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Leksykon kryminologii prezentuje 100 podstawowych pojęć wykorzy-
stywanych w kryminologii .

Zaprezentowane w Leksykonie hasła stanowią odzwierciedlenie ter-
minologii utrwalonej w tradycji dyscypliny, stanowiąc pojęcia stricte 
kryminologicznie, ale też, w pewnym zakresie, są to pojęcia nauk po-
mocniczych kryminologii, których wybór w wykazie haseł Leksykonu 
został podyktowany ich specyficznym wykorzystaniem w badaniach 
kryminologicznych, mających wybitnie interdyscyplinarny charakter .

Wyjaśniane w Leksykonie hasła są ułożone w porządku alfabetycz-
nym, ułatwiającym wyszukiwanie poszczególnych pojęć . Każde ha-
sło, obok charakterystyki stanowiącej jego wyjaśnienie, zawiera także 
wykaz literatury pozwalającej na uzupełnienie i pogłębienie studiów 
z omawianej problematyki . Ponadto, wszystkie hasła Leksykonu zawie-
rają odesłania do innych pojęć omówionych w Leksykonie, z którymi po-
zostają w związku treściowym . 

Kryterium wyboru haseł wyjaśnionych w opracowaniu była przydat-
ność dla podstawowego zapoznania z treścią i specyfiką przedmiotu, 
dająca niezbędne podstawy do samodzielnych poszukiwań ukierunko-
wanych na uzupełnienie interesujących problemów na gruncie literatu-
ry kryminologicznej oraz współpracujących z nią nauk . Z jednej strony, 
w opracowaniu znalazły się zatem treści, które mają charakter zasadni-
czy w świetle tradycji naukowo-dydaktycznej w kryminologii, z drugiej 
natomiast takie, które są nowe lub współcześnie nie mają większego 
znaczenia dla nauki lub praktyki .

Ograniczone ramy opracowania oraz charakter przekazu wyraża-
nego formułą leksykonu zdecydowały o syntetycznej prezentacji pojęć, 
dając obraz specyfiki terminologicznej kryminologii, wyjaśnianej z jed-
nej strony normatywnie, z uwzględnieniem przepisów prawa karnego, 
z drugiej – doktrynalnie, opierając się na bogatym dorobku badawczym 
kryminologii i dyscyplin wobec niej pomocniczych .

Leksykon jest adresowany do badaczy problematyki kryminologicz-
nej, praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów 
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sądowych . Leksykon jest też pozycją szczególnie dedykowaną studen-
tom kierunków prawa, pedagogiki, psychologii, bezpieczeństwa . Może 
być również przydatny w systemie szkolenia służb mundurowych 
(w tym przede wszystkim Policji oraz Służby Więziennej), służb socjal-
nych a także aplikantom sądowym, prokuratorskim, kuratorskim .
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