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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.

Od Autora [5]
Artykuły
Tendencje rozwojowe kryminalistyki w ostatniej dekadzie XX wieku (Development tendencies in forensic science in
the last decade of the 20th century) [6]
Mikroślady w kryminalistyce. Rodzaje, sposoby zabezpieczania i możliwości wykorzystania (Micro-traces in
forensic science. Types, methods of their preservation and utilization possibilities) [20]
Lasery w daktyloskopii (Lasers in ﬁngerprint analysis) [33]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
V. J. Geberth, Śledztwo w sprawie o zabójstwo. Taktyka, procedury i technika kryminalistyczna (Practical homicide
investigation. Tactics, procedures and forensic techniques) [41]
J. Walkley, Przesłuchanie policyjne. Podręcznik dla prowadzących śledztwo (Police intrrogation. A handbook for
investigators) [65]
R. Clutterburk, Terroryzm i walki partyzanckie. Prognozy i środki zaradcze (Terrorism and guerilla warfare.
Forecasts and remedies) [69]
J. Hart, L. Jason-Loyd, P. Cowdrey, Przestępczość pracownicza (Occupational crime) [76]
M. Pieth, Wykrywanie nielegalnych zysków. Zwalczanie procederu „prania pieniędzy” w aspekcie
międzynarodowym (Die Aufspürung illegaler gewinne. Bekämpfung der geldwäsche im internationalen
vergleich) [78]
N. Bejerot, Czy mamy być wolni od narkotyków, czy też ma być wolna ich podaż? (Drogenfrei oder freigabe von
drogen?) [83]
S. Browne i in., Wykrywanie kokainy, narkokainy i kokaetylenu w smółce wczesnych noworodków (Detection of
cocaine, narcocaine and cocaethylene in the meconium of premature neonats) [85]
P. Borchhardt, Kradzieże samochodów osobowych (Diebstahl von personenkraftwagen) [86]
H. Kraft, Wypadki kolejowe (Verkehrsunfälle unter beteiligung von eisenbahnen) [88]
W. Flormann, Prostytucja; Handel żywym towarem – elementem przestępczości zorganizowanej (RotlichtmilieuMenschenhandel als teilbereich der organisierten kriminalität) [90]
D. Pead, Proﬁle psychologiczne sprawców (Psychologische täterproﬁle) [92]
D. V. Canter, A. Gregory, Określanie miejsca zamieszkania sprawców zgwałceń (Identifying the residential location
of rapists) [93]
M. T. Pinorini i in., Sadza jako wskaźnik (ślad) w dochodzeniach w sprawach o pożary; analizy ﬁzyczne i chemiczne
(Soot as an indicator in ﬁre investigations; physical and chemical analyses) [94]
Nowości techniki kryminalistycznej
CELTRAK – system obserwacji satelitarnej pojazdów [96]
Komparator „Model 2000” [98]
Pałka elektryczna [100]
„Portaguard” – urządzenie do odróżniania z daleka człowieka od zwierzęcia [101]
Zamki magnetyczne najnowszej generacji [102]

Postępy kryminalistyki. Tom 1

Brunon Hołyst

