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Světový den informací! 

Ve čtvrtek 24. 10. je Světový den 

pro rozvoj informací! Víte, že 

poskytování informací mladým 

lidem má svá pravidla? 

Česká republika je jednou ze zemí, 

která se zavázala dodržovat principy 

Evropské charty informací pro 

mládež. Víte co to znamená?  
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Žijeme v době, kdy informace 

mnohonásobně přerostly poptávku. 

Je těžké se v nich vyznat a třídit je. 

Profesionálové z řad pracovníků 

Informačních center pro mládež jsou 

vyškoleni tak, aby pomohli mladým 

lidem vyhledávat a ověřovat 

informace v rámci principů Charty*. 

K dodržování principů Charty se 

svým podpisem již zavázalo více 

než 70 organizací z téměř 40 zemí 

evropského kontinentu. Za Českou 
republiku zásady Charty dodržuje 

Síť informačních center pro mládež 

(ICM), která se tímto zavázala 

k dodržování 9 principů charty. 

Jaké principy to jsou? Nezávislost, 

dostupnost, inkluze, respektování 
potřeb, podpora, participace, etika, 

proaktivita a profesionalita jsou ode 

dneška hvězdami on-line kampaně, 

kterou koordinuje Národní 

informační centrum pro mládež.  

Od čtvrtka do konce listopadu se 

budeme na našem webu a sociálních 

sítích věnovat principům Charty. 

Ukažte svému okolí, že i pro vás 

jsou ověřené informace důležité a 

sdílejte kampaň! Informace o Chartě 

a kampani je možné od příštího 

čtvrtka najít na www.nicm.cz, FB 

NICM a Instagramu NICM a také na 

našem webu a FB. 

 

Z webu ICM 

Literární, historická a 

fotografická soutěž DANIEL 
 

Česká společnost přátel Izraele ve 

spolupráci s Kulturním a 

vzdělávacím centrem Židovského 

muzea v Praze, Památníkem Terezín 

s Mezinárodním Křesťanským 

velvyslanectvím Jeruzalém – ICEJ 

organizuje 17. ročník literární, 

historické a fotografické soutěže 

DANIEL. 

http://www.nicm.cz/
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A. Soutěžní téma 

Holocaust a jeho reflexe; současné 

rasové problémy a problematika 

soužití různých etnik v ČR. 

B. Charakteristika soutěže 

Soutěž Daniel je jednokolová. Pro 

letošní ročník jsou vyhlášeny 

následující obory: 

a) obor literární 

(poezie, povídky, fejetony, eseje atd. 

s uvedenou tematikou; doporučený 

rozsah literárních příspěvků do 5 

stran A4; autorům poezie 

doporučujeme zaslat alespoň tři 

básně) 

b) obor historický 

(dějepisné studie týkající se tématu, 

maximálně 20 stran včetně příloh) 

c) obor fotografie 

(obor zaveden od 8. ročníku soutěže 

– pravidla a doporučení viz příloha). 

C. Kategorie: 

I. kategorie 

je určena žákům 8. a 9. ročníků 

základních škol, 3. a 4. ročníků 

osmiletých gymnázií a 1. a 2. 

ročníků šestiletých gymnázií, 

II. kategorie 

je určena žákům všech typů 

středních škol. 

Organizace, pravidla a další 

informace o soutěži najdete zde: 

Daniel 2020 (1) 

  

Zdroj: www.talentovani.cz 

Další články zde:  

https://icm.turnov.cz/ 

Další aktuality z knihovny 
 
 

 
 
 

https://icm.turnov.cz/wp-content/uploads/2019/10/Daniel-2020-1.pdf
http://www.talentovani.cz/souteze/literarni-historicka-a-fotograficka-soutez-daniel
https://icm.turnov.cz/


Aktuality ze srdce 

Českého ráje, 43. týden  

(21. 10. – 27. 10. 2019) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kam za kulturou? 

Poslední aristokratka 

Kino SFÉRA 

pondělí 21. 10. 2019 od 19:30 

čtvrtek 24. 10. 2019 od 17:00 

pátek 25. 10. 2019 od 17:00 

pátek 25. 10. 2019 od 19:30 

sobota 26. 10. 2019 od 17:00 

sobota 26. 10. 2019 od 19:30 

neděle 27. 10. 2019 od 19:30 

 

 

 

 

 

Úterý 22. 10. 2019 

Kino SFÉRA 

Filmový klub 

Od 19:30 

Nikdy neodvracej zrak 

 

 

 

 

http://www.kcturnov.cz/posledni-aristokratka
http://www.kcturnov.cz/nikdy-neodvracej-zrak
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Středa 23. 10. 2019 

Kino SFÉRA 

Cestovatelský klub 

Od 18:00 

Libor Drahoňovský  

– Bosna a Hercegovina  

 

Čtvrtek 24. 10. 2019 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Mezinárodní dny archeologie 

Od 17:00 

Přednášky a komentované prohlídky 

 

 

Zombieland: Rána jistoty 

Kino SFÉRA 

čtvrtek 24. 10. 2019 od 19:30 

neděle 27. 10. 2019 od 17:00 

 

Pátek 25. 10. 2019 

Kavárna KUS 

Od 20:00 

Adina Atlas a Peprmintová Slunce 

& Pap`n`dekl 

 

http://www.kcturnov.cz/libor-drahonovsky-bosna-hercegovina
http://www.kcturnov.cz/libor-drahonovsky-bosna-hercegovina
http://www.muzeum-turnov.cz/akce/mezinarodni-dny-archeologie-prednasky-a-komentovane-prohlidky/?zobrazit=
http://www.kcturnov.cz/zombieland-rana-jistoty
http://www.kcturnov.cz/adina-atlas-a-peprmintova-slunce-amp-papndekl
http://www.kcturnov.cz/adina-atlas-a-peprmintova-slunce-amp-papndekl
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Sobota 26 – neděle 27. 10. 2019 

Muzeum Českého ráje v Turnově 

Víkend Křišťálového údolí 

 

 

 

Další doporučené odkazy: 

Dům přírody Českého ráje 

http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/  

Hrad Valdštejn 

http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-

cs/  

Městská knihovna Antonína 

Marka 

https://knihovna.turnov.cz/  

Muzeum Českého ráje 

http://www.muzeum-turnov.cz/  

Zámek Hrubý Rohozec 

https://www.zamek-

hrubyrohozec.cz/cs  

Žlutá ponorka 

https://www.ponorkaturnov.cz/  

 

http://www.muzeum-turnov.cz/akce/vikend-kristaloveho-udoli/?zobrazit=
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
http://www.hrad-valdstejn.cz/dre-cs/
https://knihovna.turnov.cz/
http://www.muzeum-turnov.cz/
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
https://www.ponorkaturnov.cz/

