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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
Międzynarodowa przestępczośc zorganizowana w wybranych państwach. Zwalczanie i prewencja (International
organized crime in selected countries. Fight against it and prevention) [5]
Zwalczanie fałszerstw dokumentów tożsamości, podróży i pobytu na przykładzie Polski, Niemiec, Francji i Szwajcarii
(Fight against forgery of identity papers, travel and residence documents on the example of Poland, Germany,
France and Switzerland) [43]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
S. Einstein, M. Amir, Przestępczość zorganizowana: niepewności i dylematy (Organized crime: uncertainties
and dilemmas) [64]
S. Brammerts, Ponadgraniczna współpraca policyjna na przykładzie euroregionu Maas-Rhein (Grenzüberschreitende
polizeiliche zusammenarbeit am beispiel der euregio Maas-Rhein) [95]
F. Haut, Przestępczość zorganizowana na dwóch kołach. Gangi motocyklowe (Organized crime on two wheels.
Motorcycle gangs) [113]
W. Bjorngaard, Projekt Interpolu: “Rockersi” – gangi motocyklowe (Interpol’s project “Rockers”) [123]
A. Buquet, Analiza tekstów i jej sądowe zastosowanie (Textology. Forensic applications) [126]
Europejska grupa badania włókien (The European fibres group – EFG) [133]
Internet a pornografia dziecięca (Internet und kinderpornographie: wie das bka und das bayer. Lka dem
missbrauch begegnen) [137]
M. Emler, Zdejmowanie odcisków ze zmumifikowanych palców (Abnahme brauchbarer fingerbdrücke von
„mumifizierten” leichenfingern) [139]
P. Touron, T. Dufossse, Ustalanie obecności barwników na banknotach (Mise en evidence de maculage
de billets) [140]
Nowości techniki kryminalistycznej
Bezpieczna kasa wpłat [143]
Topscan MFX – Urządzenie do wykrywania fałszerstwa papierów wartościowych [144]
Rinn XCP – zmodyfikowany wewnątrzustny utrzymywacz do filmów rentgenowskich (używany podczas identyfikacji
zwłok) [154]
Etykiety zabezpieczające artykuły fabryczne [160]
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