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- Adresa ICM- 
 

- Statutární zástupce- - Zřizovatel- 

Jeronýmova 517 Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, Ph.D. Městská knihovna Antonína Marka Turnov, 

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. 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 2021- 

 

Fungování ICM Turnov bylo na začátku roku 2021 omezeno opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19. V rámci 

těchto opatření bylo ICM Turnov od začátku roku do května uzavřeno. V době uzavření ICM byly zrušeny také všechny 

naplánované akce.  Od 31. 5. 2021 se obnovil jak otevřený odpolední klub mládeže, tak i Magicový klub. Ve spolupráci 

se Vzdělávacím centrem Turnov v sálku ICM proběhla pilotáž programu Toulky srdcem Českého ráje v rámci projektu 

Paměť regionu. V červnu opět proběhla spolupráce se střediskem volného času Žlutá ponorka (Den dětí s Ponorkou 

2021), na které se ICM podílelo společně s dětským oddělením knihovny (Cesta hrdiny). Od září jsme opět obnovili 

tradici Cestovatelských čtvrtků, podařilo se uspořádat přednášky Austrálie, velká cesta Jaroslava Lísky, Na zkušenou v 

Londýně Báry Suché a Jižní Švédsko Pavla Bičiště. Započali jsme také nový přednáškový cyklus Krvavé stránky historie 

PhDr. Jiřího Zoula Sajbta, v rámci kterého proběhly přednášky Bitva u Brůdku 1040 a Rozhádaná zem (1179–1186). Od 

září v sálku ICM opět zasedá Parlament mládeže města Turnova. Dále jsme uspořádali několik přednášek o mediální 

gramotnosti, a to jak v prostorách hlavní budovy knihovny, tak přímo na školách. V sálku ICM je stále ke zhlédnutí 

výstava Krajiny Českého ráje, Krkonoš a Jizerských hor od malíře Jiřího Nevěčného. Vzhledem k epidemické situaci 

jsme v listopadu zrušili větší akci Noc deskových her a v prosinci i Cestovatelský čtvrtek. Opět se lehce zvedla 

návštěvnost našeho webu, naopak pozorujeme post epidemický odliv návštěvníků, především na akcích.   

 

 

 

 



 

 

- Hlavní cíle a Plán aktivit na rok 2022 - 

 

Provoz ICM v roce 2022 bude snad již neomezen aktuální epidemickou situací. Odpolední otevřený klub mládeže a 

Magicový klub by měly fungovat bez omezení. Opět budeme od února pořádat Cestovatelské čtvrtky (výhledově Barma: 

usměvavá, tajemná a zlatá, Rudými skalami Utahu, Na kole z Ománu domů, Jižní Amerika) a od září představíme nový 

historický cyklus zaměřený na dějiny každodennosti Život ve středověku. Ve spolupráci s naším zřizovatelem Městskou 

knihovnou Antonína Marka se budeme podílet na Noci s Andersenem. V dubnu uspořádáme v knihovně akci s 

přespáním Noc deskových her a v listopadu uspořádáme opět Noc fantazie v knihovně, tentokrát zaměřenou na science 

fiction (téma Star Wars). Budeme i nadále spolupracovat s Parlamentem mládeže města Turnova. Pokud to bude 

epidemická situace dovolovat, ve spolupráci s PMMT, místními školami a dalšími organizacemi pomůžeme uspořádat 

vše-školský majáles, jehož ICM využije k reachoutu a propagaci našich informačních služeb. V červnu se opět zapojíme 

do Dne dětí s Ponorkou, pokud bude realizován. V prosinci již tradičně proběhne dobročinná sbírka pro depozitum 

Bastet. Stále budeme v průběhu roku nabízet do škol přednášky o mediální gramotnosti. Dalším cílem zůstává také 

využití certifikace ICM k získání grantů od Libereckého kraje, kupříkladu na realizování výše zmíněných přednášek o 

mediální gramotnosti.  

 

 

 

 



 

- Statistika 2021 - 

 

 

Telefonické dotazy 8 

Fyzické dotazy 26 

Elektronické dotazy 5 

Celková návštěvnost 437 

Návštěvy akcí 2092 

Návštěvy webu 2905 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 31. ledna 2022     Zpracovala Lucie Zoulová 


