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Artykuły
Terrorystyczne zamachy bombowe. Fenomenologia i typologia sprawców (Terrorist bomb attacks. 

Phenomenology and typology of perpertrators) [5]
Kryminalistyczne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty przestępczości nieletnich (Forensic, 

criminological and victimological aspects of juvenile criminality) [21]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Wydanie specjalne „International Criminal Police Review” z okazji 75-lecia Interpolu 1923-1998 (Special issue 

of the „International Criminal Police Rewie” 75-th anniversary of Interpol 1923-1998) [40]
J. Zonderman, Dochodzenie poza laboratorium kryminalistycznym (Beyond the crime laboratory) [61]
W. J. Bodziak, Odciski obuwia dowodami w sprawie (Footwear impression evidence) [79]
W. Schreiber, Przestępczość komputerowa (Computer-assisted crime) [92]
D. Hartwing, Samobójstwa policjantów (Suizide von polizeibeamten) [103]
K. Yamamoto i in., Samobójcze powieszenie czy upozorowane samobójstwo? (Suizidales erhängern oder 

vorgetäuschter suizid?) [108]
K. Berkefeld, F. Löhrer, Narkotyki biogenne (Biogene drogen) [111]
T. Svoboda, Czy zgoda na hipnozę świadków może budzić nadzieję w sprawach bez wyjścia? (Hypnose 

von zeugen – ho* nung in ausweglosen fällen?)
S. Benthaus, K. Teige, Czy identy+ kacja mocno spalonych zwłok nie pozwala rokować jej pomyślnego wyniku? 

(Ist die identi+ kation stark verbrannter leichen aussichtlos?) [121]
D. Sweet i in., Komputerowa metoda wytwarzania porównawczych nakładek śladów zębów (Computer based 

production of bite mark comparison overlays) [123]
T. Knecht, Amok. Transkulturowe rozważania nad ekstremalną formą ludzkiej agresji (Amok. Transkulturelle 

betrachtungen über eine extremform menschlicher aggression) [126]

Nowości techniki kryminalistycznej
„Path+ nder” – urządzenie do elektrostatycznego zdejmowania śladów na miejscu przestępstwa [132]
Przenośny jonowy wykrywacz narkotyków i materiałów wybuchowych [134]
Factos i Anguli – indyjskie systemy identy+ kacji odcisków palców [136]
Touch print 600 palm scanner – urządzenie do zabezpieczania odcisków palców i dłoni [137]

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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