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Informační centrum pro mládež v MěK 
Nový Bydžov           

Dobroslava Strnková           
 

     Národní informační centrum pro mládež ( dále jen ICM) je jedním z oddělení Národního institutu dětí a 
mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavní myšlenkou ICM je soustředit veškeré 
potřebné informace, informační produkty, poradenství a služby pro děti a mládež na jednom místě, v 
souladu se záměry a cíli strategie státní politiky pro oblast dětí a mládeže a Evropské charty pro mládež, 
a jejich následná distribuce a popularizace v rámci informačního systému pro mládež. 
 
      ICM poskytují dětem, mládeži, ale i dalším zájemcům bezplatně informace a související doplňkové 
služby například z oblasti vzdělávání, práce v ČR a v zahraničí, volného času, cestování, zdraví, 
sociálněpatologických jevů, ekologie, sociálních skupin a hnutí a mezinárodních a národních organizací. 
Většina informačních služeb je doprovázena také službami poradenskými. Centra usilují o zaručení 
volného přístupu k informacím pro všechny mladé lidi bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, 
náboženství nebo sociální zařazení. V rámci dalších bezplatných služeb poskytují ICM např. výpůjčky 
naučných videokazet, CD-ROMů a knih. Zdarma nabízejí letáky, brožury, popřípadě časopisy, realizují 
semináře a besedy na aktuální informační témata. Mezi ostatní služby ICM, které již bývají zpoplatněny, 
patří: kopírování, scanování, tisk z PC, přístup na internet, práce na PC, prodej přihlášek na SŠ, VOŠ, 
VŠ. Některá ICM nabízejí studentům prodej slevových karet ISIC, IYTC a ITIC, prodej map, dále nabízejí 
poradenství v oblasti profesní diagnostiky COMDI pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, žáky a absolventy SŠ. Vybraná 
ICM jsou zároveň regionálními pobočkami České národní agentury Mládež v akci, evropské informační 
služby EURODESK a Europedirekt. Většina ICM pracuje při domech dětí a mládeže. Podrobnější 
informace získáte na adrese: http://www.icm.cz . 
 
      Co bylo hlavním impulsem pro zřízení ICM při knihovně v Novém Bydžově? Naše dlouhodobá snaha 
nabídnout mladým lidem aktivní využívání volného času a soustředit pro ně kvalitní a nejnovější informace 
z různých informačních oblastí (jako jsou např. vzdělávání, studium v zahraničí, práce u nás i v zahraničí, 
sociálněpatologické jevy) na jednom místě. Na základě jedenáctileté zkušenosti s turistickým informačním 
centrem víme, jak je důležité poskytovat informace komplexně. V neposlední řadě to byla snaha dostat 
více teenagerů do knihovny. Nejprve jsme přesvědčili našeho zřizovatele (v našem případě město Nový 
Bydžov) o potřebě ICM v našem městě. Následně jsme vyplnili přihlášku a zaplatili registrační poplatek. 
Během měsíce přišlo potvrzení o registraci. Na zkušenou jsme se rozjeli nejen do Prahy, ale i do Lomnice 
nad Popelkou, kde centrum funguje již delší dobu a velikost místa je srovnatelná s Novým Bydžovem. Z 
návštěv jsme si kromě cenných zkušeností a nápadů přivezli i spoustu materiálů. 
 
      Naše informační centrum pro mládež bylo otevřeno v prosinci loňského roku. I když bojujeme s 
nedostatkem prostoru v oddělení pro děti a mládež, vyčlenili jsme jeden velký regál na informace pro ICM 
a roztřídili jsme informační materiály do jednotlivých šanonů. Další fází byla příprava oddílu ICM na 
webových stránkách naší knihovny (viz: http://knihovna.novybydzov.cz ). V dětském oddělení jsme umístili 
loga ICM a připravili jsme informační letáčky o existenci ICM v naší knihovně. Aby se o existenci nově 
vzniklého ICM dozvěděli ti, pro které je určeno, domluvili jsme si schůzky s řediteli škol a následně jsme 
navštívili všechny třídy druhého stupně základních škol a všechny střední školy ve městě. Osobně jsme 
informovali starší děti a mladé lidi a rozdali jsme jim letáčky s naší nabídkou. Následně přijeli dva 
přednášející z pražského IMC a prezentovali studentům možnosti studia a práce v zahraničí.  
 
      Práce v našem ICM se postupně rozbíhá, mladí lidé si zvykají na možnost vyhledávání potřebných 
informací a také se tu setkávají se svými vrstevníky a hledají pomoc při řešení osobních problémů. 
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