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Nowe Przestrzenie, Nowe Możliwości
Trwają wewnętrzne projekty renowacji Biblioteki. Od połowy
sierpnia do połowy września część naszej sali opowieści
zostanie przekształcona w jasny i wesoły podmiejski dom z
drzewem, płotkiem i wbudowanym teatrem lalek. Proces
renowacji będzie miał minimalny wpływ na przestrzeń publiczną. Ta aktualizacja jest możliwa dzięki hojnym ofiarodawcom naszego Funduszu Darowizn na przestrzeni lat, w tym
sponsorom i uczestnikom Gatsby Gala 2017, a także darowiznom pracowników prywatnych.
Przeprojektowanie lobby jest na początkowym etapie planowania, a jego budowa ma nastąpić na początku 2019 roku.
Z niecierpliwością czekamy na nowe miejsce na przekąskę,
zdrowe opcje sprzedaży, ulepszony punkt obsługi, cyfrowy
kalendarz wydarzeń oraz niektóre dźwiękoszczelne elementy.
Jesteśmy zadowoleni, że po raz drugi od czterech lat
przyznano nam odpowiedni grant. Finansowanie tego projektu pochodziło z biblioteki stanowej Illinois, departamentu
Urzędu Sekretarza Stanu, przy użyciu żywych i uczących
Live & Learn Construction Grant Funds/Żywych i Uczących
Grantu Budowlanego Funduszy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat obu projektów, w
tym ankiety na temat pomysłów i potrzeb związanych z przekąskami, kliknij artykuł Library News na naszej stronie internetowej. Możesz także dołączyć do nas na sesjach Snack &
Chat / Przekąchać i Rozmawiać, aby uzyskać informacje na
temat wszystkich programów bibliotecznych, materiałów i
usług lub podzielić się nowymi pomysłami. Tej jesieni Snack
& Chat/ Przekąsić i Rozmawiać odbędzie się w 25 Wrzes. od
11:30 - 12:45, 18 Pazdz. od 6-7:15 p.m., and 14 Listop. od
14:30-15:45 p.m.

CLUB CONTI PREZENTUJE:
:

SOBOTA | 29 Września| 7-10 PM | @ W BIBLIOTECE
Załóż spodnie od dzwonu, buty na platformie i barwniki do krawatów—lub przyjdź
takim, jakim jesteś—Savor the ’70s—drugi raz biblioteka dla dorosłych (21 i
więcej lat), impreza ze zbiórką pieniędz dla biblioteki. Ciesz się tańcami,
jedzeniem i piciem, konkursem kostiumowym i pojedynkami DJ-ów. Zgarnij ofertę
z losowania nagród, cichą aukcją i loterią 50/50. Naucz się tańca Hustle i innych
linii, dołącz do "David Bowie" na karaoke i stwórz własnego rocka, i inne fajne
rzemiosła!
Bilety są $20 gdy kupujesz online lub w biurze Circulation (lub $25 przy
drzwiach). Każdy bilet zawiera jedzenie, jeden napój i zdjęcie z fotobudki. Napoje
będą $3. Bilety na loterię będą $1 lub 6 za $5.
Dzięki naszym hojnym sponsorom: Friends of the Library, Montclare-Elmwood
Park Kiwanis, Burger MooVment, Arcada Theater, Lagunitas Brewing Company,
Arrow Body & Fender Service, The Printing Station, Joe Perino, and President
Saviano.
Chcesz dodać swoje imię do naszej tablicy sponsorskiej? Skontaktować się z
Tiffany Verzani, Dyrektorka Biblioteki w 708.395.1230.

Tej jesieni zapraszamy do EKSPLORUJ...
eBooks & eAudiobooks / Książki elektroniczne i książki audio
Library Card Sign-up Month / Miesiąc rejestracji karty bibliotecznej
Beyond Books Collection / Poza Książkami Kolekcja
Zobacz szczegóły w środku.

listop.

paźdz.

wrzes.

Nowości Wydawnicze: Książki

Programy Dla Dorosłych

Komputery i Technologia

Wyróżnieni Goście i Wydarzenia

Introduction to Social Media: Facebook* /
Wprowadzenie do Mediów Społecznościowych:
Facebook* cz., 6 wrzes. • 13:00-14:30
Czy masz konto na Facebooku, ale nie wiesz, jak to
działa? Nauczyć się podstaw, jak w jaki sposób przesłać
zdjęcia i wysyłać wiadomości. Przygotuj informacje
logowania, gdy rozpocznie się zajęcia.

Research Your Family History Using the Internet* / Badać Historię
Swojej Rodziny Korzystania z Internetu*
pon., 17 wrzes. • 19:00-20:00
Dołącz do profesjonalnego genealoga Carona Primasa Brennana, który prezentuje
zasoby online w celu zbadania przeszłości Twojej rodziny, w tym głównych stron
takich jak Ancestry.com, a także mniej znanych witryn.

Excel 2010*
Podstawy: wt., 11 wrzes. • 19:00-20:30
Pośredni: pon., 15 pazdz. . • 19:00-20:30
Zaawansowany: pon., 29 pazdz. • 19:00-20:30
The Librarian Is In: Mobile Devices /
Bibliotekarz Jest Otwarty: Urządzenia
Mobilne pon., 24 wrzes. • 19:00-20:30
Masz ogólne pytanie na temat swojego urządzenia
mobilnego? Zatrzymaj się i zapytaj bibliotekarza.
VHS to Digital Converter Demonstration /
Prezentacja VHS (kaseta wideo) na
Konwerter Cyfrowy cz., 11 pazdz. • 19:00-20:30
Wpadnij, aby zobaczyć, jak działa nasza nowa kaseta
VHS (kaseta wideo) na cyfrowy konwerter.

Introduction to Consumer Reports Online* /
Wprowadzenie do Raportów Konsumenckich
Online* wt., 6 listop. • 19:00-20:30
Czy wiesz, że biblioteka ma subskrypcję raportów
konsumenckich online? Poznaj podstawy wyszukiwania i
porównywania recenzji.
Organizing Your Family Tree with Family Search* /
Organizowanie Twojego Drzewa Genealogicznego
z Wyszukiwaniem Rodzinnym*
pon., 12 listop. • 19:00-20:30
Naucz się korzystać z FamilySearch.org, aby mapować
swoje drzewo genealogiczne. Rodzina Search wymaga od
użytkowników, aby utworzyć darmowe konto, więc proszę
przynieść swój adres e-mail i hasło.

Movie Matinees / Porady filmowe

American Red Cross Blood Drive / Oddawanie Krwi przez Amerykański
Czerwony Krzyż pon., 1 pazdz. • 11:00– 16:00
Pomóż ocalić życie, przekazując krew Amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi.
Aby umówić się na spotkanie, wystarczy zadzwonić do biura obsługi klienta dla
dorosłych lub odwiedzić stronę redcrossblood.org i znaleźć krewetkę biblioteki
według kodu pocztowego. Upadki są również mile widziane.
Alzheimer's Awareness - Early Detection Matters* /
Świadomość Alzheimera - Kwestia Wczesnego Wykrywania*
wt., 9 pazdz. • 19:00-20:30
Dołącz do Mayry Ligeza ze Stowarzyszenia Alzheimera, aby dowiedzieć się, jak
rozpoznać znaki ostrzegawcze w sobie i innych oraz dowiedzieć się, dlaczego
wczesne wykrywanie ma znaczenie.
Flowers of Paradise* / Kwiaty z Raju*
śr., 17 pazdz. • 19:00-20:00
Dołącz do lokalnego biznesu (Flowers of Paradise) Kwiaty z raju do prezentacji o
kwiatach i aranżacji kwiatów. Program ten jest hojnie sponsorowany przez
Przyjaciół Biblioteki.
Travel Tales* / Podróże*
Dorośli i młodzież klasa 7-12 • cz., 25 pazdz. • 19:00-20:00
Holiday Green Screen / Świąteczny Zielony Ekran
cz., 29 listop. • 19:00-20:30
Rób zdjęcia z wakacji na zielonym ekranie biblioteki! Wybierz jedno z naszych
świątecznych środowisk, wybierz pozę, a my wyślemy Ci pocztą elektroniczną
Twój cyfrowy obraz. Przyjdź sam, zabierz znajomych lub rodzinę i baw się dobrze!

Jedzenie, Picie i Rękodzieło
Eat & Make* / Jedz i Rob* • 14:00-16:00
22 wrzes.: Chleb z Serem Oliwkowym i Brokatem
27 pazdz.: Bezmięsne Meksykańskie Ciasto Czekoladowe i Wieszaki Mini Makrama
24 listop.: Słodki Ziemniak Hash i Ombre Szyszki Sosnowe

Środowe Poranki • 13:30
Oglądaj popularne nowe wydania. Pyszny popcorn jest
zapewniony.

Adventures in Pickling* / Przygody w Piklowaniu*
śr., 26 wrzes. • 19:00-20:00
Przynieś swoje ulubione warzywa i odkrywaj sposoby ich zbierania. Dostarczymy
solankę, słoiki i przyprawy.

Film Lovers’ Friday • 13:30
Ciesz się starszymi filmami opartymi na miesięcznym
motywie.

Make Your Own Mulled Wine* / Zrób Własne Grzane Wino*
śr., listop. 28 • 19:00-20:00
Zrób własne grzane wino i udekoruj butelkę, aby zabrać ją do domu.

Godzina Rozmowy | English Conversation Hour
śr • 19:00-20:00
5, 12, 19 wrzes. | 3, 10, 17 pazdz. | 7 & 14 listop.
Dołącz do nas za godzinę rozmowy po angielsku.
Popołudnie

Kopie każdej książki będą dostępne
na stanowisku dla dorosłych na
około cztery tygodnie przed datą
dyskusji.
Popołudniowe sesje: 13:30-15:00
Sesje wieczorne: 19:00-20:30

18 wrzes.

Wtorkowe Dyskusje Książkowe

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Chair Yoga* / Joga na Krzesło *
pon. • 10, 24 wrzes. | 8, 22 pazdz. | 12, 26 listop. • 13:00-14:00
Trivia Night
wt. • 25 wrzes. | 30 pazdz. | 27 listop. • 19:00-21:00
Zabierz drużynę składającą się z maksymalnie czterech osób na Russell’s
Barbecue (Grill Russella), aby spędzić wieczór pełen wrażeń, wyzywających ciekawostek i nagród. Sprawdź naszą stronę na Facebooku w
dniu programu, aby zobaczyć pytanie premiowe!
Wieczór

Popołudnie

* Wymagana rejestracja

Wieczór

Popołudnie

Wieczór

20 listop.

Język i Literatura

Gry i Fitness

16 pazdz.

Aby uzyskać informacje o nadchodzących filmach, zadzwoń,
odwiedź naszą stronę internetową lub uzyskaj comiesięczną
listę w dziale usług dla dorosłych.

|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Programy Dla Młodzieży (Klasy 6-12, chyba że inaczej oznaczone)
Filmy dla nastolatków

Programy Kulinarne i Kulinarne

Będzie popcorn.

Pendulum Art* / Sztuka Wahadła*

Truth or Dare / Prawda czy Wyzwanie
A Quiet Place / To Spokojne Miejsce

Klasy 7-12 • pon., 17 wrzes. • 19:00-20:00
Twórz dzieła, które mogą swobodnie poruszać się z ustalonego
punktu dzięki sile grawitacji w tym twórczym i unikalnym programie.

Cz., 4 pazdz. • 19:00-20:45

Teens Eat & Make* / Nastolatki jedzą i robią*

Ready Player One / Gotowy Perwszy Gracz

Śr., 19 wrzes. • 18:30-20:30
Dołączcie do nas na przekąskę i rzemiosło, przygotowując kubki z
pestkami dyni i opalizujące luminarze.

Cz., 6 wrzes. • 19:00-20:45

Cz., 1 listop. • 6:30-20:45

Young Adult Council* / Rada Młodych Dorosłych*
Klasy 7-12 • 13 wrzes. | 11 pazdz. | 8 listop. • 19:00-20:30
Dołącz do grupy wolontariuszy biblioteki zyskać godzinach pracy,
pomóc zebrać pieniądze dla lokalnych organizacji charytatywnych,
zabawić, i kwalifikują się do nowych Przyjaciół Biblioteki stypendium!

Spinning Art* / Spinning Sztuka*
Klasy 7-12 • pon., 22 pazdz. • 19:00-19:45
Użyjemy maszyny spin-art, aby stworzyć fantastyczne okrągłe
arcydzieła.

Tissue Paper Art* / Sztuka Bibuły*
Klasy 7-12 • cz., 29 listop. • 16:00-17:00
Wytnij bibułkę w piękne i wyszukane wzory, aby stworzyć
dekoracyjne rzemiosło.

Rozrywka i Gry
Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh! /
Magia zgromadzenia i Yu-Gi-Oh!

Travel Tales* / Opowieści Podróżne*
Klasy 7-12 i Dorośli • cz., 25 pazdz. • 19:00-20:00
Podróż przez malowniczą 22-miesięczną, 20-krajową przygodę z
plecakiem. Uzyskaj porady dotyczące planowania, budżetowania,
pokonywania barier, uzyskiwania niezbędnych wiz i nie tylko.

Wieku 10-18 • Każdy śr. (Z wyjątkiem 31 pazdz. i 21 listop.) • 16:00-18:00

Fortnite Club
Klasy 4-12 • 10 & 24 wrzes. | 8 i 22 pazdz. | 12 i 26 listop. • 16:00-17:30

Dungeons & Dragons/Lochy i Smoki
Klasy 7-12 • 20 wrzes. |18 pazdz. | 15 listop. • 17:30-20:30

Programy Dla Dzieci Starszych (Klasy 3-6, chyba że inaczej oznaczone)
Hogwarts Adventure / Przygoda z Hogwartem
Klasy 2-6 • śr., 12 wrzes • 19:00-20:30
To 20 rocznica wydania Harry'ego Pottera w USA! Przyjdź posortuj się w swoim domu i świętuj nasz ulubiony czarodziejski
świat za pomocą magicznych gier, rzemiosł, ciekawostek i przekąsek.

Sztuka i Rzemiosło

Homework 911 / Zadanie 911

Clay Sculptures* / Rzeźby z Gliny*
Śr., 5 wrzes. • 16:00-17:00
Pendulum Art* / Sztuka Wahadła*

Klasy K-6 • wt. i cz. • 11 wrzes. - 6 grudz. (z wyjątkiem 20-22 listop.) • 16:00-18:00
Zadanie jest zdezorientowana i trochę sfrustrowana? Przynieś swoje zadanie do
biblioteki i uzyskaj pomoc od certyfikowanego nauczyciela. Nauczyciele będą
pracować z uczniami w grupach lub jeden na jeden, na co pozwala czas i przestrzeń.

Śr., 12 wrzes. • 16:00-17:00
Twórz dzieła, które mogą swobodnie poruszać się z ustalonego
punktu dzięki sile grawitacji w tym wyjątkowym i twórczym
programie.

Spinning Art* / Spinning Sztuka*
Wt., 16 pazdz. • 19:00-19:45
Użyjemy maszyny spin-art, aby stworzyć fantastyczne okrągłe
arcydzieła.

Pumpkins!* / Dynie!*
Weki 5-10 (z dorosłymi) • Śr., 24 pazdz. • 19:00-20:30
Zapewniamy dynie, zapasy i bajki z Halloween!

MidKids Read: Book Club*/MidKids Czytaj: Klub Książki*
Odbierz kopię książki na biurko dla dzieci i młodzieży.
Śr. • 16:00-16:45
26 wrzes. • The First Rule of Punk / Pierwsza Reguła
Punka przez Celia C. Pérez
24 pazdz. • Coraline przez Neil Gaiman
28 listop. • The One and Only Ivan / Jedyny Iwan
przez Katherine Applegate

Rozrywka i Gry

Tissue Paper Art* / Sztuka Bibuły*

Fortnite Club*

Śr., 7 listop. • 16:00-17:00
Wytnij bibułkę w piękne i wyszukane wzory, aby stworzyć
dekoracyjne rzemiosło.

Klasy 4-12 • 10 i 24 wrzes.| 8 i 22 pazdz. | 12 i 26 listop. • 16:00-17:30

Pokémon League* / Liga Pokémonów*
Klasy 1-6 • cz. • 27 wrzes. | 11 pazdz. | 15 listop. • 16:00-18:00

Meet the Artist*/Poznaj Artystę*

Chess Club* / Klub Szachowy*

Śr. • 16:00-17:30
Przeglądaj różnych artystów i stwórz
własną wersję arcydzieła artysty.

pon. • 17 wrzes. | 22 pazdz. | 19 listop. • 16:00-17:15

19 wrzes.: Renoir
17 pazdz.: Munch
14 listop.: Cézanne

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Yoga for MidKids* / Joga dla MidKids*
wt. • 11, 25 wrzes. | 9, 23 pazdz. | 13, 27 listop. • 16:00-17:00
* Wymagana rejestracja

|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Programy i Wydarzenia Rodzinne / Wszystkie Wiekowe
Elvis Is in the Building* / Elvis jest w Budynku *
Sob., 8 wrzes. • 13:00-14:00 • Wszystkie Wiekowe
Nastoletni improwizator Elvisa, Hugo Colin, wykona kultowe piosenki i spektakle
króla. Dzieciom i dorosłym w każdym wieku spodoba się ten zabawny, pełen życia
pokaz. To wydarzenie jest hojnie sponsorowane przez Przyjaciół Biblioteki.
Family Movie Showings /
Rodzinne Repertuary Filmów
Popcorn zostanie obsłużony.

Sherlock Gnomes

The Incredibles 2

Pon., 1 pazdz. • 19:00-20:45

Pon., 5 listop. • 18:45-20:45

Day of Service / Dzień Służby
Pon., 8 pazdz. • 10:00 - 14:00 • Wszystkie Wiekowe (Dzieciom poniżej 10 lat musi
towarzyszyć osoba dorosła) Wpadnij i pomóż nam ułożyć małe torby dla wychowanków w
Domu Hepzibah! Każda torba będzie zawierała przybory toaletowe w rozmiarze, książkę w
miękkiej oprawie i małe wypchane zwierzę. Te małe udogodnienia dla małych dzieci oznaczają
wiele trudności dzieciom. Akceptujemy teraz darowizny na biurku dla dzieci i nastolatków:
- nieużywane przybory toaletowe (mydło, szampon, szczoteczki do zębów, dezodorant itp.)
- nowe książki w miękkiej oprawie dla dzieci w wieku 1-12 lat
- małe, zupełnie nowe wypchane zwierzęta (mniejsze niż powieści w twardej oprawie)
Family Bingo Night* / Noc rodzinna Bingo*
Wt., 23 pazdz. • 19:00-20:00
Dołącz do nas na zabawną noc w Bingo! Zwycięzcy otrzymają nagrodę z tabeli nagród.
Family Reading Night* / Czytanie z Rodziną*
Pon., 19 listop. • 19:00-20:30
Zabierz całą rodzinę, aby wybrała książki, posłuchała opowieści i zabrała do domu zestaw do
czytania.

Beyond Books Collection / Poza Kolekcją Książek
Dorosłych w wieku 18+ z karty bibliotecznej Elmwood Park mogą teraz pożyczyć te unikalne
przedmioty. Ogranicz jeden przedmiot na osobę na raz. Ta kolekcja może się zmieniać w
miarę upływu czasu, a elementy są dodawane lub usuwane na podstawie zapotrzebowania.
zestaw do naprawy rowerów • krzesło biwakowe • gra w bule / beanbag • zestaw do gry w
krokieta • kostki domino • tłumacz pączków • urządzenie do lodów • aparat fotograficzny •
zestaw do nauki przez żonglowanie • pulsoksymetr • Zestaw Ping Pong • przenośny
odtwarzacz DVD • zestaw do nauki gry na ukulele • Taśmy vhs na cyfrowy konwerter • projektor wideo • Wi-Fi hotspot

Tej jesieni zapraszamy do ODKRYCIA
wszystkich niesamowitych rzeczy, które
możesz zdobyć dzięki karcie bibliotecznej
Elmwood Park, w tym: eBooki i audiobooki na
tablecie, telefonie lub eReaderze, a także
naszej nowej kolekcji książek dla dorosłych, w
tym gier, technologia, urządzenia, sprzęt outdoorowy i wiele więcej! Zobacz pełną listę
poniżej.
Wrzesień to miesiąc rejestracji karty bibliotecznej! Zarejestruj się w tym miesiącu na nową
kartę biblioteczną, a będziesz mógł wziąć
udział w losowaniu karty podarunkowej
wybranej przez lokalną firmę lub restaurację.
Masz już kartę biblioteczną?
Nadal możesz wziąć udział w loterii, wybierając we wrześniu coś z Poza Kolekcją Książek
dla dorosłych lub z zestawu "Explore-to-Go
Kits" dla dzieci.
Łatwo zdobyć kartę biblioteczną Elmwood
Park. Jeśli masz 18 lat lub więcej, przynieś
ważny dokument ze zdjęciem z aktualnym
adresem Elmwood Park. Jeśli masz mniej niż
18 lat, po prostu wejdź z rodzicem lub
opiekunem prawnym.
Z kartą biblioteczną Elmwood Park możesz
uzyskać dostęp do bezpłatnych książek elektronicznych i książek audio za pośrednictwem aplikacji Libby przez Overdrive lub aplikację Axis 360. Zatrzymaj się przy biurku dla
dorosłych, aby dowiedzieć się więcej.

Programy Technologiczne dla Nastolatków i Dzieci Starszych: Project Next Generation
Robot Club* / Klub robotów*
Klasy 6-12 • Wt. • 4 wrzes. | 2 pazdz. | 6 listop. • 16:00-17:00
Dołącz do naszego zespołu Biblioteka Robotics i naucz się korzystać z
naszego zestawu robotów VEX.
Hour of Code* / Godzina Kodu*
Klasy 4-12 • Cz. • 6 wrzes. | 4 pazdz. | 8 listop. • 16:00-17:00
Graj w zabawne gry, ucząc się podstawowego kodowania za pomocą
Code.org, a następnie spróbuj swoich sił w programowaniu robotów!

Soldering* / Lutowanie* (Klasa 4-częściowa)
Klasy 4-12 • 16, 18, 23, 25 pazdz. • 16:00-17:00
Dowiedz się, jak bezpiecznie lutować elektronikę i ożywić ją!
Create a Ghost / Stwórz Ducha
Klasy 4-12 • wt., 30 pazdz. • 16:00-17:00
Zrób ducha używając materiałów codziennego użytku, takich jak okładki i
diody LED.

Tensegrity Structures / Struktury Tensegrity (Klasa 2-częściowa)
Electric Origami* / Elektryczne origami* (Klasa 2-częściowa) Klasy 4-12 • 13 & 15 listop. • 16:00-17:00
Klasy 4-12 • 11 & 13 wrzes. • 16:00-17:00
Stwórz strukturę sprężystości z gumowych taśm i słomek. Dodaj silnik i
Dowiedz się, jak złożyć origami i sprawić, że twoja kreacja będzie
moc, aby zobaczyć, jak się porusza! Dodaj znaczniki, aby stworzyć bzdura!
świecić z wbudowaną diodą LED.
Ozobot Obstacle Course Challenge / Ozobot - wyzwanie z
TinkerCAD 3D Design & Printing* / Projektowanie i
przeszkodami (Klasa 2-częściowa)
drukowanie TinkerCAD 3D* (Klasa 4-częściowa)
Klasy 4-12 • 27 & 29 listop. • 16:00-17:00
Klasy 4-12 • 18, 20, 25, & 27 wrzes. • 16:00-17:00
Za pomocą kodowania zaprogramuj nasze śliczne roboty Ozobot, aby
Naucz się tworzyć modele 3D i drukuj je na replikatorze Makerbot!
uruchomić tor przeszkód. Żadne wcześniejsze doświadczenie kodowania
nie jest konieczne!
Vinyl Cutter* / Nóż winylowy* (Klasa 2-częściowa)
Klasy 4-12 • 9 & 11 pazdz. • 16:00-17:00
Program sponsorowany przez U.S. Institute of Museum and Library Services dla
Zaprojektuj fajne winylu przy użyciu naszej wycinarki winylowych
Secretary of State/Illinois State Library na podstawie przepisu Library Services
Silhouette Cameo.
and Technology Act (LSTA).
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

* Wymagana rejestracja
For more
| program
Zapiszinformation
się przez internet,
visit elmwoodparklibrary.org
telefon, lub osobiście.

Programy Dla Dzieci

Bajki, Rzemiosło i Czasy Zabawy

Goście Specjalni

Po sesjach fabularnych następuje otwarty czas gry, który ma
stymulować i wspierać wczesny rozwój dziecka, zdolności
motoryczne, rozwiązywanie problemów i socjalizację.

Travel Tales for Kids* / Podróże Dla Dzieci*
Klasy przedszkole-5 • Cz. 25 pazdz. • 16:00-17:00
Wybierz się w podróż dookoła świata w tym interaktywnym
warsztacie, aby odkrywać nowe miejsca, poznawać tradycje i
pomagać innym.

Tiny Tots / Małe Maluchy
Wieki 0-35 miesiące z opiekunem
Śr. • 26 wrzes. - 5 grudz. (z wyjątkiem 31 pazdz.) • 9:30-10:00
Odkryj historie dzięki książkom, piosenkom, lalkom i innym.
Little Explorers Story Time* /
Czas Opowieści Małego Odkrywcy*
Wieki 6-24 miesiące z opiekunem
Pon. • 24 wrzes. - 3 grudz. (z wyjątkiem 29 pazdz.) • 9:30-10:15
Odkryj cud książek, lalek, odskoków, i rymy.
Wiggles & Giggles Story Time /
Czas Opowieści i Chichocze
Wieki 2-5 z opiekunem
Pon. • 24 wrzes. - 3 grudz. (z wyjątkiem 29 pazdz.) • 11:00-11:45
Obudź swój tydzień książkami, piosenkami, ruchem i tańcem.

Giggles & Grins Story Time /
Chichocze i Uśmiecha Się Czas Opowiadania
Wieki 2-5 z opiekunem
Wt. • 25 wrzes. - 4 grudz. (z wyjątkiem 30 pazdz.) • 11:00-11:45
Weź wtorek z książkami, piosenkami, ruchem i tańcem.
Rockin’ Reads* / Super Czytanie* • Wieki 3-5
Zarejestruj się na śr. lub czw. grupa dla każdej sesji.
Sesja 1:
Śr. • 26 wrzes. - 24 pazdz. • 10:00-10:45
Cz. • 27 wrzes. - 25 pazdz. • 11:00-11:45
Sesja 2:
Śr. • 7 listop. - 5 grudz. • 10:00-10:45
Cz. • 8 listop. - 6 grudz. (z wyjątkiem 22 listop.) • 11:00-11:45
Przygotuj się do rocka dzięki książkom, piosenkom, lalkom i innym.
Elmwood Park Neighborhood Playdate /
Baw się w okolicy Elmwood Park
Wieki 0-10 • Sob., 8 wrzes. • 9:30-11:30
Zabierzcie całą swoją rodzinę i dołączcie do nas na randkę w całej
okolicy w Central Parku! Buduj forty, zwijanie opon i koziołki, gdy
świętujemy naszą społeczność poprzez radość z gry. Przyjdźcie
przygotowani na trochę bałaganu!
Elmwood Park Play Group / Grupa Zabaw Elmwood Park
Wieki 0-5 z opiekunem
Pt. • 12 pazdz. | 9 listop. • 9:30-11:30
Połącz, twórz i baw się w naszej wyskakującej przestrzeni
do zabawy specjalnie zaprojektowanej dla niemowląt,
małych dzieci i przedszkolaków.

Super Stolie Halloween Show* / Pokaz Halloween z Super
Stolie Wieki 3-6 • Śr., 31 pazdz. • 11:00-11:45
Świętuj wszystkie zabawne rzeczy o Halloween w tym bardzo
muzycznym (i nie tak strasznym) programie Halloween!
Circus Boy*
Wieki 4-8 • Wt., listop. 13 • 19:00-20:00
Dołącz do nas w tej pełnej akcji komedii i magicznym show!

Specjalne Święta Rzemiosło i Czasy
Opowiadania
Argh Matey’s*
Wieki 4-8 • Wt. 18 wrzes. • 16:00-16:45
Ciesz się opowieściami i rzemiosłem o tematyce pirackiej, aby
przygotować się na Dzień Rozmowy jak pirat 19 września.
Stuffed Animal Sleepover* / Pluszaki Zwierząt Nocowanie*
Wieki 4-8 • Śr. 19 wrzes. • 19:00-20:00
Przyjdź na bajki na dobranoc, a potem zostaw swoje
wypchane zwierzę w Bibliotece, aby mieć własny sen!
Przyjdź następnego dnia, aby odebrać przyjaciela
zwierząt i otrzymać krótką książkę o ich przygodach!
Welcome Fall* / Witaj Jesienią*
Wieki 4-8 • Cz. 20 wrzes. • 16:00-16:45
Świętuj upadek opowiadaniami, piosenkami i rzemiosłem!
It’s a Pete the Cat Party!* / To impreza z kotem Pete!*
Klasy K-3 • Pon., 15 pazdz. • 16:00-16:45
Fire Safety* / Bezpieczeństwo Pożarowe*
Wieki 4-8 • Cz., 18 pazdz. • 16:00-16:45
Więcej informacji na temat skuteczności ogniowej poprzez
opowiadania i rzemiosła.
Monster Mash* / Czas Potwór*
Klasy przedszkole-3 • Pon., 29 pazdz. • 16:00-16:45
Oglądaj przerażające bajki i twórz własne potworne kreacje.
Hey, It’s Your Birthday* / Hej, to twoje urodziny*
Wieki 4-8 • Wt., 20 listop. • 13:00-13:45
Świętujmy wszyscy urodziny z opowieści, piosenki i ciasto!
Gross Out!* / Brutto na zewnątrz!*
Klasy przedszkole-3 • Wt., 27 listop. • 16:00-16:45
Pahhh, to jest obrzydliwe! Przyjdź na bajki,
piosenki i rzemiosło o wielkich rzeczach.

Lego Club* / Klub Lego
Klasy przedszkole-3 • Wt., 4 wrzes. • 16:00-17:00

Little Leonardos* / Mały Leonardos*
Wieki 2-4 z opiekunem • Śr., 19 wrzes. • 10:15-11:00
Dzieci i rodzice są zaproszeni do przyłączenia się do nas, aby
stworzyć zabawną i nieporządną sztukę! Ubierz się odpowiednio.

Ride the Horse / Ujeżdżać Konia
Wszystkie Wiekowe • 5 wrzes. | 3 pazdz. | 7 listop. •
16:00-16:30

Build a Scarecrow* / Zbuduj Strach na Wróble*
Klasy przedszkole-3 • Cz., 8 listop. • 16:00-16:45
Pomóż nam zrobić strach na wróble do ogrodu biblioteki!

Outdoor Adventure* / Przygoda Poza Domem*
Klasy 1-3 • Cz., 13 wrzes. • 16:00-16:45
Odkrywaj przyrodę, spacerując po Kręgu i parki
terenowe.

Mighty Makers: Stuff with Sticks* / Potężni twórcy:
rzeczy z patyczkami* Klasy przedszkole-5 • Sob., 17 listop. • 10:30 - 12:00
Twórz domy ptaków lub kabiny za pomocą patyków, liści, gliny i innych materiałów
naturalnych.

Więcej Zabawnych Programów

Dzieci w Klasy 2-3:
Sprawdź przygodę
w Hogwarcie w
dziale dla dzieci!

Homework 911 / Zadanie 911
Klasy K-6 • Wt. & Cz. • 11 wrzes. - 6 grudz. (z wyjątkiem 20-22 listop.) • 16:00-18:00
Czy jesteś zdezorientowany i trochę sfrustrowany z swoją zadanie? Przynieś swoje zadanie do biblioteki! Certyfikowani
nauczyciele będą współpracować ze studentami w grupach lub jeden-na-jeden, na co pozwala czas i przestrzeń.
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

* Wymagana rejestracja

|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.
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Dawanie Prezentów Świątecznych
Biblioteka będzie miejscem zbiórki pamiątek wakacyjnych dla firmy Adopt-a-Kid, Inc.
Ogłoszenie organizacji odbierającej i tagi prezentowe będą dostępne w połowie listopada.
Dzięki Twojej hojności, w ubiegłym roku zebraliśmy ponad 200 prezentów dla dzieci i
młodzieży w rezerwacie rzeki Cheyenne.

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY
1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Telefon: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671
www.elmwoodparklibrary.org

Zapisz Datę: Kiwanis Świąteczny Bazar
Zaznacz kalendarze na świąteczną zabawę i lokalne zakupy na bazarze w Kiwanis w sobotę, 1
grudnia. Dodaliśmy nową lokalizację w tym roku, więc sprzedawcy będą mieli więcej miejsca
do rozłożenia, a kupujący będą mieli więcej miejsca do przeglądania!
Idź do Village Parks\parki wiejskie & Recreation Center/Rekreacja Centre, aby znaleźć jedyne
w swoim rodzaju prezenty od lokalnych sprzedawców. Przed zakupem lub po nim zatrzymaj się
w Bibliotece na darmową gorącą czekoladę, sprzedaż charytatywną, prezenty związane z
książkami, czas świątecznych opowieści i rozrywka dla najmłodszych . Poszukaj informacji o
dokładnych czasach bliżej 1 grudnia.

Library Board Elections / Wybory do Rady Bibliotecznej
Chcesz pomóc w kształtowaniu przyszłości Biblioteki Publicznej Elmwood Park?
Bibliotekę zarządza wybrana siedmioosobowa, wolontariuszowa rada powiernicza, która odbywa czteroletnią kadencję. Trzy wyroki powiernika wygasają w kwietniu 2019 r. Aby wziąć
udział w głosowaniu, należy rozesłać petycje z nominacjami rozpoczynające się we wrześniu i
złożyć wszystkie
papierkowa robota do wiejskiego urzędnika do połowy grudnia. Aby zapoznać się z wymaganiami i terminami składania petycji, sprawdź stronę internetową Illinois of Elections
(elections.il.gov) lub skontaktuj się z lokalnym urzędnikiem. Informacje na temat Rady można
znaleźć na naszej stronie internetowej / (About EPPL) O EPPL lub możesz skontaktować się z
dyrektorem biblioteki.

Przyjaciele Biblioteki Publicznej Elmwood Park
Z radością ogłaszamy nowe stypendium dla
wolontariuszy oferowane przez Przyjaciół!
Uprawnieni studenci muszą być mieszkańcami
Elmwood Park i ukończyć wolontariat dla grupy
Library and Friends. Na podanie i szczegóły
dotyczące składania wniosków można znaleźć na
stronie internetowej biblioteki pod hasłem About
EPPL\O EPPL.
Przyjaciele biblioteki publicznej parku elmwood
zbierają pieniądze dzięki członkostwu i sprzedaży
książek, aby wesprzeć bibliotekę. Zapewniają
one fundusze na programy dla dzieci i dorosłych
przez cały rok, a także przekazują ważne przedmioty - takie jak meble i interaktywny sprzęt do
zabawy - w celu utrzymania naszej Biblioteki w
wygodnym i angażującym miejscu do odkrywania, łączenia się i tworzenia.
Członkostwo wynosi pięć dolarów rocznie. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zostać aktywnym wolontariuszem, każde członkostwo pomaga. Znajdź formularz członkowski i informacje o spotkaniach na naszej stronie internetowej w sekcji Informacje (About EPPL) o EPPL /
Ogólny (General) / Przyjaciele (Friends).

GODZINY:
Poniedzialek-Czwartek: 9:00-21:00
Piątek: 9:00-18:00
Sobota: 9:00-17:00
Niedziela: 13:00-17:00
NIECZYNNE:
3 wrzes.: Labor Day
31 pazdz.: Zamykamy o 17:00
2 listop.: Staff Development Day
21 listop.: Zamykamy o 17:00
22 listop.: Thanksgiving Day
POSIEDZENIA ZARZĄDU:
Cz., 20 wrzes. • 20:00-21:00
Cz., 18 pazdz. • 20:00-21:00
Cz., 15 listop. • 20:00-21:00
DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD:
Tiffany Verzani, Dyrektor Biblioteki
Carole Bilbo, Prezydent Zarządu
Chris Pesko, Vice Prezydent
Elsa Volpe, Skarbnik
Marisa Santangelo, Sekretarz
Peter Fosco, Członek Zarządu
Diana M. Gordon, Członek Zarządu
Michelle Mondia, Członek Zarządu
Skontaktuj się z nami na 7 dni przed
rozpoczęciem programu, abyśmy
mogli zapawnić Ci konieczną pomoc.
Uczestnicy programów
bibliotecznych mogą być
fotografowani lub nagrywani w
celach promocyjnych. Prosimy, daj nam
znać jeśli nie chcesz być fotografowany lub
nagrywany. Twoje imię nie będzie użyte bez
twojej pisemnej zgody.

