informacja ta może być niezgodna ze

stanem faktycznym), bazie w której znajduje się dane czasopismo oraz ew. karencji
(najnowsze numery czasopisma dostępne są po określonym czasie). Dla ułatwienia poruszania
się w wielotysięcznym zbiorze czasopism elektronicznych, zainstalowano podręczną
wyszukiwarkę, która umożliwia wyszukiwanie czasopism, wg słów zawartych w ich tytułach.
Podział dziedzinowy czasopism elektronicznych (ze względu na zastosowanie w
poszczególnych serwisach odmiennych kategorii tematycznych oraz ogromną ilość tytułów)
przedstawiony został zgodnie z propozycją przyjętą w obrębie każdego z prezentowanych
serwisów.
E-źródła zgromadzone w niniejszym module stwarzają użytkownikom możliwość
szybkiego dostępu do uporządkowanych dziedzinowo źródeł informacji naukowej,
prezentowanych zarówno w wersji skróconej (np. opis treści, opis bibliograficzny, abstrakt)
jak i pełnotekstowej.

BAZY DANYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Bazy danych są to "wyspecjalizowane systemy informatyczne, których główna funkcja
polega na gromadzeniu, wyszukiwaniu i przekazywaniu danych, przy równoczesnym
zminimalizowaniu [...] tworzenia nowych informacji" (E. Kolasińska, H. Rot, Podstawy
cybernetyki i informatyki prawniczej, Wrocław 1983, s. 137). Dla prawnika istotna jest
wszechstronna, dokładna i szybka informacja. Musi mieć pewność, że wziął pod uwagę
wszystkie przepisy i orzeczenia (ocena prawodawstwa, stwierdzenie luk i sprzeczności,
konsolidacja rozproszonych aktów prawnych, ich nowelizacje). Wyszukiwanie tych danych
trwałoby bardzo długo, gdyby nie było baz danych.
Biblioteka zakupiła dla studentów następujące bazy danych, które są dostępne w
czytelniach oraz w budynkach Wydziału (dostęp poprzez Internet bezprzewodowy).
•

•

Polska Bibliografia Prawnicza, sporządzana przez Instytut Nauk Prawnych
PAN odnotowuje literaturę prawniczą (zarówno książki, jak i artykuły z czasopism
i prac zbiorowych). Układ rzeczowy jest podobny do wersji książkowej Polskiej
Bibliografii Prawniczej, natomiast dodane są deskryptory. Poszukiwania prowadzić
można w obrębie roku (obecnie Biblioteka posiada roczniki od 1978 do 2005 r.),
podając nazwiska autorów (książki, artykułu, glosy, recenzji), symbole UKD, tytuł
książki lub hasła przedmiotowe. Baza jest aktualizowana co 3 miesiące. Adres:
http://webi.prawo.uni.wroc.pl/
Lex - system informacji prawnej – Zawiera m.in. przepisy prawne, orzecznictwo
oraz komentarze opublikowane przez Wydawnictwo ABC, Zakamycze i Wolters
Kluwer Polska. Dodatkowo zamieszczono tam on-line około 100 monografii
prawniczych w dziale Wykładnia Prawa. Dostępna jest również bibliografia
prawnicza. Orzeczenie można odszukać na kilka sposobów: hasłowo, tematycznie,
według artykułu kodeksu, sygnatury akt, autora glosy (publikacji), aktu prawa,

podmiotu orzeczenia i formy orzeczenia, a także daty wydania. Aktualizowana jest
co miesiąc. Adres: http://lex.prawo.uni.wroc.pl/
Lex Polonica Maxima – Zawiera m.in. przepisy prawne, orzecznictwo, bibliografia
oraz komentarze wydawane przez Wydawnictwo LexisNexis. Dodatkowo w tej bazie
można skorzystać z ponad 100 monografii Wydawnictwa LexisNexis umieszczonych
on-line (Po wejściu do programu należy najpierw kliknąć na ikonę Książka, następnie
Piśmiennictwo
i
Opracowania),.
Aktualizowana
codziennie.
Adres:.
http://lexpolonica.prawo.uni.wroc.pl/
Legalis – Zawiera przepisy prawne, orzecznictwo oraz komentarze wydawane przez
Wydawnictwo CH Beck.
INFOR Lex Polskie Prawo Gospodarcze – Zawiera oprócz przepisów prawnych
pełne teksty następujących czasopism: Biuletyn Podatków Dochodowych, Biuletyn
Rachunkowości i Finansów, Biuletyn VAT, Controlling i Rachunkowość Zarządcza,
Gazeta Prawna, Gazeta Samorządu i Administracji, Interpretacje Urzędów
Skarbowych i Orzecznictwo, Monitor księgowego, Monitor prawa pracy i
ubezpieczeń, Personel i zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, Prawo i Podatki Unii
Europejskiej, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Spółek, Rachunkowość Budżetowa,
Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji, Organizacji non-profit, Sekretariat, Serwis
Prawno-Pracowniczy. Ponadto zawiera WYJAŚNIENIA I ORZECZNICTWO (w
tym interpretacje podatkowe). Dostęp tylko w czytelni.

•

•
•

Odpłatne wydruki z baz danych (0,30 zł za stronę) można otrzymać od poniedziałku
do soboty w godz. 9-18 w czytelni komputerowej - budynek D, s. 3.01; w niedzielę w czytelni
głównej w godz. 9-18 - budynek D - s. 4.01.
Dla magistrantów niezwykle przydatna może okazać się baza zawierająca zasób oraz
spisy treści czasopism zagranicznych (otrzymanych po 2005 r.) dostępnych w Bibliotece.
Ponadto do polskich czasopism umieszczono linki do ich spisów treści podawanych przez
wydawcę lub przez Polski Serwer Prawa (http://www.prawo.lex.pl/). Z bazy można korzystać
również poza budynkami Wydziału.
Adres: http://prev.prawo.uni.wroc.pl/modules.php?name=czasopisma
Por.
Biblioteka = Katalog czasopism
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[ << wróć ]
Tytuł: Acta Criminologica
Wydawca: Les Presses de l'Universite de Montreal
Strona
http://www.pum.umontreal.ca
wydawcy:
Uwagi: Od roku 1975 zmiana tytułu na : Criminologie
Okładka: [ Pokaż ]
Zasób: [ 101820 II ]
Spisy
[ 2004 ]
treści:

[ 2005 ]

[ 2006 ]

