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Fotogalerie ze studijni cesty je uložená na: 

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Exkurze_SKIP_2019_Turnovskem...  

Průvodcem nám byl ředitel Městské knihovny Antonína Marka v Turnově Mgr. Jaroslav 

Kříž. 

Navštívili jsme Muzeum Českého ráje v Turnově: https://www.muzeum.turnov.cz/, 

prohlédli jsme si geologickou, paleontologickou a mineralogickou expozici. Seznámili jsme 

se s minerály z Kozákova, mezi kterými se nacházely napřiklad křišťál, ametyst, záhněda, 

hvězdový křemen, jaspis a acháty. Zajímavé byly i stopy obojživelníků zachované v pískovci 

z mladších prvohor a fosilní ryby. Jsou zde zkamenělé ulity ústřic, amonitů, klepeta ráčků aj. 

Hornická štola ukazuje těžbu drahých kamenů dolováním.  

V druhé části expozice jsou ukázky drahých kamenů z Austrálie, Afriky, Asie, Ameriky a 

Evropy. 

Dalším bodem programu byla návštěva Městské knihovny Antonína Marka v Turnově 

https://knihovna.turnov.cz/ a její nově vytvořené pobočky na nádraží ČD 

https://knihovna.turnov.cz/knihovna/pobocky/pobocka-turnov-ii/. Pan ředitel by rád dostal 

povolení na výstavbu knihovny nové – bezbariérové, ale prozatím se to nedaří. Nedostačující 

je zejména množství toalet na dětském oddělení. Pobočka na nádraží je velice využívaná a 

oblíbená. Je zařízená vkusně novým nábytkem a snad i díky vysokým stropům pusobí 

vzdušně a příjemně.  

Poslední knihovnou, kterou jsme si prohlédli, byla knihovna ve Svijanech – umístěná v 

budově Kampeličky. Knihovna má nové hezky upravené prostory, světlé regály na knihy jsou 

zakoupeny v Ikee.  

Knihovna a společenská místnost jsou hlavními kulturními stánky obce Svijany. Odehrávají 

se zde besedy, výstavy a jiné kulturní akce. Pro děti se tu pořádá Noc s Andersenem, děti 

z výtvarného kroužku Šikulové se scházejí k odpolednímu čtení, při kterém si vybírají 

básničky, pohádky, které si později nacvičí a předvádí svá pásma na různých obecních akcích. 

V knihovně jsou pořádány také výstavy. Čtenáři  mají volně k dispozici počítač, tiskárnu i 

skener. Za poslední rok se podařilo zvýšit počet čtenářů, a to hlavně o děti a mládež. 

Více zde: http://svijany.knihovna.cz/o-nas/ 

V plánu byla i prohlídka Svijanského pivovaru, ta ale byla bohužel odvolána. 

 

Zapsala: Naďa Haščáková 
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