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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
Typowanie sprawców przestępstw (Profiling of criminals) [7]
Kryminalistyczne aspekty korupcji (Criminal aspects of corruption) [19]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
W. Flormann, Przestępczość zorganizowana – wyzwanie dla państwa i społeczeństwa. Tajna infiltracja (Heimliche
unterwanderung. Organisierte kiminalität – herausforderung für staat und gesellschaft) [34]
Przemoc wśród młodocianych. Prawicowy ekstremizm i wrogość wobec cudzoziemców (Gewalt unter jugendlichen.
Rechtsextremismus und fremdenfeindlichkeit) [56]
J. Newnham, Pierwszy w świecie, brytyjski bank danych DNA (weltweit ersted DNA-Datenbank in grossbritannien) [69]
A. L. Mongan, Wizualizacja zrekonstruowanych numerów seryjnych za pomocą elektronowego mikroskopu
skaningowego (Visualization of a restored serial number using scanning elektron microscopy) [72]
U. Amerkamp, Ujawnianie odcisków palców za pomocą cyjanoakrylanu (Spurensuche mittels cyanacrylat [73]
J. A. Prahlow, P. E. Lantz, K. Cox-Jones i in. Określanie płci włosów ludzkich za pomocą fluorescencji
i krzyżowania in situ (Gender identification of human hair using fluorescencje in situ hybridization) [76]
B. Wilshire i in., Ujawnianie dwuwymiarowych odcisków obuwia za pomocą magnetycznych proszków płatkowych
(Development of two-dimensional footwear impressions using magnetic flake powders) [80]
W. Kohlohff, Odzież pomocą w identyfikacji osób (Die bekleidung als identifizierungshilfe) [84]
H. Schneider, F. Neuhuber, Identyfikacja przestępców na podstawie śladów śliny pozostawionych na maskach
(Zum nachweis von speichelspuren auf tätermasken und deren zuordunung zu einem verursacher) [86]
P. S. Miller, Wykrywanie zakopanych zwłok lub innych dowodów za pomocą tzw. twardego radaru (Disturbances
in the soil: finding buried dobies or other evidence using ground penetrating radar) [89]
P. Schlanstein, Program Unii Europejskiej zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (Aktionsprogram
der Europaischen Union zur förderung der verkehrssicherheit) [93]
A. Marlow, M. Wells, Wpływ przestępczości na drobną przedsiębiorczość (The impact of crime on small
business) [97]
D. Padoin, Dochodzenia w sprawach o przestępstwa komputerowe we Francji (Computer crime investigation
in France) [100]
H. J. Künzel, Identyfikacja głosu w sprawie dra. Schneidera. Problemy laików z identyfikacją osoby mówiącej
(Stimmen-identifizierung im fall Dr. Schneider. Probleme bei der sprecher-identifizierung durch lanie) [104]
J. Schaefer, M. A. Latzen, Nokautowe randki – niebezpieczny flirt (Knock-out dates: flirting with danger) [108]
Nowości techniki kryminalistycznej
Autonomiczne czujki dymu [112]
Urządzenia wyciągowe dymu i gorąca [118]
Śluza bezpieczeństwa – urządzenie umożliwiające racjonalną i bezpieczną odprawę pasażerów statków powietrznych [120]
System GPS zabezpieczeniem wartościowych samochodów i maszyn budowlanych [122]
Telefon satelitarny [126]
Etui do kluczy z autosprzężeniem [126]
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