
 
 

Kedves Olvasók, Látogatók! 

 

A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár az energiaár-növekedése miatt 2022. 

november 15. napjától 2023. március 31. napjáig ideiglenes helyszínen, a Vállalkozás 

Segítő Központban /Felsőzsolca, Szent István u. 78./, a megszokott nyitva tartási időben 

biztosítja - csökkentett dokumentum állománnyal - a könyvtári szolgáltatásait.  

A könyvek előzetes igénylésére továbbra is lehetőséget biztosítunk a 

konyvtar@felsozsolcaph.hu e-mail címen vagy a 06 46 584 313 és 06 30 983 7107 

telefonszámokon. Az elektronikusan vagy telefonon leadott igényléseket, a névre szólóan 

összekészített dokumentumokat előzetesen egyeztetett időpontban lehet átvenni a Vállalkozás 

Segítő Központban /Felsőzsolca, Szent István u. 78/. Online katalógusunk segít a könyvek 

kiválasztásában, amelyet a http://www.zsolcakonyvtar.hu/ honlapunkon KATALÓGUS 

gombra kattintva tudnak elérni.  

Továbbiakban is segítséget nyújtunk online tájékoztatással, elektronikus dokumentumok 

adatbázisokban való felkutatásában és továbbításában, a tanulmányokhoz szükséges 

szakirodalom összeállításában, szabadon hozzáférhető szakirodalmi források és otthonról 

használható online könyvtári szolgáltatások elérésében.  

Az „Én könyvtáram” projekt foglalkozásaira és a könyvtári kiscsoportos foglalkozásokra előre 

egyeztetett időpontban továbbra is várjuk az óvodás és iskolás csoportokat.  

A könyvtári foglalkozásokon belül működő Baba-Mama Klub a Felsőzsolcai Szociális 

Szolgáltató Központban /Felsőzsolca, Kassai u. 32. sz./ keddenként 10.00 órától tartja a 

Babusgató foglalkozásait.  

Az irodalomterápiás foglalkozások a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolában 

lesznek megtartva.  

 

A Rozmaring Népdalkör és a Felsőzsolcai Férfi Népdalkör 2022. december 4. napjáig 

hétfőnként 17.00 illetve 18.00 órától a Rendezvények Házában /Felsőzsolca, Sport u. 1./ tartja 

a próbáit.  

 

A „Fitten és egészségesen időskorban is!” című interaktív, mozgásos egészségnevelési 

programra 2022. december 4. napjáig keddenként 17.00 órától várjuk az érdeklődőket a 

Rendezvények Házában /Felsőzsolca, Sport u. 1./. 

 

A Bárczay-kastélyban működő Helytörténeti kiállítóhely az épület zárva tartása alatt és az 

„Ecsettel a békéért” című időszaki kiállítás november 30. napjáig előzetes időpontegyeztetés 

alapján látogatható.  

 

A rendezvények helyszíneiről a rendezvények plakátjain, a médiaoldalakon tájékozódhatnak.  

 

Szolgáltatásainkkal az ideiglenes helyszíneinken továbbra is szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt. Köszönjük a megértésüket!  

Farkas Tünde 

        könyvtárvezető, igazgatóhelyettes 
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