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Oddajemy do rąk czytelników trzynasty tom prac naukowych, publikowanych od 1996 roku pod wspólnym tytułem „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”.
Opracowanie to przede wszystkim zawiera prace napisane przez uczestników seminarium
doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tradycyjnie
znalazły się w nim także teksty przygotowane przez Kolegów z różnych ośrodków uniwersyteckich,
naukowców i sympatyków kryminalistyki, w tym uczestników III Warsztatów Kryminalistycznych
zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne w 2008 roku w Ciechocinku.
Jak zwykle poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień procesowo-kryminalistycznych, dlatego też przyjęliśmy zwyczajową zasadę prezentacji tekstów w porządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty.
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