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Artykuły
Kryminalistyczna trójwymiarowa rekonstrukcja twarzy na podstawie czaszki (Forensic, three-dimensional, skull-based 

face reconstruction) [5]
Ustalanie wieku dokumentów na podstawie krzyżujących się linii pisma wykonywanych długopisem (Determining 

of the age of documents based on the examination of the intersecting ballpoint pen strokes) [22]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Podręcznik dla kadry kierowniczej Policji – teoria i praktyka (Handbuch für führungskräfte der Polizei – wissenschaft 

und praxis) [42]
A. Bliss, C. Har' eld, Groźba przestępczości komputerowej. Określenie problemu i odpowiedź Policji 

(/ e threat of komputer crime: identifying the problem and formulating a response at force level) [78]
Ch. Schyma, P. Schyma, Zabezpieczanie śladów postrzałowych na ręce – możliwości i problemy (Spurensicherung 

an der schusshand – möglichkeiten und probleme) [82]
B. K. Logan i in., Przyczyna i rodzaj śmierci wskutek stosowania metamfetaminy (Cause and manner of death in 

fatalities involving methamphetamine) [88]
Śledcze prace wykopaliskowe na miejsce pożaru (Investigative excavation at ' re scenes) [98]
Y. Shor, A. Vinokurov, B. Glattstein, Zastosowanie taśmy przylepnej i wskaźnika PH do zdejmowania odcisków 

obuwia z powierzchni pokrytych kurzem i do ich wzmacniania (/ e use o fan adhesive lifter and PH indicato 
for the removal and enhancement of shoeprints in dust) [101]

A. Del, G. Di Vella, N. Giardino, Uraz tętnicy biodrowej spowodowany pasem bezpieczeństwa: raport (Seatbelt injury 
to teh common iliac artery: case report) [103]

W. Wimmer, Oszustwa sakralne. Cuda „z krwią i łzami” w praktyce kryminalnej (Sakralschwindel. Blut – und 
tränenwunder in der kriminalistischen praxis) [107]

J. M. Violanti, Samobójstwa w Policji: przegląd (Police uicide: an overwiew) [112]
Y. A. Aderibigde, Przemoc w Ameryce; przegląd zabójstw połączonych z samobójstwem (Violence in America: 

a survey of suicie linked to homicides) [120]
M. Murck, H. P. Schmalzl, Policja i cudzoziemcy. Projekt badań postaw i wzorów zachowań o' cerów Policji 

niemieckiej wobec obcych obywateli (Police and foreigners. A research project on german Police o>  cers attitudes 
and behaviour patterns towards non-german citizens) [126]

Nowości techniki kryminalistycznej
Ostrzegacz elektroniczny – niewidzialna ochrona muzeów i wystaw [130]
Zintegrowany system bezpieczeństwa strażnikiem „nie chronionych” transportów pieniędzy [133]
Serversafes – szafa zabezpieczająca urządzenia elektronicznego przetwarzania danych [135]
Systemy kontroli wstępu do hoteli [138]

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

stycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.
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