Nowości wydawnicze Ośrodka Badawczego
Adwokatury
Ośrodek Badawczy Adwokatury informuje, że pod patronatem serii „Biblioteka Palestry”
ukazał się wydany przez Wydawnictwo C.H. Beck „Leksykon retoryki prawniczej”.
„Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć” to lektura obowiązkowa dla każdego
prawnika, który pragnie zarówno poznawać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce
retoryki. Materia ta została w książce przedstawiona nie tylko w sposób nowoczesny, ale także z
naciskiem na te aspekty retoryki, które dotyczą praktyki stosowania prawa. Leksykon przygotował
zespół dwudziestu czterech autorów – adwokatów i radców prawnych oraz pracowników naukowych,
doświadczonych praktyków i wykładowców, którzy na stronach tej publikacji dzielą się swą wiedzą
oraz doświadczeniami w zakresie pragmatycznej teorii i praktyki języka prawnego i prawniczego.
Więcej
o
publikacji
na
stronie:
https://www.ksiegarnia.beck.pl/17409-leksykon-retorykiprawniczej-100-podstawowych-pojec-przemyslaw-rybinski
Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. nowościami w serii „Biblioteka Palestry” będą
następujące tytuły:
prof. Jerzy Zajadło: Kaufmann,
adw. dr Rafał Guzik: Zarys historii Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej,
adw. Marian A. Jagielski: Historia adwokatury polskiej na Śląsku Opolskim 1945-2018,
Ewa Bajkowska: Wierni. Opowieść rodzinna,
adw. Tadeusz Piziewicz: Wspomnienia.
Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera zaprasza do zapoznania się z ofertą wydawniczą
serii „Biblioteka Palestry”, którą zainicjował w 2017 r.
Seria obejmuje trzy cykle tematyczne:
Historia Adwokatury, dotychczas ukazały się:
Fernand Payen: O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej,
Tomasz J. Kotliński: Historia Krakowskiej Izby Adwokackiej (1862-1939),
Andrzej Zajda: Sala sądowa i nie tylko. Wspomnienie o adw. Romanie Łyczywku,
Lech Krzyżanowski, Witold Okniński: Temida wyemancypowana. Słownik biograficzny kobiet –
sędziów i asesorów w międzywojennym sądownictwie polskim,
Rozmowa Anna Machcewicz z Jackiem Tylorem Naprawdę trzeba było coś zrobić.
Horyzonty Filozofii Prawa, dotychczas ukazały się:
Tomasz Widłak: Fuller,
Jerzy Zajadło: Radbruch,
Jerzy Zajadło: Schmitt,
Monika Zalewska: Kelsen,
Grzegorz Wierczyński: Pound,
Mateusz Stępień: Frank
Metodyka Pracy Adwokata, dotychczas ukazały się:
Roman Łyczywek, Olgierd Missuna : Sztuka wymowy sądowej,
red. A. Mednis, M. Pisz., A. Zwara: RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów
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adwokackich,
red. A. Ringwelska, A. Zwara: Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów,
Przemysław Rybiński: Leksykon retoryki prawniczej
oraz poza cyklami:
Jerzy Zajadło : Nieposłuszny obywatel RP.
Wszystkie wymienione tytuły są dostępne u wydawcy - Wydawnictwa ARCHE, zamówienia należy
przesyłać na adres mailowy: archesc@op.pl
Sprzedaż książek „Biblioteki Palestry” prowadzą również księgarnie naukowe na terenie całej Polski
oraz wszystkie duże księgarnie internetowe.
Współwydawcami książek są – wydawnictwo Arche, Ośrodek Badawczy Adwokatury oraz Naczelna
Rada Adwokacka.
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