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Jedenasty już tom prac naukowych, publikowanych pod wspólnym tytułem „Problemy 

Współczesnej Kryminalistyki”, podobnie jak dziewiąty, składa się z dwóch części. 
W pierwszej części opublikowane zostały artykuły przesłane przez naukowców - sympaty-

ków tego periodyku, oraz uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kry-
minalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Druga część zawiera referaty prezentowane podczas IV 
Ogólnopolskiego Seminarium Traseologów. Seminarium to odbyło się w dniach 
13÷15 września 2006 r. w Bystrej Śląskiej, a tematem przewodnim była „Jakość treseologiczna”. 

Poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum zagadnień, dlatego też przy-
jęto zwyczajową zasadę prezentacji tekstów w porządku alfabetycznym nazwisk ich Autorów 
(z podziałem na części) i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty. Zasadą tej publikacji 
jest bowiem przedstawienie poglądów i stanowisk Autorów bez poprawek ze strony redaktorów 
wydania. 
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