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„Problemy Współczesnej Kryminalistyki” w chodzą w trzecie dziesięciolecie
funkcjonowania na rynku wydawniczym periodyków prawniczych. Rozpoczynaliśmy
jako niszowe pismo, przeznaczone i tworzone dla ludzi, których wspólną pasją była
i jest kryminalistyka, prawo dowodowe, zagadnienia związane z procesem karnym.
Obecnie rocznik ten ma swoje istotne miejsce na rynku czasopism kryminalistycznych. Przede wszystkim jest szansą na publikację dla młodszego pokolenia kryminalistyków – doktorantów, młodych naukowców i praktyków. To, że istniejemy
i rozwijamy się, jest przede wszystkim zasługą autorów publikacji, którzy nie tylko
nigdy nie zawodzą, ale także zachęcają nowych autorów do rozpoczęcia przygody
z naszym wydawnictwem.
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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