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1. Úvod 

1.1. Kontaktní údaje 

 

Spojení icm@knihovna.turnov.cz 

  481 313 177 

  www.icm.turnov.cz 

  www.facebook.com/icmturnov 

 

Sídlo budova Městské knihovny Antonína Marka 

  Jeronýmova 517, Turnov, 511 01 

 

Zřizovatel Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

  info@knihovna.turnov.cz 

  481 321 470 

  IČO: 00498858 

 

Personál ředitel knihovny Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, 605 123 140 

  pracovnice ICM Bc. Bára Havlátová, 731 088 163 

  

 

1.2. Prostor a zaměstnanci v roce 2015 

 

Prostor ICM má výhodnou polohu kousek od centra města, v blízkém okolí 

sídlí tři základní a dvě střední školy, ve městě jsou pak ještě další dvě 

střední školy. ICM sídlí v budově Městské knihovny Antonína Marka, tedy 

ve středisku kultury a informovanosti. Jsou mu zde vyhrazeny přízemní 

prostory: kancelář a společenský sálek. 

 Od založení zde pracovali tři zaměstnanci, v roce 2015 vystřídala 

Ing. Jana Macouna (do 6/2015) nová pracovnice Bc. Bára Havlátová 

(od 11/2015). S touto změnou souviselo také dočasné uzavření ICM: 

fungovalo do června a po čtyřměsíční přestávce bylo opět otevřeno 

od 1. listopadu. 

 

mailto:icm@knihovna.turnov.cz
http://www.icm.turnov.cz/
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1.3. Otevírací doba 

 
Pondělí  

 
13:00 – 18:00  

Úterý  13:00 – 18:00  

Středa  13:00 – 18:00  

Čtvrtek  13:00 – 18:00  

Pátek  11:00 – 16:00  

Sobota  Zavřeno  

Neděle  Zavřeno  

ICM je pro veřejnost otevřeno 25 hodin týdně. 

 

1.4. Poskytované služby 

 

Turnovské ICM samozřejmě vychází ze své původní koncepce a slouží jako 

informační zdroj převážně pro mladé obyvatele města a okolí, ale také 

funguje nad tento rámec a každé všední odpoledne poskytuje prostor 

teenagerům ze zdejších škol, umožňuje jim trávit volný čas vlastní 

či organizovanou zábavou nebo přípravami do školy. 

 Klientům je k dispozici počítač připojený k internetu, v kanceláři ICM 

mají možnost nechat si tisknout, kopírovat a skenovat své materiály. 

K dalším službám patří půjčování stolních her do společenského sálku 

i domů (v druhém případě s nutností knihovní registrace). 

 V ICM pořádáme akce všeho druhu, naučné, informativní a kreativní.  

  



2. Propagace 
 

V každé z místních základních a středních škol visí plakát s informacemi 

o poskytovaných službách ICM. Po obnovení činnosti ICM proběhla osobní 

propagace, a to jednak na Burze středních škol, jež je pravidelně pořádána 

na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné škole Turnov v Alšově 

ulici (http://www.kraj-lbc.cz/Turnovskou-burzu-skol-navstivilo-pres-sedm-stovek-

zajemcu-n330153.htm), kde byly navázány nové kontakty s turnovskými středními 

školami a úřadem práce v Semilech, a jednak při návštěvách všech základních 

a středních škol, volnočasových míst (Žlutá ponorka, Bouda), rodičovských center 

apod. Ve školách byly navštíveny všechny třídy od 7. tříd výše. K této příležitosti 

byly vytištěny nové plakáty formátu A3.  

 Před každou pořádanou akcí tiskneme plakáty, jež jsou distribuovány 

na domluvená místa: na základní a střední, školy, do domovů mládeže středních 

škol, do Regionálního turistického informačního centra, na šest nástěnek městského 

úřadu rozmístěných po městě, na nástěnky ve Žluté ponorce a v nemocnici 

a samozřejmě na všechna oddělení a do všech poboček Městské knihovny. 

Na internetu se oznámení o našich akcích dostanou na webové stránky 

a facebookový profil ICM, knihovny a města. Také už se podařilo vybudovat si malý 

okruh osobních kontaktů, lidí, kteří se zajímají o dění ve městě, jimž zasíláme 

informace soukromě. 

 

  

http://www.kraj-lbc.cz/Turnovskou-burzu-skol-navstivilo-pres-sedm-stovek-zajemcu-n330153.htm
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3. Aktivita v roce 2015 
 

Leden 

Účast na dnech otevřených dveří středních škol 

    

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Rozdíl mezi zprávou a informací, program Infoabsolvent, pomocný test pro další 

směr 

 

Únor 

Účast na dnech otevřených dveří středních škol 

 

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Prokrastinace, co je to a jak s ní bojovat 

 

Březen 

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Rozdíl mezi zprávou a informací, program Infoabsolvent, pomocný test pro další 

směr 

 

Jak zvládnout zkoušku 

18. březen  

Na co všechno je dobré myslet při přípravě na zkoušku 

 

Duben 

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Hudebně poslechový seminář 

 

Den vzdělanosti Wikipedie 

7. duben 

Co je to Wikipedie, k čemu je dobrá, zásady jejího používání a citování 

 

Přednášky firmy Microsoft na ZŠ 

Témata podle výběru školy: Jak si dělat přehledné zápisky pro snadnější učení, 

Nejnovější foliace pro učení a zábavu, Využijte svůj telefon chytře, Zásady 

bezpečného používání internetu, Ochutnejte programování aneb Kódování 

pro každého 

  



Květen 

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Česká přísloví, hádanky a rébusy: Soutěžně laděné určování pořekadel 

na základě obrázků, optické fixování obrázku na jeho významu, další úkoly 

na podporu myšlení 

 

Infocaching  

13. květen  

Hledání samolepek s QR kódy, pod nimiž se skrývaly úkoly. Jejich správné 

vyřešení posunulo účastníka k dalšímu stanovišti. Práce s chytrými telefony 

a tablety 

 

Prokrastinace, co je to a jak s ní bojovat 

23. květen 

Program pro veřejnost 

 

Červen 

Dopolední informační vzdělávání na ZŠ 

Hudebně poslechový seminář: Zásady pro poslech hudby, co je potřeba vnímat, 

co lze z poslechu určit atd. 

 

Beseda o Jižní Africe 

10. červen 

Fotografie a zážitky z cest za vzděláváním 

 

… 

 

Listopad 

Burza středních škol na Obchodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné 

škole Turnov v Alšově ulici (http://www.kraj-lbc.cz/Turnovskou-burzu-skol-

navstivilo-pres-sedm-stovek-zajemcu-n330153.htm), prezentace a propagace 

ICM, letáčky, navázání kontaktů s turnovskými středními školami 

 

Čtyřdenní školení pro začínající pracovníky ICM YINTRO: Bára Havlátová 

5. – 8. listopad 

Praha, Na Poříčí 4, osvědčení o účasti absolvování kurzu bude zasláno 

v průběhu zimy 

 

Vymysli maskota ICM! 

13. listopad – 4. prosinec 

Soutěž, vítězným reprezentačním maskotem je dílo Fandy Peterky ze ZŠ Skálova 

http://www.kraj-lbc.cz/Turnovskou-burzu-skol-navstivilo-pres-sedm-stovek-zajemcu-n330153.htm
http://www.kraj-lbc.cz/Turnovskou-burzu-skol-navstivilo-pres-sedm-stovek-zajemcu-n330153.htm


 

 
 

Osobní a grafická propagace ICM 

18. – 25. listopad 

Turnovské ZŠ a SŠ, v prostorách volného času (Žlutá ponorka, Náruč, sokolovna), 

na webových stránkách ICM, knihovny a města, na nástěnkách města 

 

Poskládej si svůj život ze zahraničních zkušeností 

24. listopad 

První odpolední workshop obnoveného ICM na téma studijních a pracovních 

zahraničních pobytů, prezentace probíhaly s promítáním fotografií a ukázkou 

materiálů potřebných pro výjezd 

 

Prosinec 

Předvánoční výtvarná odpoledne 

7. – 18. prosinec 

Dílny zaměřené na textilní techniky – zdobení a úprava trička a plátěných tašek 

– tvoření vánočních dárků 

  



Svět kolem nás  

10. prosinec 

Žákovská prezentace Pavla Puše na ekologické téma přírodních vzácností 

a ohrožených druhů 

 

Přespávací akce  

29. – 30. prosinec 

Noc pro pravidelné návštěvníky ICM, večerní program v sálku ICM a v Rývových 

a Metelkových sadech, společenské hry zaměřené na sociální vztahy, orientaci 

v terénu a vědomosti 

 

 

  



4. Spolupráce 
 

ICM spolupracuje v první řadě se svým zřizovatelem, Městskou knihovnou 

Antonína Marka v Turnově. Dále pak s regionálními institucemi, jako jsou 

základní a střední školy, volnočasové centrum Žlutá ponorka (výtvarnice Lada 

Capoušková vedla v ICM Origami party), Klub začínajících autorů (s ICM společný 

komiksový workshop o Golemovi), Kulturní centrum Turnov (cena pro vítěze 

soutěže o maskota), Regionální turistické informační centrum Turnov 

(propagace ICM) a Městský úřad (odbor školství, kultury a sportu a odbor 

životního prostředí, společná účast na Týdnu mobility). 

 Z širšího regionu Libereckého kraje navázalo ICM spolupráci se Střední 

odbornou školou nábytkářskou, Střední školou tvorby a designu nábytku 

a Střední školou uměleckořemeslnou v Liberci Kateřinkách (čalounická dílna). 

 

 

 

  



5. Fotodokumentace z akcí a úpravy interiéru ICM 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
  



5. Plán na rok 2016 
 

Leden 

Origami party 

Golemův komiks, účast v soutěži pražské Městské knihovny 

Sbírka autolékárniček pro kočičí útulek na Malém Rohozci 

Čalounická dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ za účelem poznání řemesla 

Informační workshop Překroč hranice o zahraničních možnostech 

 

Únor 

Workshop k soutěži Příběhy 20. století, účast v soutěži  

Vyhlášení fotosoutěže Informace (12 – 25 let) 

 

Březen 

Vyhlášení soutěže pro ZŠ a SŠ ve spolupráci s učiteli: Příroda, ekologie a zdraví 

ve 21. století 

Literární program Ondřeje Hníka: čtenářská dílna pro ZŠ, literárně-didaktický 

seminář pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, autorské čtení s hudebním doprovodem 

(v rámci měsíce čtenářství) 

Promítání výchovného filmu Chicago Girl (v rámci projektu Promítej i ty) 

 

Duben 

Spolupráce na Noci s Andersenem (v rámci měsíce čtenářství) 

Edukativní workshop pro mládež Chceš se najíst?  

Žákovská konference Příroda, ekologie a zdraví ve 21. století 

Den profesí s GYTU 

Vyhlášení výsledků fotosoutěže Informace 

Promítání výchovného filmu Krev v mobilech (v rámci projektu Promítej i ty) 

Žádost o zahraničního dobrovolníka ve spolupráci se Žlutou ponorkou (v rámci 

Evropské dobrovolné služby) 

 

Květen 

„Půjčení“ dobrovolnice Laury z Nového Města pod Smrkem 

Odpolední zábavný program pro mládež Western v parku ve spolupráci se SUPŠ, 

Žlutou ponorkou a Žlutou plovárnou 

Promítání výchovného filmu Krev v mobilech (v rámci projektu Promítej i ty) 

 

Červen 

Youtuberský a informačně-technologický workshop pro mládež 

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 



Červenec, srpen 

Příměstský tábor 

Tematické výlety za regionálními osobnostmi a pamětihodnostmi 

Účast na celoprázdninové akci Kámen a šperk 

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 

 

Září 

Účast na Týdnu mobility a na Dni bez aut 

Žákovské přednášky 

Literárně-filmový kroužek  

Cestovatelská beseda o Ukrajině 

Přijmout zahraničního dobrovolníka 

Začátek kroužku Výroba hmatových knížek a her pro nevidomé 

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 

 

Říjen 

Žákovské přednášky 

Přednáška Turnovanů o vlastní zkušenosti s dlouhodobými zahraničními pobyty 

Literárně-filmový kroužek  

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 

Čtenářský workshop pro ZŠ se spisovatelkou Michaelou Sanytrovou 

 

Listopad 

Burza středních škol 

Cestovatelská beseda o Mexiku  

Literární program Ondřeje Hníka 

Literárně-filmový kroužek  

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 

 

Prosinec 

Předvánoční výtvarné dílny 

Literárně-filmový kroužek  

Promítání výchovného filmu (v rámci projektu Promítej i ty) 

  



6. Zpracování zprávy o činnosti 

 

Závěrečnou zprávu o činnosti zpracovala Bára Havlátová v Turnově dne 

25. března 2016. 


