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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
Zwalczanie procederu „prania” pieniędzy na początku XXI w. (Fight against money „laundering” at the beginning
of 21st century) [7]
Metody wykrywania fałszerstw dokumentów (Detection methods of forged documents) [25]
Nowe podejście do walki z narkomanią (New approach to fight against drug addiction) [34]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
G. H. Gudjonsson, L. R. Haward, Psychologia sądowa. Przewodnik dla praktyki (Forensic psychology. A guide
to practice) [40]
L. Paoli, Nielegalny handel narkotykami w Rosji (Illegal drug trade in Russia) [56]
Korupcja w Policji i jej zapobieganie (Police corruption and its prevention) [67]
P. Frensel, H. Howorka, Badanie pisma maszynowego (Zur untersuchung von maschinenschriften) [77]
N. Suryaprakash i in., Identyfikacja heroiny w dawkach ulicznych metodą 1D – TOCSY – nuklearnego rezonansu
magnetycznego (Identification of heroin in street doses using 1D – TOCSY – nuclear magnetic resonance) [80]
C. Zingg, M. Bovens, Tabletki „ecstasy” i możliwości ich kryminalnopolicyjnego wykorzystania („Ecstasy” – tabletten
und deren kriminalpolizeiliches auswertungspotenzial) [81]
L. C. Carroll, Przegląd „gorących” listów gończych. Tropienie zbiegłych przestępców za pośrednictwem Internetu
(Red notices review. Tracking fugitive nationals with the Internet) [84]
M. J. Bullock, D. Diniz, Uduszenia za pomocą torebek plastykowych – retrospektywne studium samobójstw
w Ontario (Suffocation using plastik bads: a retrospective study of suicides in Ontario, Canada) [87]
T. Janovsky, Konfiskata i przepadek. Przestępstwo nie może się opłacać (Einziehung und verfall. Verbrechen darf sich
nich lohnen) [90]
J. Bäsmann, Policja państwowa Hiszpanii w drodze do odnowy (Die nationalpolizei Spaniens. Der Spanische weg zur
erneuerung der Polizei) [94]
E. Friedrich, Fałszerstwa dokumentów i im zapobieganie (Fälschungskriminalität und prävention) [96]
Nowości techniki kryminalistycznej
Zautomatyzowana identyfikacja kontenerów [102]
Nadzór wizyjny w autobusach i pociągach [105]
Przekazywanie alarmu przez Internet [106]
Kamery wideo kontra akty wandalizmu w szkołach [108]
Telefon wideo gwarantem większego bezpieczeństwa [110]
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