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Zapowiedzi
Teoria retoryki bizantyńskiej
H. Cichocka
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995
Książka jest rezultatem własnych badań i badań nad najnowszą
literaturą przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem badań austriac
kich i amerykańskich. Autorka przedstawiła oryginalną, pierwszą
w Polsce a zarazem na świecie, teorię retoryki bizantyńskiej, ilustrując
jej wkład analizą głównych tekstów źródłowych, tj. traktatów bizantyń
skich.

Prawo bankowe
M. Bączek
C.H. Beck, 1995

Zobowiązania podatkowe
B. Brzeziński, 1995
C.H. Beck, 1995

Wstęp do prawoznawstwa
P. Winczorek
C.H. Beck, 1995

Ukazały się
Słownik terminów traktatów europejskich
(francusko-niemiecko-angielsko-polski)
Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1994
Słownik zawiera ponad 2000 haseł i 27000 pojęć (w czterech
językach), występujących w traktatach europejskich. Adresowany do
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prawników, tłumaczy tekstów oficjalnych, ludzi zawodowo związanych
z rynkiem europejskim.

Rozwój prawa międzynarodowego Europy.
Z problematyki „europejskiej przestrzeni prawnej”
R. Szafarz
Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1994
Autorka omawia dorobek traktatowy Rady Europy, Europejskiej Komi
sji Gospodarczej oraz inne traktaty ogólnoeuropejskie. Praca ma w części
charakter analityczny, w części dokumentacyjny. M.in. dokładnie przed
stawiono obecny status (stan ratyfikacji, przystąpień itp.) wszystkich
traktatów Rady Europy i Europejskiej Komisji Gospodarczej. Książka
zaopatrzona została w obszerne podsumowanie w języku angielskim oraz
załączniki zawierające: wykaz traktatów przyjętych w ramach Rady
Europy, wykaz traktatów przyjętych pod auspicjami Europejskiej Komisji
Gospodarczej, wykaz traktatów ogólnoeuropejskich wiążących Polskę.

Przemiany własności w Polsce
(Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne)
M. Bednarek
Instytut Nauk Prawnych PAN
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 1994
Książka jest pierwszą tak obszerną monografią tytułowego problemu.
Autorka szczegółowo omawia formy własności państwowej i jej prze
kształcenia w ostatnich latach (m.in. problematykę uwłaszczenia mienia,
prywatyzacji przedsiębiorstw i reprywatyzacji mienia państwowego).
Równie wiele miejsca Autorka poświęca stosunkom regulowanym przez
Prawo gruntowe. Odrębny rozdział dotyczy Prawa mieszkaniowego.
Książka zaopatrzona jest w obszerną bibliografię przedmiotu oraz wykaz
aktów prawnych regulujących powyższe zagadnienia.

Immanuel Kant
O. Hoffe
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Kant zalicza się do największych myślicieli świata zachodniego
i bardziej niż ktokolwiek inny odcisnął on swe piętno na filozofii
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nowożytnej. Książka jest przede wszystkim refleksją nad znaczeniem
filozofii Kanta dla współczesności.

Władza a natura ludzka.
Esej o antropologii światopoglądu historycznego
H. Plessner
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to książka o antropologii filozoficznej, będąca pierwszym
systematycznym rozwinięciem Diltheyowskiej teorii historyczności
człowieka. Plessner przekształcił naukę Diltheya, że człowiek nie ma
natury, lecz historię, w pozornie paradoksalne sformułowanie, że natura
ludzka jest sztuczna tj., że naturą człowieka jest kultura.

H o m o politicus. Społeczne podstawy polityki
S.M. Lipset
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Studium Lipseta - czołowego przedstawiciela amerykańskiej so
cjologii polityki - wprowadza czytelnika w problematykę funkcjono
wania demokratycznych systemów politycznych. Stanowi rzadko spo
tykane udane połączenie analizy historyczno-porównawczej, zmierzają
cej do ogólnoteoretycznych wniosków, z wynikami badań empirycz
nych.

Naturalne sposoby postępowania w gromadzie.
Studium socjologicznego znaczenia praktyki życia
codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów
oraz kodeksów moralnych
W.G. Sumner
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Praca Sumnera - jednego z ojców-założycieli socjologii amerykańs
kiej - należy do pozycji uznanych powszechnie za klasykę socjologii.
W rozwoju tej dyscypliny odegrała poważną rolę, co zgodnie podkreś
lają specjaliści. Choć książka należy już do dzieł historycznych,
porusza jednak i formułuje problemy, które w żadnym razie nie utraciły
aktualności.
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Iluzja. Żołnierze radzieccy z armii Hitlera
J. Thomwald
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to jedna z najgłośniejszych książek Thomwalda, po raz pierwszy
ukazująca się w Polsce. Tematem książki jest opis niezwykłego
zdarzenia - dezercji miliona żołnierzy radzieckich z armii Stalina do
armii Hitlera. Książka pokazuje krok po kroku, jak to się stało, że
żołnierze radzieccy walczyli ze swymi rodakami bardziej zaciekle niż
esesmani, jak doszło do tej największej zdrady w dziejach świata.

Przewodnik po finansach
I.G. Siegel, J.K. Shin, S.T. Hartman
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Praca jest leksykonem obejmującym 201 formuł ekonomiczno-finansowych wykorzystywanych w bankowości, w przedsiębiorstwach
finansowych i innych. Układ każdego hasła jest następujący: definicja,
wzór, przykład liczbowy, interpretacja wyniku, wykorzystanie.

Prawo pracy
J. Jończyk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to niekonwencjonalny podręcznik prawa pracy. Zawiera sys
tematyczny wykład ogólnych zagadnień oraz indywidualnego i zbioro
wego prawa pracy. Każdy rozdział omawiający poszczególne zagad
nienia kończy część problemowa oraz pomocnicza, na którą składa się
wykaz literatury oraz pytania, co ma ułatwić samodzielną pracę
studentów. W książce uwzględniono aktualne orzecznictwo sądowe.

Encyklopedia Powszechna P W N
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to nowe 6-tomowe wydanie Encyklopedii Powszechnej PWN.
Zawiera 85 tysięcy haseł ze wszystkich dziedzin życia, wiedzy i kul
tury, od czasów najdawniejszych po schyłek XX wieku. Teksty haseł
opracowane i zrecenzowane przez wybitnych specjalistów, odzwier
ciedlają najnowszy stan wiedzy. Do wielu haseł dołączono najnowszą
bibliografię przedmiotu. Pierwszy tom w cenie 85 zł ukaże się w po
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czątkach tego roku. Sprzedaż talonowa w wyselekcjonowanej sieci
księgarń, także w księgarniach promocyjnych.

Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy. Komentarz
Orzecznictwo
A. Szpunar
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Książka stanowi wyczerpujący komentarz, przeznaczony dla prak
tyki, ale także podbudowany od strony teoretycznoprawnej, tak aby
trudności związane z posługiwaniem się czekami i wekslami - które
powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju - mogły
być zminimalizowane. Komentarz zawiera aktualny tekst przepisów
z zakresu Prawa wekslowego i czekowego oraz związane z tym
orzecznictwo sądowe.

Wzory aktów notarialnych z objaśnieniami
E. Janeczko, T. Janeczko
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Ta kolejna pozycja z serii wzorów dokumentów prawniczych będzie
dotyczyła dokumentowania czynności notarialnych. Zmienione zasady
obrotu prawnego, sprywatyzowanie notariatu spowodowały pilną po
trzebę wydania takiej książki, zwłaszcza że często akty notarialne nie są
sporządzane zgodnie z wymaganiami profesjonalizmu. Bogactwo mate
rii nakazało autorom podzielić edycję na dwa tomy, z których pierwszy
obejmować będzie akty notarialne z zakresu obrotu gospodarczego. Pod
poszczególnymi aktami zawarte są objaśnienia wskazujące podstawę
prawną czynności objętych danym aktem.

Ustawodawstwo dewizowe
T. Borkowski
Wydawnictwo Twigger, 1994
Jest to pierwsza z serii książek poświęconych tematyce bankowej,
a zatytułowanej „Vademecum bankowca” . Zadaniem, jakie postawił
sobie Autor, jest przybliżenie pojęć i konstrukcji prawnych ustawodaw
stwa dewizowego. Stąd w książce znajdziemy reprodukcje oryginal
nych dokumentów, schematy, diagramy, wykresy i ilustracje, mające
bezpośredni lub pośredni związek z przedstawianymi zagadnieniami.

213

Nowe książki

Ponadto zamieszczone są akty prawne według stanu prawnego na dzień
1 sierpnia 1994 r.

Koszty sądowe
Wydawnictwo C.H. Beck, 1994
Wydanie obejmuje wszystkie akty prawne związane z kosztami
sądowymi. Krótkie zaś omówienie tej problematyki zawiera wprowa
dzenie Z. Krzemińskiego. Stan prawny - październik 1994 r.

Ustawa o prawie autorskim iprawach pokrewnych
Wydawnictwo C.H. Beck, 1994
Wydanie zawiera prócz najnowszej ustawy o prawie autorskim,
ustawę o wynalazczości, ustawę o znakach towarowych oraz ustawę
o Urzędzie Patentowym, a także inne akty prawne o charakterze
wykonawczym. Stan prawny - wrzesień 1994 r.

Kodeks postępowania karnego
Wydawnictwo C.H. Beck, 1994
Wydanie prócz aktualnego tekstu kodeksu postępowania karnego
zawiera aktualny tekst kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawę
0 postępowaniu w sprawach nieletnich, a także wprowadzenie
A. Kaftala, zawierające omówienie genezy, aktualnego stanu i projek
tów zmian kodeksu postępowania karnego. Wydanie obejmuje stan
prawny na sierpień 1994 r.

Polecamy
Prawo cywilne - część ogólna
Z. Radwański
Wydawnictwo C.H. Beck, 1994
Jest to drugie wydanie popularnego podręcznika z zakresu części
ogólnej Prawa cywilnego, szczególnie przydatnego dla studentów
1 aplikantów. Wydanie w pełni uwzględnia aktualny stan prawny
ukształtowany w okresie zmian ustrojowych.
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U m o w a leasingu
J. Poczobut
Wydawnictwo PEGAZ
Leasing jest dzisiaj istotnym elementem polskiego życia gospodar
czego. Jednocześnie stosowanie leasingu stwarza trudne do rozwiązania
problemy prawne o charakterze teoretycznym i praktycznym. Praca
dotyczy zasadniczo leasingu jako zjawiska prywatnoprawnego. Autor
analizuje założenie legislacyjne, podstawowe konstrukcje i charakter
prawny umowy leasingu w systemach prawa wybranych państw oraz
w międzynarodowym prawie handlowym, a także omawia stan obecny
i perspektywy leasingu w Polsce. Monografia ta ze względu na
znikomość opracowań w doktrynie polskiej dotyczących leasingu
zasługuje na szczególną uwagę. Rangę książki podnosi fakt, iż jest to
przystosowana do celów wydawniczych praca habilitacyjna Autora.

Prawo spółek handlowych
A. Szajkowski
Wydawnictwo C.H. Beck, 1995
Książka zawiera opracowanie całości podstawowej problematyki
związanej z prawem spółek handlowych, przy czym szerzej Autor
potraktował problematykę związaną ze spółką z ograniczoną odpowie
dzialnością i spółką akcyjną. Dodatkowym walorem książki jest próba
systemowej prezentacji prawa spółek handlowych. Praca składa się
z trzech części: zagadnienia podstawowe, instytucje wspólne, spółki
kapitałowe. Opracowanie to obejmuje stan prawny na dzień 1 paździer
nika 1994 r. Książka zaopatrzona jest w indeks rzeczowy oraz solidne,
twarde okładki.

Palestra Literacka zeszyt 8
Oficyna Bibliofilów 1994
Nakładem Klubu Adwokatów-Pisarzy ukazał się kolejny, 8 Zeszyt
„Palestry Literackiej”. Znajdują się w nim utwory prozatorskie i po
etyckie piszących adwokatów. Na wyróżnienie zasługuje interesujący
esej Leszka Sługockiego o Stendhalu. Znajdziemy tu także ciekawe
wspomnienia Józefa Malcena, Karola Pędowskiego, Romana Łyczywka z życia obrońcy oraz refleksje z wakacyjnych wędrówek adwokatów
po kraju i po świecie.

Oprać. Paweł Panek
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