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OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przydatne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.

Artykuły
Korupcja – możliwości jej przeciwdziałania (Corruption – possibilities of combating) [7]
Lantanowce – zabezpieczanie dokumentów publicznych (Lanthanoids – preservation of public documents) [23]
Nadużycia seksualne wobec dzieci (Sexual abuse of children) [36]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
J. J. St. Clair, Zarządzanie laboratorium kryminalistycznym (Crime laboratory management) [51]
E. Casey, Dowody cyfrowe i przestępczość komputerowa (Digital evidence and computer crime) [64]
W. Hetzer, Europejskie strategie wobec prania pieniędzy i terroru (Europäische strategien gegen geldwäsche
und terror) [79]
K. Nehse, C. Wendt, Cechy indywidualne tekstyliów (Wie individuell sind textilien?) [84]
H. Waitz, Nowy proszek do zabezpieczania odcisków palców (Neues adhäsionspulver für die daktyloskopische
spurensicherung) [87]
J. Almog i in., Genipin – środek do ujawniania odcisków palców o właściwościach kolorymetrycznych
i fluorogenicznych (Genipin – a novel fingerprint reagent with colorometric and fluorogenic activity) [88]
P. W. Pfefferli, Fotografia cyfrowa w ściganiu karnym (Digitalfotografie in der strafverfolgung) [89]
W. Rüther, Wpływ Internetu na strukturę i kontrolę przestępczości (Zum einfluss des internets auf die
kriminalitätsstruktur und kriminalitätskontrolle) [95]
J. Krech, Pranie pieniędzy i domy gry (Geldwäsche und spielbanken) [97]
H. Risch, U. Kommesies, Sieci terroru i sieci przeciw terrorowi (Netzwerke des terrors – netzwekre gegen den terror)
[100]
F. W. Rösing i in., Kryminalistyczne ustalanie wieku i płci na podstawie badań szkieletu (Forensische geschlechtsund altersdiagnose am skelett) [104]
K. Kasüschke, A. Wolf, Europejskie nakaz aresztowania (Der Europäische haftbefehl) [110]
A. Seibt, Kryminalistyczne badania pisma ręcznego (Forensische handschriftenuntersuchung) [113]
G. M. Laporte, Zastosowanie EDD (ESDA) w wykrywaniu cech indywidualnych i grupowych w dokumentach
sporządzonych na drukarkach i kopiarkach (The use of an electrostatic detection device to identify individual and
calss charakteristics on documents produced by printers and copiers – a preliminary study) [120]
D. Büddefeld, Akustyczny nadzór przestrzeni mieszkalnej (Akustische wohnraumüberwachung) [124]
K. E. Buchmann, Zadania psychologii policyjnej w zakresie codziennej służby Policji (Aufgaben der
polizeipsychologie zur unterstützung des täglichen polizeidienstes) [127]
Nowości techniki kryminalistycznej
Kamera wideo do poszukiwania zwłok pod wodą [130]
Urządzenie do ujawniania odcisków palców [132]
Nowoczesna technika wideo dla pogotowia policyjnego i straży granicznej [135]
Bezpośrednie przesyłanie obrazów wideo z banku do Policji [138]
Całodobowa kamera [141]
Niewidzialna ochrona [142]
Criminalia [143]
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