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Artykuły
Wykrywanie i identy! kacja narkotyków (Detection and identi! cation of drugs) [7]
Metody badań kryminalistycznych gleby (Methods of forensic tests of soil) [26]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
S. Babl, J. Bässmann, Zapobieganie przestępczości w Niemczech i Europie. Aktorzy, modele i projekty 

(Kriminalprävention in Deutschland und Europa – akteure, modelle und projekte) [40]
75-lecie Interpolu (75 years of International Police Cooperation) [73]
Nowe wolności, nowe ryzyka i nowe szanse (Neue freiheiten, neue risiken, neue chancen) [89]
L. Keidel, Handel żywym towarem jako rodzaj przestępczości zorganizowanej (Menschenhandel als phänomen 

organisierter kriminalität) [113]
Nowa technika zwalczania fałszerzy (New techniques to combat counterfeiters) [118]
A. Buquet, Ocena siły nacisku ręki wykonawcy pisma ręcznego za pomocą dwuwymiarowego pomiaru szorstkości 

powierzchni (Quantitative evaluation of hand pressure by twodimensional measurment of surfach 
roughness) [122]

W. L. Leaver, J. W. Smith, Użycie alternatywnego źródła światła do odtworzenia pisma usuniętego przez szorowanie 
(Using alternate light source to restore writing) [126]

R. W. V. Bruegge, Fotogra! czna identy! kacja spodni dżinsowych na podstawie ! lmu z kamery kontrolnej 
zainstalowanej w holu bankowym (Photographic identi! cation of denim trousers from bank surveillance 
! lm) [129]

K. Bobev, Badanie przezroczystych przedmiotów za pomocą światła spójnego w celu ustalenia ich pierwotnej 
integralności (Examination of transparent objects using coherent light for the determination of prior 
integrity) [138]

A. Eckart, Narkotyki a ruch drogowy (Drogen im strsenverkehr) [141]
D. Komar, Użycie psów do poszukiwania rozrzuconych szczątków ludzkich. Wstępne rezultaty testu 

przeprowadzonego w terenie (/ e use of cadaver dogs in locating scattered scavenged human remains: 
preliminary ! eld test results) [148]

B. Mertin i in., Metody konfrontacji (Wiedererkennungsvefahren) [152]
R. Berrett, C. V. Candy, Szkolenie brytyjskich o! cerów prowadzących dochodzenia w sprawach o pożary 

(/ e training of ! re investigators in the U.K.) [157]

Nowości techniki kryminalistycznej
Pro! lometr – urządzenie do określania kształtu linii papilarnych [160]
Urządzenia sygnalizujące obecność gazów wybuchowych i toksycznych [164]
Smokecloak 2000 (4000, 8000) – technika bezpieczeństwa z zastosowaniem urządzeń dymnych [166]
Aktywny system obronny [167]
Dome-kamera VRD 230 – urządzenie kontrolne [168]
Digitwin – radiowe urządzenie alarmowe [169]
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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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