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Wprowadzenie do wywiadów

Redakcja „Santander Art and Culture Law Review” od począt-
ku istnienia czasopisma zakładała, że czasopismo będzie funk-
cjonować w większej konstelacji projektów. Dotychczas pe-
riodyk był partnerem projektu międzynarodowego The Right 
to Cultural HeritageIts Protection and Enforcement through 
Cooperation in the European Union (HEURIGHT), konferen-
cji krajowych oraz międzynarodowych. Nadto czasopismo 
jest partnerem European Students Association for Cultural 
Heritage, a osoby zaangażowane w redakcji czasopisma współ-
pracują z  The International Art Market Studies Association, 
Legal Subcommittee. Ważnym etapem w działalności zespołu 
stworzonego wokół periodyku jest powołanie pierwszej w Pol-
sce Katedry UNESCO z zakresu prawa ochrony dóbr kultury. 
Katedra działa w ramach Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultu-
ry na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskie-
go, a  jej zespół tworzą naukowcy z Polski, Chorwacji, Francji, 
Indii i Hiszpanii. Najnowszym projektem o charakterze eduka-
cyjnym i popularyzatorskim jest Telewizornia kultury – minise-
rial na YouTube.

W dniach 17-19 września 2018 r. w Pałacu w Lubostro-
niu odbyło się już piąte, jubileuszowe Ogólnopolskie Semi-
narium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, 
doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego. 
Do  Lubostronia przyjeżdżają przedstawiciele ośrodków aka-
demickich z całej Polski, organów administracji publicznej 
oraz radcy prawni i adwokaci, a organizatorzy dążą do umię-
dzynarodowienia przedsięwzięcia przez udział gości z uczelni 
zagranicznych.

Poza seminariami doktoranckimi, uniwersytecką relacją 
mistrz – uczeń i popularnością mentoringu naukowego, każdy 
prawnik, który planuje rozwój zawodowy, powinien obserwo-
wać rozwój nauki na płaszczyźnie międzynarodowej i nowe 
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trendy w prowadzeniu badań naukowych. W naszym przekonaniu w tworzeniu śro-
dowiska krajowego związanego z prawnymi aspektami dziedzictwa kultury i sztu-
ki niezwykle ważne jest czerpanie inspiracji od uznanych autorytetów oraz osób, 
które odniosły sukces. W tym numerze publikujemy wywiady z prof. Sonią Katyal 
(University of California, Berkeley) i prof. Aną F. Vrdoljak (University of Techno-
logy, Sydney) – profesorami prawa i niewątpliwie kobietami sukcesu. Wywiady są 
opublikowane w języku angielskim, tak aby mogły być dostępne dla wszystkich 
czytelników czasopisma. Jesteśmy przekonane, że lektura wywiadów będzie dla 
Państwa przyjemnością.
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