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Przedmowa
Niniejsza publikacja stanowi zaktualizowaną i rozszerzoną wersję pracy uhonorowanej I nagrodą przez Jury XVIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej.
Adresatami opracowania są prawnicy zainteresowani pozyskaniem lub pogłębieniem wiedzy na temat dóbr wirtualnych, w tym przede wszystkim radcowie prawni
i adwokaci reprezentujący użytkowników, wydawców oraz dostawców treści cyfrowych, a także przedsiębiorcy, project managerowie, programiści i inne osoby działające
na rynku dóbr wirtualnych. Publikacja może stać się także cennym źródłem wiedzy
w obszarze stosowania prawa oraz zainteresować badaczy problemów prawnych związanych z dobrami wirtualnymi, mediami elektronicznymi i grami komputerowymi.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, bez których niniejsza monografia nie ujrzałaby światła dziennego. Przede wszystkim dziękuję moim rodzicom – Ksymenie i Jackowi Wyczikom – za trud włożony w wychowanie oraz zapewnienie możliwości kształcenia się i rozwoju, jak również mojej drugiej połówce, która,
tak samo jak wszyscy najbliżsi, wspierała mnie w trudnych chwilach i motywowała do
dalszej pracy. Dziękuję również opiekunowi naukowemu, prof. Jackowi Góreckiemu,
który zainspirował mnie do zajęcia się przedstawianą problematyką i umożliwił tym
samym przeprowadzenie badań, których efektem jest niniejsza monografia, stając się
przy tym jednocześnie jej wnikliwym recenzentem. Szczególnie dziękuję także prof. Dariuszowi Szostkowi, który pomógł w zorganizowaniu procesu wydawniczego monografii, a obecnie czuwa nad przygotowywaną przeze mnie rozprawą doktorską, która stanowi uszczegółowienie i pogłębienie badań związanych z problematyką dóbr niematerialnych, mając na uwadze wyzwania, jakie wiążą się m.in. z rozwojem technologii
sztucznej inteligencji.
Na koniec pragnę również podziękować wszystkim przyjaciołom, współpracownikom, osobom zaangażowanym w proces wydawniczy, jak również każdemu czytelnikowi, który poświęci swój czas na przeczytanie tej publikacji. Czas stanowi bowiem
najcenniejszy dar człowieka, toteż tym bardziej cieszy, gdy ktoś poświęca go właśnie
nam. Mimo to istotne jest, by wykorzystać chociaż jego odrobinę i zastanowić się nad
tym, jak będzie wyglądała rola człowieka w przyszłości. Era gospodarki cyfrowej właśnie się rozpoczęła, to jednak od nas zależy, jak będzie kształtowała się pozycja człowieka w wirtualnym świecie.
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