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příspěvková organizace 

Turnov 511 01 - Vedoucí ICM- Jeronýmova 517 

IČ: 00498858 Bc. et Bc. Lucie Zoulová Turnov 511 01 

 



 

 

- Představení ICM- 

 

Turnovské ICM vzniklo v roce 2013 a od té doby funguje pod záštitou a v prostorách Městské 
knihovny Antonína Marka. ICM postupně získávalo ve městě mezi ostatními institucemi  
a organizacemi své místo. Dnes je již stabilní základnou pro aktivity spojené s mládeží. V Turnově 
a v místních základních a středních školách je známo natolik, že pro své činnosti nemusí jen samo 
oslovovat partnery, ale je již samo vyhledáváno.  

Prostory ICM se nacházejí v suterénu Městské knihovny Antonína Marka. Prostor je tvořen 

sálkem, ve kterém probíhají přednášky, besedy, workshopy a další akce, a kanceláří, která je 

vyhrazena pro informační činnost a komunikaci s klienty. Mezi hlavní činnosti ICM Turnov patří 

informování a sdružování mládeže a pořádání akcí pro mládež i širokou veřejnost. Naše aktivity 

jsou edukativní i odpočinkové. Důležitou součástí je spolupráce s několika spolky, nejvýrazněji 

spolupracujeme s Parlamentem mládeže města Turnova (PMMT), který v sálku ICM pořádá svá 

zasedání. Další činnost ICM je spojena s knihovnou; v ICM sídlí půjčovna multimédií (audioknihy, 

zvukové knihy pro nevidomé). Informační centrum poskytuje ověřené informace v rozsahu 

Jednotné klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR a v duchu nové Evropské charty informací pro 

mládež, a to jak na svých webových stránkách, tak přímo v kanceláři ICM.  

 

 

 



 

 

- Zhodnocení uplynulého roku 2018- 

 

Velkou změnou v chodu ICM bylo přijetí nové pracovnice od května 2018. ICM pokračuje v úzké spolupráci 
s Parlamentem mládeže města Turnova, který v tomto roce navázal spolupráci s Parlamentem mládeže města Mladé 
Boleslavi. PMMT také zorganizoval veřejnou diskuzi Parkoviště vs. Prostor pro vzdělávání mezi dvěma stranami, z nichž 
každá měla jinou představu o využití prostoru u místní ZŠ. Významnou akcí, na které se ICM podílelo, byl vše-školský 
majáles, tematizující 100 let svobody – nesvobody. Také jsme pravidelně jednou za měsíc zavedli cyklus 
cestovatelských přednášek: Cestovatelské čtvrtky, přístupné mládeži i široké veřejnosti. V létě v ICM proběhly dvě 
přednášky o historii používání pergamenu a o jeho výrobě, zakončené workshopem, při kterém si zájemci mohli výrobu 
pergamenu vyzkoušet. Na podzim jsme v ICM pořádali besedu o studiu v Austrálii. K volnočasovým aktivitám při ICM 
patří neoficiální Magicový klub pro mládež, který sdružuje mladé hráče karetní fantasy hry Magic the Gathering – cílem 
těchto aktivit je uvedení ICM do povědomí mládeže a vzbudit zájem i o informační služby našeho ICM. Právě na 
motivování mládeže k využívání informačních služeb ICM je třeba ještě v budoucnu zapracovat. ICM pokračuje 
v navazování spolupráce s dalšími organizacemi, jako je středisko volného času Žlutá ponorka (Den dětí s Ponorkou), 
Město Turnov (Den zdraví 2018), mezinárodní humanitární organizace ADRA (Giving Tuesday), depozitum Bastet 
(Kočičí osvěta a dobročinná sbírka pro kočky v nouzi), Muzeum Českého ráje v Turnově a KC Střelnice (Noc fantazie 
v knihovně 2018) a v neposlední řadě spolupracujeme s naším zřizovatelem Městskou knihovnou Antonína Marka v 
Turnově (Noc fantazie v knihovně 2018, letní (S)tvořitelny).   
  

 

 



 

 

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2019 - 

 

ICM bude pokračovat ve spolupráci a koordinování Parlamentu mládeže města Turnova, ve spolupráci s dalšími spolky 

a organizacemi a v navazování nových kontaktů. Využijeme pozitivní i negativní zkušenosti z organizace předchozího 

majálesu a opět v květnu ve spolupráci s místními školami a dalšími organizacemi uspořádáme vše-školský majáles, 

tentokrát zaměřený na výročí Sametové revoluce. Majálesu ICM využije i k reachoutu a propagaci našich informačních 

služeb. PMMT se také ve spolupráci s ICM zaměří na svou ekologickou kampaň proti užívání nerecyklovatelného 

nádobí v rámci turnovských akcí. Opět se zapojíme do Dne dětí s Ponorkou, přičemž ICM bude na svém stanovišti 

spolupracovat se studenty místní SUPŠ a VOŠ Turnov. Také se opět zapojíme do pořádání Dne zdraví 2019. I v novém 

roce budeme pokračovat v tradici Cestovatelských čtvrtků a uspořádáme besedu o stáži na čínské univerzitě v Ningbu. 

Využijeme zájmu mládeže o youtubering a uspořádáme další akci s vybraným youtuberem. Dále budeme pokračovat 

v Kočičí osvětě a v prosinci opět uspořádáme dobročinnou sbírku pro depozitum Bastet, následovanou osvětovou 

přednáškou o kočkách v nouzi a zvážíme zvýšení povědomí o kampani Feliti kastruje/Feliti krmí (případně i aktivní 

zapojení). Velkým cílem pro příští rok je zvýšení povědomí o informačních službách našeho ICM (například opětovnou 

účastí na Burze středních škol, kterou pořádá OHS Turnov, letáčky a reachouty v rámci dalších akcí).  

     

  

 

 



 

 

 

 

- Jiné- 

 

V lednu 2019 opětovně požádáme o certifikaci našeho ICM. Dlouhodobě se snažíme o poskytování kvalitních služeb  

a o splnění formálních požadavků certifikace. Doufáme, že se nám v tomto roce podaří známku kvality získat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 10. ledna 2019      Zpracovala Lucie Zoulová 


