
September is National 

Library Card Signup Month! 
Having a library card is an integral tool for a successful school year. 

You can, of course, check out the usual books, graphic novels, 

eBooks, audiobooks, movies, music, and video games. But did you 

know that you can also check out Kindle eReaders, bike locks, and a 

Nintendo DS? 

With your card you can also use our free public computers and access 

all of our online databases and resources, including Brainfuse (online 

tutoring), Mango Languages, magazine and newspaper article  

searching, and more. 

 

Get or renew a card in September 

If you don’t have an Elmwood Park library card, or if your card is  

expiring soon, stop by the Library during September (or any time) to 

get or renew your card. All ages can get one.  Adults must present a 

photo ID with their current Elmwood Park address on it.  Anyone un-

der 18 must have parent or caregiver present a photo ID with current 

address and sign for the card.   

 

All of September we will be having a raffle for new card holders and 

patrons who renew expiring cards. Prizes will include gift cards to lo-

cal restaurants and stores, and a gift basket for kids. Items will be on 

display in the 1st floor display case.   

 

Elmwood Park Public Library 
1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707 
708.453.7645 | www.elmwoodparklibrary.org 



¡Septiembre es el Mes Nacional para Inscribirse  

para una Tarjeta de la Biblioteca! 

Tener una tarjeta de la Biblioteca es una herramienta necesaria para tener un año escolar exitoso.  

Con una tarjeta de la Biblioteca puede tomar prestados libros, novelas gráficas, eBooks, audiolibros, 

películas, música, y videojuegos.  

¿ Pero sabia que tambien puede tomar prestado pases a museos suburbanos, Kindle eReaders,  

candados para bicicletas, reproductores de DVD portables, y Nintendo DS? 

Con su tarjeta tambien puede usar nuestras computadoras públicas gratís, acceso a bases de datos, 

Mango Languages, reparación de autos, tutorial en línea, Ancestry.com, y más. 

Obtenga o renueve su tarjeta en septiembre 

Si no tiene una tajeta de la Biblioteca Elmwood Park, o si su tarjeta expirará pronto, pase por la  

Biblioteca y obtenga o renueve su tarjeta. No hay restricciónes de edad, asi es que tambien puede  

sacar una para los pequeños. 

Todo el mes de septiembre estaremos afreciendo sorteos para los usuarios que saquen una nueva  

tarjeta o renueven su tarjeta. Premios incluyen tarjetas de regalo a restaurantes o tiendas de la region, 

y canastas de regalo para los niños. Los regalos estaran en exhibición en la vitrine en el primer piso.  

Wrzesień to Krajowy Miesiąc Rejestracji  

na Karte Biblioteczną! 

Posiadanie karty bibliotecznej bardzo Ci pomoże w czasie roku szkolnego. 

Wiadomo, że za pomocą karty bibliotecznej można wypożyczać książki, komiksy, książki elektroniczne, 

audiobook’i, filmy, muzykę, oraz gry wideo. Ale czy wiesz, że można też wypożyczyć czytniki książek 

elektronicznych (np Kindle), zabezpieczenia rowerowe, oraz przenośne konsole gier wideo Nintendo 

DS? 

Za pomocą karty można również skorzystać z naszych darmowych publicznych komputerów, oraz mieć 

dostęp do wszystkich naszych internetowych baz danych, w tym korepetycje w Brainfuse, nauki 

języków w Mango Languages, dostęp do artykułów w gazetach przez Newsbank, i wiele więcej. 

 

Jeżeli nie masz karty bibliotecznej Elmwood Park lub twoja karta niedługo wygaśnie, to zatrzymaj się w 

bibliotece najlepiej we wrześniu, aby dostać nową kartę lub przedłużyć istniejącą. Nie ma ograniczeń 

wiekowych. Dorośli muszą pokazać dokument ze zdjęciem i aktualnym adresem w Elmwood Park. 

Wszyscy poniżej 18-ego roku życia muszą przyprowadzić rodzica lub opiekuna, który przedstawi  

dokument ze zdjęciem i aktualnym adresem oraz podpisze kartę. Przez cały miesiąc wrzesień będziemy 

prowadzili loterię dla nowych posiadaczy kart i dla tych którzy kartę przedłużą. Można wygrać gift card 

do lokalnych restauracji lub sklepów, albo koszyk podarunków dla dzieci. Nagrody można obejrzeć w 

gablocie na pierwszym piętrze.  


