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Oddawany do rąk Czytelników osiemnasty tom „Problemów Współczesnej Kryminalistyki” składa
się z dwóch części.
W pierwszej składającej się z 11 tekstów prezentowane są artykuły napisane na bazie wystąpień
prezentowanych na konferencji zorganizowanej w dniach 23÷24 maja 2013 roku przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne i Uniwersytet Warszawski pt.: „Kryminalistyka - nauka – praktyka”,
honorującą 40-lecie działalności Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Przez dwa dni konferencji uczestnicy wysłuchali ciekawych referatów, brali udział w ożywionych dyskusjach toczących
się w salach wykładowych i kuluarach. Pierwszy dzień miał charakter historyczno-jubileuszowy.
Została przypomniana historia powstania Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, jego działalność w minionym 40-leciu oraz obecne działania i plany na przyszłość. Uhonorowany został jubileusz pracy zawodowej prof. dr. hab. Huberta Kołeckiego, wręczając dedykowaną Jemu księgę pt.
„Oblicza Współczesnej Kryminalistyki”. Drugi dzień to cztery sesje naukowe, podzielone tematycznie na:
- - kryminalistykę a prawo,
- kryminalistykę - metodykę i identyfikację,
- kryminalistykę – teorię i praktykę śledczą,
- współczesną technikę kryminalistyczną.
W części drugiej zostało umieszczonych 11 opracowań przygotowanych przede wszystkim przez
uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Są to, tradycyjnie, przede wszystkim młodzi naukowcy, a także praktycy. Zwyczajowo artykuły prezentowane są w porządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch, powołanych przez redaktorów naukowych periodyku, recenzentów.
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