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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
Przestępczość komputerowa i internetowa (Computer and the Internet crimes) [7]
Cele i zadania Europolu (Aims and tasks of Europol) [27]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Odpowiedź na wyzwania korupcji (Responding to the challenges of corruption). Materiały z międzynarodowej konferencji
zorganizowanej w Mediolanie 19-20 listopada 1999 r. [36]
J. Hoffmann, C. Musolff, Analiza przestępstw i typowanie sprawców (Fallanalyse und täterprofil) [57]
Wiktymologia na przełomie XX i XXI w. Księga jubileuszowa ku czci prof. Hansa Joachima Schneidera (Victimology
at the transition from the 20th to the 21st century – festschrift for Hans Joachim Schneider) [77]
G. Zorin, Teoretyczne podstawy kryminalistyki (Tieoreticzeskije osnowy kriminalistiki) [94]
M. Höpperger, Międzynarodowa ochrona praw autorskich (International protection of intellectual property rights) [97]
Korupcja w organach Policji, wymiaru sprawiedliwości i kontroli celnej (Korruption in Polizei, justiz und zoll) [100]
H. W. Hamader, Czy utrzyma się instytucja świadka koronnego? (In zukunft keine kronzeugenregelung?) [103]
G. Power, Fałszowanie środków farmakologicznych (Pharmeceutical counterfeiting) [106]
P. C. White, Wzbogacona powierzchniowa spektroskopia Ramana rozpraszania rezonansowego – nową metodą badań
kryminalistycznych? (Serrs spectroscopy – a new technique for forensic science?) [110]
H. Schütz, G. Weiler, Badania wykrywające narkotyki (Untersuchungen zum drogennachweis) [114]
C. W. Schmidt i in., Zdejmowanie odcisków ze zmumifikowanych palców. Metoda uwadniania tkanek zapożyczona
z literatury archeologicznej (Obtaining fingerprints from mummified fingers: a method for tissue rehydration adapter
from the archaeological literature) [119]
W. Schomburg, Eurojust oprócz Europolu (Eurojust neben Europol) [120]
G. Schorsch, Biegli i ich opinie (Sachverständige und ihre gutachten) [127]
Przestępstwa na tle nienawiści w Internecie (Hate crimes on the Internet) [131]
A. Klein, L. Nedivi, H. Silverwater, Fizyczne dopasowanie fragmentów pocisku (Physical match of fragmented bullets)
[134]
M. Tanaka i in., Przydatność szczoteczki do zębów jako źródła dowodowego DNA do identyfikacji osób (Usefulness of
toothbrush as a source of evidential DNA for typing) [137]
E. Stauffer, „Zero tolerancji” i spadek przestępczości w Nowym Jorku (La zero tolerance et la baisse de la criminalite dans la
ville de New York) [138]
A. Campbell, Cele i wyniki kontroli wideo dokonanej przez Scotland Yard w Londynie (Videoüberwachung durch
Scotland Yard in London – ziele und erfolge) [144]
T. Dumery, Plastykowe banknoty. Problemy zabezpieczania (Plastik banknotem. Security problems) [147]
Nowości techniki kryminalistycznej
Elementy elektronicznego zabezpieczania towarów zapobiegającego „Oszustwom etykietowym” [151]
Systemy depozytowe w handlu [154]
Systemy bezpieczeństwa na usługach ludzi w podeszłym wieku [156]
Biometryczne systemy identyfikacji [158]
Symulator jazdy – element terapii ofiar wypadków drogowych [161]
Przyrząd sygnalizujący zmęczenie kierowcy [162]
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