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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, příspěvková organizace 

  info@knihovna.turnov.cz 

  481 321 470 

  IČO: 00498858 

 

Personál ředitel knihovny Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, 481 313 092 

  pracovnice ICM Bc. Bára Havlátová, 481 313 177 

  pracovnice ICM Jaroslava Černá, 481 311 970

mailto:icm@knihovna.turnov.cz
http://www.icm.turnov.cz/
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mailto:info@knihovna.turnov.cz


 

 

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 zimy 2015/2016 se začal upravovat prostor, 

kde se scházejí stálí mladí návštěvníci. Ti sami pomohli místo zútulnit: vysprejovali společenský sálek, poté se v létě z grantu 

od Nadace Preciosa pořídil nový koberec a další vybavení. 

 Od založení do loňského roku zde pracovali tři zaměstnanci. V roce 2016 k Báře Havlátové přibyla nová síla, Jaroslava 

Černá, jež prošla v listopadu školením pro začínající pracovníky ICM (YINTRO), a od ledna 2017 také Martina Vértešiová. 

 

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. 

  



 

 

Poskytované služby 

Turnovské ICM samozřejmě vychází z koncepce organizace Eryica a funguje jako informační zdroj obyvatelům města a okolí. 

Pořádá vzdělávací, zájmové a informativní akce. Hlavně ale funguje nad tento rámec. Každé všední odpoledne poskytuje prostor 

teenagerům ze zdejších škol, umožňuje jim trávit volný čas vlastní či organizovanou zábavou nebo možností přípravy do školy.  

 Klientům jsou k dispozici počítače připojené k internetu, bezplatné připojení k Wi-Fi, v kanceláři ICM mají možnost tisku, 

kopírování a skenování svých materiálů. K dalším službám patří půjčování stolních her do společenského sálku i domů (v druhém 

případě s nutností knihovní registrace), zvukových knih pro zrakově postižené a od letošního léta nově i audioknih.  

 

Naplnění plánu pro rok 2016 

Origami party 

Golemův komiks, účast v soutěži pražské Městské knihovny 

Sbírka autolékárniček pro kočičí útulek na Malém Rohozci 

Čalounická řemeslná dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Informační workshop Překroč hranice o zahraničí 

Workshop k soutěži Příběhy 20. století 

Fotosoutěž Informace 

Týden mobility a na Den bez aut 

Burza středních škol 

 

  



 

 

Všechny akce v roce 2016 

Origami party 

Golemův komiks, účast v soutěži pražské Městské knihovny 

Sbírka autolékárniček pro kočičí útulek na Malém Rohozci 

Čalounická řemeslná dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Informační workshop Překroč hranice o zahraničí 

Workshop k soutěži Příběhy 20. století 

Literární seminář pro učitele 

Autorské čtení Ondřeje Hníka 

Dětský literární program Ondřeje Hníka 

Promítej i ty 

Noc s Andersenem 

Workshop s dobrým jídlem 

Den profesí s GYTU 

O pohár starosty 

Majáles a Western v parku 

Fotosoutěž Informace 

Den profesí s GYTU 

Letní (S)tvořitelny 

Komiksové odpoledne 

Týden mobility a na Den bez aut 

Educa Liberec 

Burza středních škol 

Youtuberská akce 

(S)tvořitelna speciál 

 

  



 

 

Plán akcí na rok 2017 

Čalounická dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Aranžérská dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Truhlářská dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Informačně-technologická dílna pro 8. a 9. třídy ZŠ 

Rapperská akce 

komiksová kostymérna 

Cosplay con 

Noc s Andersenem 

Majáles 

Den profesí 

(S)tvořitelna 

Týden mobility a Den bez aut 

Educa Liberec 

Burza středních škol 

Promítej i ty! a promítání ve spolupráci s The Bouda 

 

 

  



 

 

Spolupráce 

ICM spolupracuje primárně se svým zřizovatelem, Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, příspěvkovou organizací. Dále 

pak s regionálními institucemi, jako jsou školy (v Turnově tři základní a čtyři střední), Středisko volného času Žlutá ponorka, 

Kulturní centrum Turnov, Regionální turistické informační centrum Turnov, Městský úřad (odbor školství, kultury a sportu a odbor 

životního prostředí, mluvčí města apod.), Městská sportovní Turnov, Partners market, Crytur a Domov důchodců Pohoda, 

a s dalšími spolky, např. s Klubem začínajících autorů. 

 Z fyzických osob různých oborů proběhla nebo probíhá kooperace na akcích např. s Ondřejem Hníkem, jenž vedl semináře 

a literární program a dál bude spolupracovat s Městskou knihovnou jako člen komise literární soutěže, Tarym Povoroznykem, 

který navštívil ICM se svým parkourovým a youtuberským programem, Milenou Johnovou, lektorkou výživového programu 

pro děti Zdravá 5, Zuzanou Sehnalovou, s níž byl uskutečněn Den profesí pro studenty GYTU. 

 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), Nadací Preciosa, 

půjčovnou sportovního vybavení Sundisk, papírnictvím Optys a ICM Lomnice nad Popelkou. 

 Od jara je ICM také zapojeno do neziskového projektu Promítej i ty! a každý měsíc organizuje veřejné promítání 

dokumentárních a edukačních filmů. 

 Finanční dotace z grantů od společností Nadace Preciosa a Partners market byly přiznány Městské knihovně Antonína 

Marka za účelem podpory ICM. Nadace Preciosa sponzorovala vybavení společenského sálku ICM, Partners market youtuberskou 

akci. 

 

  



 

 

Cíle činnosti v roce 2017 

Chceme využít spolupráci, jež začala na podzim 2016, a podpořit činnost Parlamentu mládeže města Turnova a jeho záměry. 

Z nich zejména založení regionálního internetového časopisu pro mládež, jež si klade za cíl informačně propojit veškeré děti 

a mladé lidi z turnovských škol ve věkových kategoriích 2. stupně základních škol a středních škol.  Naplnění tohoto cíle bude 

naplněním poslání Informačního centra pro mládež. 

 Další oblastí, na níž bychom se chtěli zaměřit, je činnost spolků, mládežnických zájmových skupin či jednotlivců. Nabízíme 

prostor a technickou i personální podporu nápadům mladých lidí. Jsme rádi za podněty, s nimiž dosud někteří klienti přišli 

(např. cosplayová kostymérna, rapperská akce, výstavy) a rádi bychom šířili povědomí o možnostech realizace vlastních nápadů. 

Cílem je inspirovat mládež k originalitě projevu a odvaze projevit se. 

 V neposlední řadě máme v plánu propojit více spolupráci s některým z dalších regionálních ICM. S ICM Lomnice 

nad Popelkou jsme se setkali při organizaci a obsazení stánků na veletrzích Educa v Liberci a Burza škol v Turnově. Dále 

se chystáme sdílet některé konkrétní aktivity tím způsobem, že akce proběhnuvší v Turnově a jejich protagonisty doporučíme 

do ICM Lomnice a naopak. 

 Zajímá nás rozvoj mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti dobrovolnictví. Po prvním neúspěšném pokusu bychom rádi 

zopakovali žádost o dobrovolníka z EDS a zcela nově bychom chtěli motivovat mládež k účasti na vzdělávacím programu Ceny 

vévody z Edinburghu.  

 

 

V Turnově dne 3. ledna 2017       Zpracovala Bc. Bára Havlátová 



 

 

Příloha 

Fotografie z akcí roku 2016 

 

 

 

 



 

 

 

    



 

 

  

   



 

 

  

  



 

 

  

   



 

 

  

   



 

 

   

   


