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Personál

ředitel knihovny Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, 605 123 140
pracovnice ICM Bc. Bára Havlátová, 731 088 163

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 pauze bylo
opět otevřeno od 1. listopadu.

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 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 možností přípravy 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.

Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 byl pro turnovské ICM rokem velkých změn, a to jak personálních, tak koncepčních. I přes ztrátu klientely způsobenou
přerušením činnosti ICM se podařilo mládež zpět nalákat. Akcí pořádaných od listopadu se zatím účastní méně lidí, než bychom
si představovali (obvykle mezi pěti a třinácti lidmi), ovšem postupně se o činnosti ICM dozvídá stále více obyvatel, a tak věříme,
že se plnohodnotně zapojí do turnovského informačního života.

Plán na rok 2016
Leden
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
Únor
16. únor
Workshop k soutěži Příběhy 20. století
Literárně-filmový kroužek ve spolupráci s Kinem Sféra
Vyhlášení fotosoutěže o informacích (12 – 30 let)
Komiksový workshop
Březen
Vyhlášení soutěže pro ZŠ a SŠ ve spolupráci s učiteli: sled
žákovských přednášek o přírodě a ekologii
Měsíc čtenářství: Malá mořská víla, Svěrák, Macourek
„Půjčení“ dobrovolnice Laury z Nového Města pod Smrkem
Cestovatelská beseda o Ukrajině
Komiksový workshop
Duben
Den profesí s GYTU
Sled žákovských přednášek o přírodě a ekologii na základě
soutěže pro ZŠ a SŠ ve spolupráci s učiteli
Komiksový workshop

Květen
Tematické výlety za regionálními osobnostmi a díly
Detektivní workshopy
Komiksový workshop
Červen
Tematické výlety za regionálními osobnostmi a díly
Informační a čtenářské workshopy pro SŠ a ZŠ
Červenec, srpen
Přijmout zahraničního dobrovolníka
Příměstský tábor
Tematické výlety za regionálními osobnostmi a díly
Září
Účast na týdnu mobility a na Dni bez aut
Žákovské přednášky
Říjen
Žákovské přednášky
Listopad
Burza středních škol
Prosinec
Předvánoční výtvarné dílny

Jiné
Obnovené ICM potřebovalo zejména dobrou reklamy, za níž chceme poděkovat turnovským institucím, které se s ICM spojily,
podpořily ho a stále propagují naše akce nebo se jich jako odborné složky i jako soukromé osoby sami účastní.
Nyní 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).

V Turnově dne 25. ledna 2016

Zpracovala Bc. Bára Havlátová

