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Śp. Profesor Michał du Vall na trwałe wpisał się w dzieje polskiego nauko-
znawstwa. Jego biografi ę intelektualną prezentuje wspomnienie autorstwa prof. 
Jacka Ostaszewskiego – Dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej UJ, oraz córki i syna Profesora: Katarzyny du Vall oraz Pawła du Vall. 
Przedwczesna śmierć uniemożliwiła rozwinięcie jego działalności w ramach 
Komitetu Naukoznawstwa, którego członkiem został w roku 2011. Niemniej 
niezbywalnym efektem jego dokonań badawczych w obszarze prawa własno-
ści intelektualnej oraz działalności organizacyjnej w zakresie instytucjonalizacji 
tych badań jest włączenie na stałe tej tematyki w obszar badań naukoznawczych 
w Polsce. Rolę tej problematyki dla współczesnej nauki oraz innowacyjnej gospo-
darki znakomicie dookreślają teksty, składające się na niniejszy zeszyt specjalny 
Zagadnień Naukoznawstwa, których autorami (w kolejności alfabetycznej) są 
bliscy współpracownicy Profesora Michała du Vall: dr Alicja Adamczak – Pre-
zes Urzędu Patentowego RP wraz ze swoim współpracownikiem dr. Michałem 
Krukiem; prof. Piotr Jedynak – Dyrektor Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarzą-
dzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej; prof. Halina Kurek 
– Kierownik Katedry Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki na Wydziale 
Polonistyki UJ; prof. Ryszard Markiewicz – Kierownik Katedry Prawa Własno-
ści Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ; prof. Ewa Okoń-Ho-
rodyńska – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Kierow-
nik Katedry Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ; 
członek PAN, prof. Kazimierz Strzałka – Kierownik Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii UJ; dr Zofi a Godzwon – Akademia Ignatianum w Krakowie; 
a także dr Dariusz Kasprzycki, dr Justyna Ożegalska-Trybalska oraz dr Sybilla 
Stanisławska-Kloc z Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa 
i Administracji UJ.



Całość tomu otwiera tekst członka PAN, prof. Jana Hertrich-Woleńskiego, który 
jako nauczyciel akademicki wprowadzał Michała du Vall w arkana fi lozofi i oraz 
fi lozofi i prawa.

Z ogromną satysfakcją oddajemy do rąk naszych Czytelników niniejszy zeszyt 
pamiątkowy, który dokumentuje rolę tematyki praw własności intelektualnej 
w badaniach naukoznawczych oraz trwały wkład prof. Michała du Vall w utrwa-
lenie tej tradycji badawczej w obszarze naukoznawstwa.


