
 
                     

 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1: 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i druk dwóch numerów czasopisma poświęconego 

dziedzictwu kulturowemu Karpat (w tym, m.in.: redakcja, opracowanie tekstów, zakup zdjęć, 

korekta merytoryczna, skład, łamanie, przygotowanie do druku i druk). 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego 
(Rynek 16/1, Rzeszów).  
 
Zamawiający może dokonać zmian w opracowanych materiałach, wynikających z opracowania 

redakcyjnego, zgodnie z celem niniejszej umowy i jego przeznaczeniem, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy. 

 

Zamawiający zobowiązuje się przy rozpowszechnianiu materiałów do podawania do publicznej 

wiadomości jego autorstwa. 

 

Rozliczenie będzie następować każdorazowo po wydaniu każdego numeru czasopisma 

„Karpackiego Przeglądu Społeczno-Kulturalnego” i dostarczeniu całego nakładu do siedziby 

Zamawiającego na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu przez obie strony. 

 
 

Wymaganie merytoryczne 

 Proponowane tematy z zagadnienia „PROJEKT” – stała kolumna: 

─ co wydarzyło się w projekcie – kolumna informująca o wydarzeniach (warsztaty, 

karpackie słuchowiska itp.), które odbywają się w ramach projektu. 

 Proponowane tematy z zagadnienia „ROZMOWA Z …” – stała kolumna: 

─ wywiady z decydentami, osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie działań  

i innymi działającymi w celu rozwoju obszarów górskich.  

 

 Proponowane tematy z zagadnienia „UNIWERSYTETY LUDOWE” – stała kolumna, m.in.: 

─ pierwsze uniwersytety ludowe, 
─ edukacja grundtvigiańska - prezentacja działalności zgodnie z metodą edukacji 

grundtvigiańskiej, 
─ uniwersytety ludowe - prezentacja uniwersytetów działających w Polsce, na 

obszarach górskich, 
 

 Proponowane tematy z zagadnienia „TURYSTYKA” – stała kolumna, m.in.: 

─ atrakcje turystyczne znane i mniej znane występujące na obszarze pogranicza 
polsko-słowacko-ukraińskiego, 



 
                     

 
 

 

─ imprezy - informujące o ciekawszych wydarzeniach związanych z kulturą obszaru 
Karpat na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim,  

─  

 Proponowane tematy z zagadnienia „ETNOGRAFIA” – stała kolumna, m.in.:  

─ kultura (ubiór, muzyka, wyposażenie wnętrz, sztuka) - stała kolumna prezentująca 
akcesoria związane z kultura rusińską (bojkowską, łemkowską, huculską),  

─ skanseny - prezentacja parków etnograficznych znajdujących się na obszarze 
Karpat,  

─ budownictwo drewniane – prezentacja zachowanych obszarów występowania 
kultury drewna świeckiego i sakralnego na pograniczu polsko-słowacko-
ukraińskim, 

─ sacrum - strefa ducha i wiary, magia i jej elementy związane z życiem górali 
karpackich, tradycje pogańskie w obrzędowości ludów Karpat, demonologia, 

─ legendy Karpat - prezentacja klechd i baśni związanych z regionem pogranicza 
polsko-słowacko-ukraińskiego.  

 Proponowane tematy z zagadnienia „HISTORIA” – stała kolumna, m.in.:  

─ historie dawne i współczesne - część historyczna prezentująca fakty-ciekawostki 
związane z historią regionu pogranicza polsko-ukraińskiego. 

 Proponowane tematy z zagadnienia „LUDZIE KARPAT” - stała kolumna: 

─ postacie historyczne, artyści, twórcy o znaczeniu ponadlokalnym związani z 
obszarem pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. 

 Proponowane tematy z zagadnienia „PRZYRODA”, m.in.: 

─ prezentacja parków narodowych, rezerwatów i historia ich powstania oraz  
ciekawostek przyrodniczych występujących na obszarze Karpat (pogranicze 
polsko-słowacko-ukraińskie),  

 Proponowane tematy z zagadnienia „KARPATY WSPÓŁCZESNE”, m.in. : 

─ teksty pokazujące współczesne realia lokalnych społeczności na obszarze 
pogranicza, próby zachowania tradycji, współczesne realia dziedzictwa 
kulturowego. 

 Proponowane tematy z zagadnienia „POLECANE LEKTURY” – stała kolumna, m.in.: 

─ kolumna informująca o godnych polecenia aktualnych i archiwalnych 
wydawnictwach książkowych i stałych periodykach czasopism i wydawnictw 
poszerzających wiedzę zagadnień występujących na obszarze działania zadania. 

 

Wymaganie techniczne 

 

Elementy Parametry 

Format  A4 

Ilość stron  36 

Rodzaj papieru kreda 115 mat 

Kolor  4 + 4  

Nakład/ nr 1000 egzemplarzy 

Ilość numerów 2 

Rodzaj oprawy  szyta 

Okładka  format A4, lakier offset na okładce, 
kreda 200g 4+4 

Druk kolorowy dwustronny  



 
                     

 
 

 

 

Na okładce zewnętrznej lub wewnętrznej czasopisma zostanie zamieszczona informacja 

zawierająca nazwę projektu „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” oraz informację  

o finansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 

na lata 2020-2030. W/w informacja będzie zawierać wymagane logotypy graficzne przesłane przez 

Zamawiającego oraz dostępne na https://niw.gov.pl/dla-mediow/materialy-do-pobrania/.  

 

Prawa autorskie 

Z chwilą dokonania zapłaty za wykonane opracowanie, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do całości wykonanego opracowania, w tym do:  

a) zwielokrotniania i utrwalania materiałów poprzez wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

niezależnie od liczby egzemplarzy,  

b) wprowadzania do pamięci komputera,  

c) publicznego prezentowania opracowanych materiałów, udostępniania ich do celów 

statutowych Zamawiającego oraz związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem na 

obszarze,  

d) użyczania oryginału albo kopii materiałów,  

e) zamieszczania, w części lub całości, na stronie internetowej Zamawiającego,  

f) wykorzystywania opracowania (w tym jego fragmentów) w innych dziełach stworzonych 

przez Zamawiającego bądź wykonanych na jego zlecenie,  

g) Zamawiający może dokonać zmian w opracowanych materiałach, wynikających  

z opracowania redakcyjnego, zgodnie z celem niniejszej umowy i jego przeznaczeniem, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,  

h) Zamawiający zobowiązuje się przy rozpowszechnianiu materiałów do podawania do 

publicznej wiadomości jego autorstwa. 

 

Harmonogram 

1) I numer czasopisma – najpóźniej do 31.07.2022 r. 

2) II numer czasopisma – najpóźniej do 30.12.2022 r.  

 

 

 

 



 
                     

 
 

 

Informacje o zadaniu 

Fundacja Instytut Regionalny realizuje zadanie pn. „Karpacki Uniwersytet Ludowy (KarpatUL)” 

sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 

2020 – 2030. 

 
Zadanie zakłada m.in.: 

1) Uruchomienie Karpackiego Uniwersytetu Ludowego w miejscowości Bystre 

2) Organizację warsztatów o tematyce karpackiej (m.in. ceramiczne, tkackie, zielarskie) 

3) Słuchowiska w formie wykładów on-line 

4) Utworzenie strony internetowej 

5) Wydanie 8 numerów czasopisma poświęconego dziedzictwu kulturowemu Karpat 

 

Działalność Karpackiego Uniwersytetu Karpackiego koncentrować się będzie na dziedzictwie 

kulturowym pogranicza, sięgnie do tradycji Bojków i Łemków, dawnych mieszkańców pogranicza 

polsko-słowacko-ukraińskiego. 

 

 

 


