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W oddawanym do rąk czytelników 22 numerze „Problemów Współczesnej
Kryminalistyki” znajdują się opracowania o dość rozległej tematyce, od omawiania
problemów
stricte
związanych
z
identyfikacją
kryminalistyczną,
przez tematykę luźno związaną z tą nauką, do kwestii dotyczących edukacji kryminalistycznej. Publikujemy teksty inspirowane wystąpieniami prezentowanymi na VII
Sympozjum Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, które odbyło się 18 maja
2018
roku
w
Warszawie,
a
jego
hasłem
wiodącym
była:
Kryminalistyka – po pierwsze edukacja.
Tradycyjnie serdecznie dziękuję wszystkim autorom za ciekawe i inspirujące
artykuły.
Zgodnie z przyjętą formułą teksty prezentujemy w porządku alfabetycznym
nazwisk ich autorów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów,
powołanych przez redaktorów naukowych periodyku. I tradycyjnie ukazują się one
bez ingerencji, hołdujemy bowiem założeniu, że celem tej publikacji jest przedstawienie stanowisk autorów bez poprawek ze strony redaktorów wydania. Jak zwykle
dokonano jedynie niezbędnych zmian redakcyjnych.
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