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List od Dyrektorki
"Miejsce, w którym łączą się życie, praca i zabawa łączą się" nie
jest sloganem ani odpowiedzią na pytanie o trivia. To jest
obietnica biblioteki. To jest w sercu naszych programów, usług i
kolekcji, które udostępniamy dla was, waszych rodzin,
przyjaciół, i sąsiedów, i do naszych szkół, firm, i grupy
społecznościowej. Obsługa w biblioteki są dedykowanom
pomoc wszystkim w równoczesną sposób i tworzenie
możliwości uczenia się, i po prostu dobrej zabawy.
W ostatnim roku naszego trzyletniego planu strategicznego
jesteśmy dumni, odzwierciedlić na udane inicjatywy: pomoc w
zadanu po szkole, sprzedaż książek Przyjaciół biblioteki, i
imprezą ze zbiórką pieniędz dla biblioteki. Zdjęcia i informacje o
tych i innych osiągnięciach znajdują się na naszej stronie
internetowej (About EPPL/informacje o EPPL).
Jak patrzymy w przyszłość, my zapraszamy was zeby podziel
się swoimi opiniami i pomysłami w Snack & Chat/ Przekąsić
i Rozmawiać odbędzie się w 12 czerwca od 14:00 - 15:30, 19
lipca od 18:00 – 19:30, i 22 sierpnia 10:00 – 11:30.
Tego lata szukamy innowacyjnych nowych produktów do
kasy. Chcesz przetestować nowy gadżet, na przykład
konwerter taśmi wideo? Potrzebujesz krzesła kempingowego na
koncerty w Elmwood Park co są na dworzu? Będziemy mieć te
przedmioty i więcej w elastycznej i rosnącej kolekcji, tak jak
naszą Explore-to-Go zestaw i torby na wakacje. Dodatkowo do
Taste of Elmwood Park/Smaky Elmwood Park i Fourth of
July Parade/parada w dniu 4 lipca, możesz również
zobaczyć nas na lokalnych imprezach na “rowerze z
książkami".
Na koniec, obsługa i zarząd analizują plany dotyczące
ostatecznych aktualizacji budynku, zawierać miejsce
na przekąskę, i wyremontujemy Story Room/Pokój z
Opowieściami z wbudowaną sceną lalkową. Te niewielkie
projekty będą miały pozytywny wpływ na nasze usługi
dla społeczności i będą wspierane przez oszczędności,
dotacje i darowizny. Dziękujemy za nieustające
wsparcie.
Nasze drzwi są otwarte. Przyjdź odkrywać, łączyć się i
tworzyć z nami. Tiffany Verzani, dyrektorka biblioteki, i
Jason Stuhlmann, zastępca dyrektor.

Przyjaciele Biblioteki Sprzedaży Książek
Prapremiera sprzedaż : piątek, 15 czerwca • 16:00-20:00
sobota, 16 czerwca • 10:00–14:00
Znajdź świetne oferty na książki w twardej oprawie i książki w miękkiej
oprawie, również płyty DVD, CD i nie tylko! Wszystkie wpływy ze
sprzedaży są korzystne dla Przyjaciół Biblioteki, która obsługuje programy
biblioteczne, kolekcje i projekty.
Przyjdź do przedpremierowej wyprzedaży, aby zdobyć pierwsze mieć duży
wybór dla swoich na ulubionych. Wstęp jest bezpłatny dla członków
Przyjaciół lub $5 dla osób niebędących członkami. Wstęp jest bezpłatny w
sobotę.

Letnie Czytanie
Przeczytaj przez całe lato, aby wygrać nagrody! Tegoroczny temat to
Czytanie Zabiera Cię Wszędzie, więc przygotuj się na programy, które
eksplorują świat, a także otaczający nas świat.
Poszukaj też swoich przyjaznych bibliotekarzy w mieście tez! Będziemy
pojawiać się w różnych parkach i firmach, więc miej oko na naszą stronę
internetową i stronę Facebook dla szczegółów.
Letnie Czytanie Impreza Rozpoczynająca
Wszystkie • Każdy wiek
Niedziela, 3 czerwca • 13:00-16:00
Zabierz całą rodzinę, aby odebrać dzienniki czytania i
cieszyłć się jedzeniem, zabawą i grami! Dzieci mogą
mieć dodatkową zabawę przy stołach badawczych
przygotowanych przez Mad Science z Chicago,
współfinansowanych przez Komisję Młodzieży Elmwood
Park. Zatrzymaj się przy każdym stole, aby poznać
fantastyczne ulotki, efekty filmowe i życie na morzu!
Czytanie dzienników będzie również dostępne na biurka dla dorosłych lub dzieci i młodzieży do końca Letniego czytania, 11 sierpnia.
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Nowości Wydawnicze: Książki

Programy Dla Dorosłych

Komputery i Technologia

Specjalni Goście i Wydarzenia

Excel 2010*

Christmas Markets River Cruising in Germany* /
Rynki Świąteczne Pływanie Rzeką w Niemczech*

Podstawy: 5 czerwca • 19:00-20:30
Poziom średni: 27 czerwca • 19:00-20:30
Zaawansowany: 10 lipca • 19:00-20:30

11 czerwca • 19:00-20:00
Dołącz do światowego podróżnika Joana Monego, który dzieli się swoimi
doświadczeniami podczas świątecznego sezonu rynkowego. Joan z przyjemnością
odpowie na każde Twoje pytanie.

Introduction to the Internet* / Wprowadzenie do
Internetu* 18 czerwca • 13:00-14:30

How to Talk to Your Kids About Sex* / Jak Rozmawiać z Dziećmi
o Seksie* 20 czerwca • 19:00-20:00

- Musi mieć podstawowe zajęcia obsługi komputera, aby się
zarejestrować -

Ancestry.com Library Edition* / Ancestry.com
Edycja Biblioteki* 16 lipca • 13:00-14:30

- Tylko mieszkańcy Elmwood Park Naucz się nawigować w genealogicznych i historycznych zapisach
na stronie Ancestry, aby zagłębić się w historię swojej rodziny.

Introduction to Emails* / Wprowadzenie do
Wiadomości Poczty E-mail*

24 lipca • 13:30-15:00
Dowiedz się, jak utworzyć konto e-mail i zacząć z niego
korzystać. Jeśli to możliwe, zabierz ze sobą telefon komórkowy,
ponieważ jest on często wymagany do konfiguracji poczty email.

Email Basics* / Podstawy Poczty E-mail*

7 sierpnia • 19:00-20:30
Dowiedz się, jak poruszać się po e-mailu, komponować
wiadomości i usuwać wiadomości. Przygotuj swój adres
pocztowy (e-mail) i hasło, aby zalogować się do tej klasy.

3D Printer - Mini Planter* / Drukarka 3D - Mini
Doniczka* 13 sierpnia • 19:00-20:30

Naucz się projektować swoją własną mini doniczkę na komputerze i
wydrukuj ją na naszej drukarce 3D!

Email Organization* / Organizacja Poczty E-mail*

16 sierpnia • 13:00-14:30
Dowiedz się, jak porządkować skrzynkę odbiorczą, tworząc foldery,
usuwając wiadomości poczty e-mail i oznaczając je jako spam.
Przygotuj swój adres pocztowy e-mail i hasło, aby się zalogować, gdy
zacznie się lekcja.

Photo Editing with Photoshop: Basics* / Edycja Zdjęć w
Photoshop: Podstawy*
20 sierpnia • 19:00-20:30

Library on the Go* / Biblioteka w Drodze*

30 sierpnia • 14:00-16:30
- Tylko mieszkańcy Elmwood Park Dowiedz się więcej o bezpłatnych opcjach do ściągania eBook i
audiobook z kartą biblioteczną Elmwood Park, włącznie z aplikacjami
Libby i Axis 360.

Popołudniowe Przedstawienie
Filmowe
Wednesday Matinees / Filmy w środy • 13:30

W każdą środe wyświetlamy popularne nowości filmowe. Darmowy
popcorn.

Film Lovers’ Friday / Piątek Miłośników Filmu • 13:30
Przyjdź zobaczyć filmy klasyczne, dokumentalne lub zagraniczne.

Więcej informacji na temat filmów przez telefon, internet lub można
osobiście odebrać harmonogram filmów w dziale dla dorosłych.

Ta sesja informacyjna jest z Erie od Centrum Zdrowia Rodziny i ona pomoże ci
podejść do tej ważnej rozmowy ze swoimi dziećmi. Aby się zarejestrować,
skontaktuj się z Erie Health: 312-432-4588

Food for Thought - Greater Chicago Food Depository /
Jedzenie dla Myśli - Większy Depozyt na Żywność w Chicago

25 czerwca • 19:00-20:30
Dołącz do Boba Chimisa, który podziela poruszające historie o pracy w Greater
Chicago Food Depository i dowiedz się, w jaki sposób możesz się zaangażować.
Wydarzenie to rozpoczyna nasz napęd żywnościowy, który trwa do 30 czerwca.

Vagabonding Around the World* / Wagabonding na Całym
Świecie Dorośli i nastolatki klasy 7-12 • 28 czerwca • 19:00-20:00
Adult Step-by-Step Painting* / Malowanie Krok po Kroku Dla
Dorosłych*
26 lipca • 18:30-20:30
Dołącz do lokalnego artysty Andrei Reyes, aby wziąć udział w zabawnej lekcji
malarstwa. Wszystkie poziomy umiejętności mile widziane!

Rękodzieło, Jedzenie i Picie
Homebrewing Club* / Domowe Piwowarstwo* - Od lat 21+ -

Warzenie Piwa: 9 czerwca • 10:00-13:00 | Butelkowanie: 9 lipca • 18:00-19:30
Warzenie Piwa: 11 sierpnia • 10:00-13:00

Make Your Own Mocktails* / Twórz własne Mocktail*

18 czerwca • 19:00-20:00
Mocktail jest koktajl lub mieszany napój bez alkoholu. Przyjdź spróbować kilka
pysznych koktaljów bezalkoholowych i nauczyć się je na letnie wakacje!

Eat & Make* / Jedz i Twórz* - Rejestracja kończy się na 3 dni przed

programemSat. • 30 czerwca | 28 lipca | 25 sierpnia • 14:00-16:00
30 czerwca : Sałatka ziemniaczana z solą i octem i wentylatory papierowe
28 lipca: Mini pączki truskawek i frędzel do kluczy
25 sierpnia: Buraki, ser kozi i tarty z miodem i banery tkaninowe

Introduction to Bullet Journaling* / Wprowadzenie do
Kronikowanie Punktowy*

23 sierpnia • 19:00-20:00
Dołącz do Andrei, aby dowiedzieć się o tym elastyczny system planowania i
śledzenia swojego życia z dnia na dzień. Przynieś swój własny notatnik lub dziennik,
a my dostarczymy próbki, kolorowe kredki, naklejki i taśmy washi.

Gry i Fitness
Chair Yoga* / Joga na krześle* - Przynieś matę do jogi i butelkę z wodą. Poniedziałki • 11, 25 czerwca | 9, 23 lipca | 13, 27 sierpnia • 13:00-14:00

Trivia Night / Konkurs Trivia

Wtorki • 26 czerwca | 31 lipca | 28 sierpnia • 19:00-21:00
Przyjdź z czteroosobową drużyną na zabawną noc z nagrodami. W dniu knonkursu,
wejdź na naszą stronę Facebooku, aby dostać adres restuaracji i dodatkowe pytanie.

Język i Literatura

Tuesday Book Discussion /
Wtorkowy Klub Książkowy(DI)

Godzina Rozmowy / English Conversation Hour

Popołudniowa dyskusja: 13:30-15:00
Wieczorna dyskusja: 19:00-20:30
Odbierz kopię książki w dziale dla dorosłych.

Wed. • 19:00-20:00
6, 13, 20 czerwca | 11 & 18 lipca | 1, 8, 15 sierpnia

Dołącz do nas za godzinę rozmowy po angielsku.
Join us for an hour of guided conversation in English.

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

19 czerwca • A Man Called Ove - Fredrik Backman
17 lipca • The Life-Changing Magic of Tidying Up - Marie Kondo
21 sierpnia • Every Anxious Wave - Mo Daviau
* Wymagana rejestracja

|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Programy Dla Młodzieży (Klasy 6-12, chyba że inaczej oznaczone)
Erie Health Youth Leadership Council / Erie Health
Młodzieżowa Rada Przywództwa

Wiek 13-18 • 4 czerwca • 16:00-18:00
Dowiedz się i naucz swoich rówieśników o tematach dotyczących zdrowia
nastolatków, takich jak zdrowe relacje, poczucie własnej wartości i
pozytywny wpływ na ciało, zdrowie seksualne i reprodukcyjne. To świetny
twórca CV i jedzenie jest dostarczane na każdym spotkaniu. To bezpieczna
przestrzeń dla młodzieży wszystkich tożsamości.

Programy Rzemieślnicze i
Spożywcze
Fairy Jars* / Wróżki w Słoikach*

Klasy 7-12 • 18 czerwca • 19:00-20:00
W sezonie letnim wydobywają się wróżki, a my tworzymy piękne słoiki,
aby mogli zadzwonić do domu.

Explore: Ice Cream* / Eksploruj: Lody*

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Laury w Erie Health:
773.824.5998

Klasy 7-12 • 12 lipca • 16:00-17:00
Dołącz do nas, gdy tworzymy własne słodkie słodkości, aby zachować
spokój w gorący dzień.

Vagabonding Around the World*
/ Wagabonding na Całym Świecie

Klasy 7-12 i Dorośli • 28 czerwca • 19:00-20:00
Dołącz do Briana Michalskiego i dowiedz się o jego 22-miesięcznej podróży z
plecakiem, pracując i pracując na ochotnika w 20 krajach. Skorzystaj z
praktycznych porad i materiałów do wykorzystania w domu, aby zaplanować
taką podróż. Zdobądź wiedzę o zagrożeniach, jednocześnie otwierając swój
umysł na zmieniające życie nagrody pracy i wolontariatu na arenie
międzynarodowej.

Let’s Get Saucy: Food and Art for Teens!* /
Gotujmy: Jedzenie i Sztuka dla Nastolatków!

25 lipca • 18:30-20:30
Bądź koneserem jedzenia! Będziemy używać frytek do testowania smaku różnych sosów z całego świata, a następnie oceniamy je, aby
sprawdzić, które sosy są najlepsze. Potem wyjdziemy na zewnątrz, żeby
rozpryskiwać farby tymi samymi sosami, udowadniając, że jedzenie
może być sztuką!

Explore: Bath Bombs* / Eksploruj: Bomby do Kąpieli*

Klasy 7-12 • 7 sierpnia • 16:00-17:00
Zafunduj sobie ciepłą, gazowaną kąpiel po naszym wykonaniu domowe
bomby do kąpieli (pełne olejków eterycznych, substancji zapachowych, i
specjalna niespodzianka).

Explore: Embroidery*
/ Eksploruj: Broderia*

Klasy 7-12 • 22 sierpnia • 16:00-17:30
Dowiedz się, jak wyhaftować ten zabawny i
pouczający program.

Teen Movies / Filmy dla Nastolatków
Batman Ninja

7 czerwca • 19:00-20:45

Zabawa i Gry

Winchester

5 lipca • 18:30-20:45

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!

Wiek 10-18 • Każdego śr. (z wyjątkiem 4 lipca)• 16:00-18:00

Masters of Math* / Mistrzowie Matematyki

Klasy 4 & 5 • Poniedziałki • 11 czerwca - 23 lipca • 10:00-11:30
Klasy 6 & 7 • Środy • 13 czerwca - 25 lipca • 10:00-11:30
(z wyjątkiem 4 lipca)
Dołącz do lokalnej nauczycielki Roseanne Feltman, aby uzyskać nieoficjalne informacje letni klub matematyki. Program wykorzystuje narzędzie do
nauki matematyki o nazwie ALEKS, aby pomóc dzieciom poprawić
umiejętności matematyczne. Za subskrypcję programu ALEKS pobierana
jest opłata w wysokości 30 USD od osoby. Aby się zarejestrować, skontaktuj się z Roseanne Feltman. (roseannefeltman@triton.edu).

Explore: Still-Life Painting* /
Eksploruj: Obraz Martwej Natury*

11 czerwca • 19:00-20:00

13 czerwca • 15:00-17:00

Explore: Terrariums* /
Eksploruj: Terraria*

Explore: Outside Art with Salt* /
Eksploruj: Śztuka na Świeżym
Powietrzu z Solą*

12 lipca • 15:00-16:00

Explore: Bath Bombs* /
Eksploruj: Bomby do Kąpieli*
8 sierpnia • 16:00-17:00

Programy Dla Dzieci Starszych
(Klasy 3-6, chyba że inaczej oznaczone)

Program Gier
Tues. & Thurs. • 5 czerwca - 2 sierpnia • 12:00-13:30

Fairy Jars* / Wróżki w
Słoikach*

Explore: Ice Cream* /
Eksploruj: Lody*

Klasy 7-12 • 21 czerwca | 19 lipca | 16 sierpnia • 17:30-20:30

Roblox Club*• Klasy 3-8

Rękodzieła i Jedzenie

20 czerwca • 16:00-17:00

Dungeons & Dragons / Lochy i Smoki

Play Pokémon Trading Card Game* / Zagraj w Grę
Karcianą Pokémon*
14 czerwca | 19 lipca | 9 sierpnia • 15:00-17:00

Chess Club* / Klub Szachowy*
21 czerwca | 26 lipca | 23 sierpnia • 16:00-17:15

11 lipca • 16:00-17:00

Explore: Friendship Bracelets* /
Eksploruj: Bransoletki Przyjaźni*
18 lipca • 16:00-17:00

Explore: Embroidery* / Eksploruj:
Broderia* 21 sierpnia • 16:00-17:30

Przeglądaj różnych artystów i stwórz własną
wersję arcydzieła artysty.

27 czerwca : M.C. Escher
25 lipca: Berthe Morisot
29 sierpnia: Edgar Degas

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Yoga Adventure Camp* / Obóz Przygody Jogi *
Wiek 10-14 • 9-13 lipca • 14:00-15:00
Ten tygodniowy obóz jogi pozwoli ci na przygodę na całym
świecie dzięki jodze, która zabierze Cię tam! Przynieś matę
do jogi, jeśli ją masz.

Saturday Namaste* / Sobota Namaste *

Meet the Artist* / Poznaj Artyste Malarza*
Środy • 15:30-17:00

Programy Jogi

* Wymagana rejestracja

Wiek 10-14 z rodzicem • 25 sierpnia • 10:00-11:00
Kochasz jogę? Chcesz się tym podzielić ze swoim rodzicem /
opiekunem? Zabierz je ze sobą i razem zrób zajęcia jogi!
Przynieś matę do jogi, jeśli ją masz.
|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Programy i Wydarzenia Rodzinne / Wszystkie Wiekowe
Zabawa w pomieszczeniach

Zabawa na Świeżym
Powietrzu

Family Movie Showings / Rodzinne
Pokazy Filmowe

Explore: Outdoor Art / Eksploruj:
Sztuka zewnętrzna

Darmowy popcorn.
4 czerwca • 19:00-20:45 • Paddington 2
2 lipca • 19:00-20:45 • Early Man
2 sierpnia • 19:00-20:45 • The Breadwinner
6 sierpnia • 19:00-20:45 • A Wrinkle in Time

Każdy wiek • 19 czerwca • 14:00-15:00
Używajmy kredy, farby, bąbelków i innych rzeczy
do zabawy na świeżym powietrzu!

Bubbles for All! / Bąbelki dla
Wszystkich!

Family Bingo* / Rodzinne Bingo*

5 czerwca • 19:00-20:00
Przyjdź na fajną gre w Bingo! Zwycięzcy będą mogli wbrać nagrodę.

Każdy wiek • 3 lipca • 14:00-15:00
Dołącz do nas na zewnątrz, aby grać z bąbelkami!

Chalk for All! / Kreda dla Wszystkich!

Dumpling Festival* / Festiwal Pierogów*

7 lipca • 12:00-13:30
Prawie każda kultura ma jakąś odmianę kluska. Dołącz do nas na nasz drugi
festiwal, świętując nasze podobieństwa i jedząc pyszne jedzenie. Każdy może
przynieść danie do udostępnienia.

Family Ice Cream Party* / Lody Rodzinne Impreza

Każdy wiek • 5 lipca • 14:00-15:00
Dołącz do nas na zewnątrz, aby bawić się kredą!

Doggy Day in the
Park / Dzień Pieska
w Parku

Każdy wiek
4 sierpnia • 10:00-11:00
Przyprowadź swoich
przyjaciół z psami na czas
opowiadania i rzemiosła w Central Parku! Jesteś
odpowiedzialny za swojego psa. Proszę zrób Twój
pies jest przyjazny i jest na smyczy.

12 lipca • 19:00-20:00

Jim Nesci’s Cold Blooded Creatures,
Starring Bubba the Gator* / Zimnokrwiste
Stworzenia Jima Nesci, w Roli Aligator Bubba *

Wiek 4-12 • 30 lipca • 19:00-20:00
Dołącz do nas, gdy Jim podzieli się informacjami na temat
gadów, omówi związek między gadami i dinozaurami i
przedstawi nas swojemu przyjacielowi Bubba, aligatorowi, który
ma ponad 8 stóp długości i waży ponad 200 funtów!
Współfinansowany przez Komisję Młodzieży Elmwood Park.

End of Summer Ice Cream Party /
Koniec Lata Lody Impreza

Każdy wiek • 11 sierpnia • 16:00-17:00
Świętuj koniec letniego czytania ze słodką ucztą
przed Biblioteką!

Pomóż nam przygotować się na Dzień Obsługi 8 października!
Smarty Pants: The Big Balloon
Show*/ Wielki Balonowy Pokaz
11 sierpnia • 15:00-16:00
Świętuj koniec Letniego Cytania z temu
wszechstronnemu pokazowi z komedią,
magią i oczywiście przyciągającymi
wzrok rekwizytami balonowymi.
Współfinansowany przez Komisję
Młodzieży Elmwood Park.

W tym roku będziemy tworzyć małe pakiety opieki dla przybranych dzieci
Stowarzyszenia Dzieci Hephzibah.
Począwszy od 1 sierpnia, przyjmujemy darowizny na przybory toaletowe
o wymiarach podróżnych (w tym mydło, szampon, szczoteczki do zębów itp.),
Książki w miękkiej oprawie dla dzieci w wieku 1-12 lat oraz małe wypchane
zwierzęta (mniejsze niż powieści w twardej oprawie).
Wszystkie przedmioty muszą być nowe. Używane przedmioty nie będą
akceptowane. Proszę przynieś swoje datki na biurko Dzieci i Nastolatki.
Będziemy mieli więcej informacji na temat wolontariatu w dniu usługi w upadku
Biuletyn.

Programy Technologiczne dla Nastolatków i Dzieci Starszych: Project Next Generation
Robot Club* / Klub Robotów*

TinkerCAD 3D Design & Printing* (klasa czteroczęściowa) /
TinkerCAD 3D Projektowanie i drukowanie*

Klasy 6-12 • 5 czerwca | 3 lipca | 2 sierpnia • 14:00-15:00
Dołącz się do naszego comiesięcznego klubu robotów, aby nauczyć się
używać zestawu Vex Robotics i stworzyć biblioteczną drużyne robotyki!

Klasy 4-12 • 10, 12, 17, 19 lipca • 14:00-15:00
Naucz się tworzyć modele 3D i drukuj je na replikatorze Makerbot!

Hour of Code* / Godzina Programowania*

Klasy 4-12 • 7 czerwca | 5 lipca | 7 sierpnia • 14:00-15:00
Zapisz się na szybki wstęp do zajęć na Code.org, które ucząc Cię podstaw
programowania przez gry. A potem poćwicz programowanie używając
naszych robotów!

Movie Making* (klasa czteroczęściowa) / Tworzenie Film*
Klasy 4-12 • 12, 14, 19, 21 czerwca • 14:00-15:00
Napiszmy scenariusz, nakręć trochę materiału i zmodyfikujmy go na film.

Live Action Comic Book (klasa dwuczęściowa) / Komiks na
Żywo Klasy 4-12 • 26 & 28 czerwca • 14:00-15:00
Konwertuj cyfrowe zdjęcia prawdziwych ludzi i obiektów w bajki, a
następnie dodaj napisy, aby stworzyć własny komiks.
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Photoshop Poster Design* (3-part class) / Projekt Plakatu Photoshop*
(klasa trzyczęściowa) Klasy 4-12 • 24, 26, 31 lipca • 14:00-15:00
Naucz się korzystać z Adobe Photoshopa, aby zaprojektować i wydrukować własny
plakat.

Computer Skills & Online Safety* / Umiejętności Komputerowe i
Bezpieczeństwo w Internecie *

Klasy 4-12 • 9 sierpnia • 14:00-15:00
Dowiedz się, jak obsługiwać komputer z systemem Windows i jak być bezpiecznym i
uprzejmym obywatelem Internetu.
Program sponsorowany przez U.S. Institute of Museum and Library Services dla
Secretary of State/Illinois State Library na podstawie przepisu Library Services
and Technology Act (LSTA).

* Wymagana rejestracja

|

Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Programy Dla Dzieci

Opowiadania, Plastyka i Gry

Goście specjalni

Po zajęciach, dzieci mają nieograniczony czas na zabawę, żeby
rozwijać zdolności ruchowe, rozwiązywać problemy oraz poznać
nowych przyjaciół.

Explore: Animals Around the World* / Eksploruj:
Zwierzęta na Całym Świecie* • Każdy wiek

Tiny Tots / Małe Brzdące

Wiek 0-35 miesiące z opiekunem
Środy • 6 czerwca - 8 sierpnia (except 4 & 11 lipca) • 9:30-10:00
Odkryj magię książek, kukiełek i rytmu.

4, 18, 25 czerwca | 2, 9, 16, 30 lipca | 6 sierpnia • 16:00-17:00
Lucy i Joy ze Środkowo-Zachodniego Ptaka i Egzotycznego
Zwierzęcego Szpitala wprowadzą nas do swoich znajomych zwierząt!
W ciągu lata przyniosą nam: fretki, brodate smoki, gołąbki, papugi,
papugi, żółwie, gekony, jeże, kurczaki i wiele innych. Zarejestruj się
dla każdej daty osobno.

Little Explorers Story Time* / Mali Odkrywcy

Wiek 6-24 miesiące z opiekunem
Poniedziałki • 4 czerwca - 6 sierpnia (except 2 & 9 lipca) • 9:3010:15
Odkryj magię książek, kukiełek i rytmu.

Wiggles & Giggles Story Time /
Czytanie, Wiercenie Się i Chichoty

Wiek 2-5 z opiekunem
Poniedziałki • 4 czerwca - 6 sierpnia (except 2 & 9 lipca)
• 11:00-11:45
Zacznij tydzień czytając, śpiewając, ruszając się i tańcząc.

Park Adventures / Przygody Parkowe

Wiek 2-5 z opiekunem • Wtorki • 11:00-11:45
Wtorki to czytanie, śpiew, ruch i taniec.
5 czerwca & 17 lipca - Triangle Park
12 czerwca & 24 lipca - Kathy Torpe Park
19 czerwca & 31 lipca - John Mills Park
26 czerwca & 7 sierpnia - Central Park

Vagabonding for Kids* / Wagabonding Dla Dzieci

Klasy K-5 • 28 czerwca • 16:00-17:00
Przyłącz się do byłego głównego pedagoga Briana Michalskiego
podczas jego 22-miesięcznej podróży z plecakiem, pracując i
zgłaszając się na ochotnika przez 20 krajów w tym wysoce
interaktywnym warsztacie.

Letni Geniusze
Reading with Friends / Czytanie z Przyjaciółmi • Wiek 4-8

Rockin’ Reads* / Niesamowite Czytanie Bajki • Wiek 3-5
(Zarejestruj się w środę lub czwartek)
Session 1: Środy • 6-27 czerwca • 10:00-10:45
Czwartki • 7-28 czerwca • 11:00-11:45
Session 2: Środy • 18 lipca - 8 sierpnia • 10:00-10:45
Czwartki • 19 ipca - 9 sierpnia • 11:00-11:45
Przygotuj się na miły czas z książkami, piosenkami i kukiełkami.

Więcej Fajnych Programów
Ride the Horse / Jazda Konna • Każdy wiek
6 czerwca | 1 sierpnia • 16:00-16:30

Plant the Butterfly Garden* / Sadzić Ogród Motyli * • Klasy K-3
12 czerwca • 16:00-17:00
Dołącz do nas, aby zasadzić nasz piękny ogród znajdujący się z tyłu
Biblioteka.

Let’s Get Messy* / Bądźmy Niechlujni* • Wiek 2-4 z opiekunem

Wtoreki • 5 czerwca - 7 sierpnia • 15:00-16:00
Środy • 6 czerwca - 8 sierpnia (z wyjątkiem 4 lipca) • 11:00-12:00
Wpadnij i ćwicz czytanie! Możesz czytać nastoletnim wolontariuszom lub
słuchaczom wypchanych zwierząt z biblioteki. To nie jest klasa do
nauczania umiejętności czytania czy czytania, ale wyłącznie po to, by dać
dzieciom ujście do ćwiczenia czytania.

Expert Explorers* / Ekspert Odkrywcy* • Klasy 1-3

Czw. • 7 czerwca - 9 sierpnia (z wyjątkiem 5 i 12 lipca) • 14:00-15:30
Dołącz do naszego nowego programu Ekspert Odkrywcyi poznaj naturę.
Będziemy spacerować po kręgu i parkach terenowych, aby odkrywać
otaczający nas świat. Zarejestruj się dla każdej daty osobno.

Wilderness Explorers / Porywacze Odkrywcy • W wieku 3
lata i więcej

Nawiąż kontakt z naturą i zdobądź odznaki, które możesz nosić! Po
prostu weź ze sobą książeczkę z odznaką na biurku dla dzieci i młodzieży
oraz pełne wyzwania przez całe lato. Ten program trwa od 1 czerwca do
31 sierpnia.

11 lipca • 10:30-11:30
15 sierpnia • 10:30-11:30
Dzieci i rodzice są zaproszeni do przyłączenia się do nas na zewnątrz, aby
stworzyć zabawną i nieporządną sztukę! Będziemy mieli farbę więc proszę
ubierz się odpowiednio.

Explore: Ice Cream* / Eksploruj: Lody*• Klasy K-2

12 lipca • 13:00-14:00
Dołącz do nas, by wziąć udział w tej zabawnej przygodzie, gdy
przygotowujemy nasze słodkie słodkości, aby zachować chłód w upalny
dzień.

Specjalne Świętaowy Rzemiosło i Czytanie Bajki
Butterfly Adventure* / Przygoda Motyla*

Explore with Fly Guy!* / Eksploruj Faceta z Muchy*

Wiek 4-8 • 12 czerwca • 14:30-15:30

Klasy K-3 • 17 lipca • 16:00-17:00

Happy Birthday, Crush!* / Sto Lat, Crush!*

Story Time Under the Stars* / Czytanie Pod
Gwiazdami*

Wiek 4-8 • 14 czerwca • 19:00-20:00
Świętuj urodziny naszego żółwia zamieszkującego, Crush!

Explore Storytimes* / Eksploruj Czytanie Bajki*

(Zarejestruj się dla każdej daty osobno) Klasy K-3 • Wtorki • 16:00-17:00
19 czerwca - Japan
6 czerwca - Honduras 10 lipca - South Africa
24 lipca - Lost Cities/Zgubione Miasta 31 lipca - Svalbard

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

14 sierpnia - South Pacific

Wiek 3-8 • 26 lipca | 9 sierpnia • 19:00-19:45
- Zarejestruj się dla każdej daty osobno Załóż piżamę i weź wygodny koc!

What’s Going on in Space?* / Co Się Dzieje w
Kosmosie?*
Wiek 4-8 • 28 sierpnia • 16:00-17:00

* Wymagana rejestracja
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Zapisz się przez internet, telefon, lub osobiście.

Club Conti Prezentuje:

Savor the ‘70s
29 września 2018 w godzinach 19: 00-10: 00
Biblioteka Publiczna Elmwood Park
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Czy jesteś królową disco, metalową głową lub hipisowcem? Nie ma znaczenia, którym z nich
jestes, po prostu przyjdź i weź udział w Club Conti - drugi raz biblioteka dla dorosłych (21 i
więcej lat), impreza ze zbiórką pieniędz dla biblioteki. W tym roku rozkoszujemy się latami
siedemdziesiątymi, więc ubierż się w spodnie w dzwony, buty na platformach, kolorowe, barwione koszule, i inne nostalgiczne ubrania i pokaż, co dla ciebie oznaczają lata
siedemdziesiątye.
Czy to brzmi jak jakiś czas zabawy? 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, stwórz własnego rocka, dołącz do "David Bowie" na
karaoke i wiele więcej!
Bilety wejdą do sprzedaży 1 czerwca i można je kupić w holu w bibliotece lub na naszej
stronie internetowej.
Bilety kosztują $20 (lub $25 przy wejściu) i obejmują:
• Darmowe jedzenie: przystawki i desery
• 1 darmowy drink (lub 2 bezpłatne drinki, jeśli kupisz bilety przed 15
sierpnia) w/ dodatkowe bilety na drinki dostępne do kupienia na imprezie
• Zdjęcie z budki fotograficznej zeby pamiętać tą imprezę
• Mnóstwo muzyki, tańca i zabawy!

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

Dodatkowo, kup 15 biletów przed 8 sierpnia, a my zrobimy ci przysługę i zarezerwujemy
specjalny stolik VIP dla twojej grupy na imprezie.
Fundusze zebrane przez tę imprezę pomogą w kontynuowaniu wysiłków mających na celu poprawę
przestrzeni bibliotecznych, w tym powiększenie naszego ogrodu na świeżym powietrzu z malarstwem
ściennymdla naszej społecznósci.
Więc nie bądź leniwy! Pobiegnij do Biblioteki i zdobądź bilety już dziś!
Na razie!

Darowizna Żywności w Bibliotece: 25-30 czerwca
Pomóż nam w walce z głodem! W ostatnim tygodniu czerwca przyjmujemy darowizny artykułów żywnościowych (jedzenie w puszce, konserwy, makarony, krakersy), aby pomóc Większemu Depozytowi
Żywnościowemu w Chicago (Greater Chicago Food Depository). Możesz także przekazać darowiznę w
internecie na naszą wirtualną darowiznę żywnościową. Wejdź na myfooddrive.org i znajdź nasze pożywienie, aby przekazać darowiznę. Dołącz do programu na Jedzenie dla Myśli (Food for Thought) 25 czerwca,
aby dowiedzieć się więcej o tym lokalnym organizacji non-profit.

Przyjaciele z Biblioteki Publicznej Elmwood Park
Przyjaciele z Biblioteki Publicznej Elmwood Park zbierają pieniądze dzięki członkostwu i sprzedaży książek
w celu wsparcia Biblioteki. Zapewniają one finansowanie programów 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 komfortowych warunkach do odkrywania, łączenia się i tworzenia.
Wkrótce zaprezentują nową nagrodę stypendialną dla wolontariuszy.
Członkostwo jest $5 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 O EPPL (About EPPL).
Zostań przyjacielem - Kup książkę!
Przyjaciele organizują i prowadzą trwającą sprzedaż książek w holu Biblioteki. Przeglądaj książki w miękkiej oprawie, książki dla dzieci, książki kucharskie, płyty DVD i nie tylko, i po prostu zapłać w polu darowizny. Możesz także przekazać książki do skrzynce w holu.

19 Nowych Bibliotektekuw Dołączyli do SWAN
Ciesz się więcej z tego, co kochasz! Na początku maja, 19 nowych bibliotekuw Dołączyli do SWAN z
powiatów Cook, DuPage i Kane, dzięki temu można w nich znaleźć prawie 2 miliony książek, filmów i innych materiałów. Po ich dodaniu masz teraz dostęp do ponad 9,8 miliona pozycji, umieszczając miejsce
(place hold) w Katalogu internetowym SWAN.

GODZINY:
Poniedzialek-Czwartek: 9:00-21:00
Piątek: 9:00-18:00
Sobota: 9:00-17:00
Niedziela: Zamknięte
NIECZYNNE:
4 lipca : Independence Day
POSIEDZENIA ZARZĄDU:
21 czerwca • 20:00
19 lipca • 20:00
16 sierpnia • 20:00
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.

