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- 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.  

Od roku 2020 získalo turnovské ICM certifikaci MŠMT. 

 

 



 

 

- Zhodnocení uplynulého roku 2019- 

 

Velkým úspěchem v roce 2019 bylo získání certifikace MŠMT pro naše ICM (2020 – 2022). Velmi přínosné pro vedoucího pracovníka 
ICM bylo absolvování pětidenního mezinárodního školení Erasmus+ training course Storytelling for Global Change (využití například 
v rámci kurzů tvůrčího psaní). ICM Turnov pokračuje v úzké spolupráci s Parlamentem mládeže města Turnova. Významnou akcí, na 
které se ICM podílelo, byl vše-školský majáles, tematizující výročí Sametové revoluce – „Zacinkáme znovu“. Pravidelně jednou za měsíc 
pořádáme cyklus cestovatelských přednášek: Cestovatelské čtvrtky, přístupné mládeži i široké veřejnosti. Nově jsme také zavedli 
historický cyklus přednášek Temné stránky historie. Na jaře proběhla beseda Na stáži v Číně: Ningbo a Šanghaj. V létě v ICM proběhly 
dvě dílny Udržitelné (s)tvořitelny, motivující k dalšímu využití použitých věcí a materiálů. Na podzim jsme v ICM pořádali besedu o práci 
na Aljašce. Dále proběhla beseda o první československé himálajské expedici se synem vedoucího tehdejší expedice Vladimírem 
„Chroustem“ Procházkou. Další novinkou je kurz tvůrčího psaní, který v ICM probíhá ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov. Také 
v ICM probíhala doučování českého a anglického jazyka. Dále jsme navázali na předchozí zkušenosti s tématem Mediální gramotnosti a 
ve spolupráci s NICM jsme uskutečnili několik přednášek OMG (O mediální gramotnosti) nejen na místních školách. K volnočasovým 
aktivitám při ICM patří neoficiální Magicový klub pro mládež, který sdružuje mladé hráče karetní fantasy hry Magic the Gathering. Vedle 
pravidelných setkání klubu jednou týdně proběhly i tři větší akce s přespáním v ICM. Během pracovního týdne v sálku ICM stále probíhají 
setkání otevřeného odpoledního klubu mládeže. 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 2019), 
Vzdělávací centrum Turnov (kurz Tvůrčí psaní), Město Turnov, mezinárodní humanitární organizace ADRA, depozitum Bastet 
(dobročinná sbírka pro kočky v nouzi), Muzeum Českého ráje v Turnově (cyklus Temné stránky historie a přednáška Zbraně a zbroj ve 
středověku a raném novověku, propagace ICM na Staročeských řemeslnických trzích) a KC Střelnice a v neposlední řadě 
spolupracujeme s naším zřizovatelem Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově (Noc s Andersenem, Noc fantazie v knihovně 
2019). V průběhu roku 2019 proběhly v ICM dvě umělecké výstavy: výstava dřevěných plastik Josefa Hracha a výstava Zdenky Jandové 
Obrazy mluví vlastní řečí, která pokračuje i v roce 2020. 
  



 

 

 

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2020 - 

 

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 PMMT, místními školami a dalšími organizacemi uspořádáme vše-školský 

majáles. Majálesu ICM využije i k reachoutu a propagaci našich informačních služeb. Opět se zapojíme do Dne dětí 

s Ponorkou a Noci s Andersenem. Také se opět zapojíme do pořádání Dne zdraví 2020. I v novém roce budeme 

pokračovat v tradici Cestovatelských čtvrtků a v cyklu Temné stránky historie (Právo útrpné, Hygiena a zdraví ve 

středověku). Od září představíme nový historický cyklus Život ve středověku. Nadále budeme v případě potřeby 

poskytovat doučování českého a anglického jazyka. Také stále budeme nabízet do škol přednášky O mediální 

gramotnosti. V lednu uspořádáme besedu o fungování kočičích depozitů a útulků a v prosinci opět proběhne dobročinná 

sbírka pro depozitum Bastet. V listopadu opět uspořádáme Noc fantazie v knihovně, tentokrát zaměřenou na science 

fiction (téma Star Wars). Rovněž Magicový klub v příštím roce pokračuje. Kromě toho uspořádáme na základě poptávky 

i herní večer zaměřený na deskové hry, případně s přespáním v knihovně. Spolupráce se Vzdělávacím centrem Turnov 

bude v příštím roce pokračovat, nejenom kurzem tvůrčího psaní, ale také se budeme podílet na projektu Paměť regionu 

v oblasti neformálního vzdělávání. Velkým cílem pro příští rok je zvýšení povědomí o informačních službách našeho ICM 

(například opětovnou účastí na Staročeských řemeslnických trzích, letáčky a reachouty v rámci dalších akcí). 

 



 

- Statistika 2020 - 

 

 

Telefonické dotazy 25 

Fyzické dotazy 43 

Elektronické dotazy 14 

Celková návštěvnost 2656 

Návštěvy akcí 1655 

Počet akcí 35/99 

Návštěvy webu 2652 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 10. ledna 2020      Zpracovala Lucie Zoulová 


