
Ramowy program działania Kręgu Twórczego Archē 

 

 

„Na początku było Słowo…” 

 

 
I. Krąg Twórczy Archē zwany dalej Kręgiem powstał na zebraniu założycielskim  

25 marca 2015 r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia  

w Strzyżowie, która jest jego siedzibą. 

II. Krąg utworzono aby zrzeszał twórców, którzy dobrowolnie przyczynią się do istnienia i 

promocji Kręgu poprzez własną działalność twórczą oraz wspólne działania w Kręgu na 

rzecz społeczności lokalnej, a w przyszłości skierowane do nieograniczonego grona 

odbiorców. 

III. Twórcy poprzez swoje działania indywidualne bądź grupowe oraz publikację utworów 

kładą nacisk na dbanie o czystość języka polskiego oraz jego popularyzację wśród 

społeczeństwa. 

IV. Spotkania twórców Kręgu mają na celu poszerzanie wiedzy twórczej, dzielenie się 

własnymi przemyśleniami i światopoglądem poznawanie nowych technik twórczych 

organizowanych na spotkaniach. 

V. Krąg zrzesza wszystkich twórców ziemi strzyżowskiej, którzy zadeklarują chęć 

przynależności do niego i zaakceptują zasady jego działalności. 

VI. Do kręgu przyjmuje się twórców, którzy: 

1. chcą uczestniczyć w pracach Kręgu, 

2. wspierają własną twórczością i pomysłami działalność Kręgu, 

3. współdziałają w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju Kręgu, 

4. wspierają działania Kręgu na rzecz społeczności lokalnej, 

5. wspólnie uczestniczą przy tworzeniu i realizacji zaplanowanych imprez, 

6. uczestniczą dobrowolnie podczas warsztatów i spotkań przyczyniających się do 

podnoszenia wartości twórczej. 

VII.  Do obowiązków członka kręgu należy przede wszystkim: 

1. dostarczanie autorskich utworów, 

2. promocja Kręgu, 

3. przygotowanie i aktualizacja biogramu twórczego wraz ze zdjęciem, 

4. uczestnictwo w spotkaniach Kręgu, 

5. współdziałanie w imprezach Kręgu, 



6.  zgłaszanie własnych pomysłów, 

7. tworzenie kalendarza imprez, 

8. dbanie o dobry wizerunek Kręgu. 

VIII. Spotkania Kręgu odbywają się raz w miesiącu na zasadach partnerskich. 

IX. Krąg w działaniach zewnętrznych reprezentuje Szef Kręgu Twórczego Archē. 

X. Szefa Kręgu wybierają twórcy raz na 3 lata spośród swoich członków w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów. 

XI. Krąg ma za zadanie popularyzację dorobku twórców poprzez organizowanie warsztatów, 

spotkań literackich, promocję i współtworzenie wydawnictw indywidualnych i 

grupowych. 

XII.  Krąg współpracuje ze wszystkimi organizacjami samorządowymi i pozabudżetowymi 

jeżeli może to przyczynić się do jego popularyzacji. 

XIII. Wszystkie działania Kręgu mieszczą się w granicach prawa i są dobrowolnie   

akceptowane przez wszystkich jego twórców. 

XIV. Brak akceptacji głównych założeń Kręgu oznacza rezygnację z jego członkostwa. 

XV. Krąg gromadzi dokumentację w formie kroniki, zdjęć, a także w postaci wydawnictw i 

publikacji twórczości członków na stronie internetowej. 

    

 


