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Nowości
Główna Hala i Biurko
Dziękujemy państwu za cierpliwość
podczas remontu naszej głównej hali.
Miejsce teraz ma nowe meble, więcej
wtycze, miejsce do jedzenia i nowe
główne biurko i miejsce dla
pracowników. Podczas remontów
przemalowaliśmy sciany, połorzyliśmy
karpet i ogólnie odnowiliśmy hale.
Remonty są inspirowane przez opinie
patronów i są możliwe przez
fundusze od biblioteki i Illinois State Library, a department pod Sekretarza
Stanu i Live & Learn Construction Grant Funds. Dołacz do nas w sobotę,
8 czerwca od 13:00 do 15:00 aby obchodzić pokończenie
remontów nowego umieszczenia. Będzie kawa, przekąski i
darmowe kupki dla patronów.
You Are Beautiful - A Kindness Project
Biblioteka miała szanse udzielać się razem z
Elmwood Park School District 401 na nowej
kampani #EPKIND. Cel tej kampani jest
pokazywać młodym jak spierać innych i jak
być uprzejmym wstosunku do innych.
Razem z You Are Beautiful Project i z
ucznami i nauczycielami z naszych szkól będziemy stwarzali malowidła do
biblioteki oparte na tych wartościach. Ten projekt zacznie się podczas
następnego roku szkolnego i w ten czas będziemy szukali chętnych do
pomaganie w tej kwesti. Jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę się
zkontaktować się z Yadira (yperez@elmwoodparklibrary.org).
Letnie Przygody
Pracownicy biblioteki będą na róznych opdustach w mieście przez lato wiec
proszę przyjść się powitać z nami i porożmawiać. Będziemy w paradzie 4
lipca i na odpuście Taste of Elmwood Park w sierpniu. Uwielbiamy
poznawacz was po za biblioteką i jesteśmy wdzieczni takich szans aby do
zrobić.
Wypróbujcie naszą Beyond Books kolekcje aby znaleść coś fajnego do
zabawy na polu. Mamy Bocce, croquet, beanbag toss, camp chairs dla
państwa do wypożyczania z karta do biblioteki.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Letni Program Czytania:
2 czerwca - 10 sierpnia
Zapraszamy na Summer Reading Kick-Off Party w
niedziele, 2 czerwca od 13:00 do 16:00 aby odebrać
dziennik do logowania książek, zjeść pyszne jedzenie i grać w
fajne gry! Będzie przedstawienie dla dzieci w wieku 2
do 8 lat. Zapisz maluchów oraz znajdź więcej informacji na
naszej stronie internetowej.
Dzieci i młodzież którzy uzypełnią swoje dzienniki
przeczytanimi książkami dostaną różne nagrody. Jeśli więcej
przecztają dostaną bluskę i dodatkowe nagrody.
Dorośli dostają bilet za każde 2 książki przeczytane. Pierwszy
bilet można użycz na nagrode. Każdy następny bilet można
użycz na losowanie gift cardów.
Będą letnie programy przez całe lato dla każdego oraz różne
przedstawienia i inne czynności. Zapisz się na program w
bibliotece lub sprawdź naszą strone internetowa po więcej
informacji.

Starsi Patronie i Opiekuńcy
Biblioteka jest bardzo wdzięczna za fundusze od AgeOptions
które dają nam szanse wspierać naszych starszych patronów.
Fundusze dają nam możliwość organiżować nasze nowe
programy tak jak Tai Chi, yogurt bar i Coffee & Crochet. Oraz
letnie programy: Chicago: The First Hollywood, Country
Line Dancing i Take Charge of Your Health.
Dotacja umożliwiła nam również zakup nowych krzeseł
podtrzymujących plecy i wózka inwalidzkiego, chodzika i
okularów do czytania wykorzystanie w bibliotece. Kontynuuj
udostępnianie swoich pomysłów, abyśmy mogli ulepszać i
ulepszać naszą ofertę. Będziemy również nadal dzielić się
twoimi opiniami z Senior Advocate Village.
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Nowości Wydawnicze: Książki

Programy Dla Dorosłych

Excel 2010*

Rozpoczęcie Letniego Programu Czytania: 3-8 czerwca

Podstawowe: wt., 4 czerwca • 19:00-20:30
Średnie: cz., 18 lipca • 19:00-20:30
Zaawansowane: cz., 22 sierpnia • 19:00-20:30

Odwiedź biurko w Adult Services przez cały tydzień aby oczymać dziennik do
logowania książek do programu, zjeść przekąske i mieć szanse do wygrania
wszelkich nagród. Sponsorowane przez AgeOptions

Library on the Go*

Books & Bagels - Summer Reading Wrap Up*

cz., 13 czerwca • 10:00-11:30
Dowiedz się o eBooks oferowane przez biblioteke.
Program jest tylko dla rezydentów Elmwood Park.

śr. • 14 sierpnia • 10:00 - 11:00
Dołącz do nas aby mieć dyskusje o ulubionych książkach przeczytanych przez
lato i aby dowiedzieć się co inni przeczytali. Bagels i napoje będą serwowane.

Sponsorowane przez AgeOptions.

Introduction to Social Media:
Facebook Privacy Settings*
cz., 20 czerwca • 19:00-20:30

Mówcy i Programy

Introduction to Computers*/
Wprowadzenie w Tajniki Komputerów*

June Diaper Drive / Czerwcowa Zbiórka Pieluch

pon., 8 lipca • 10-11:30

Przez cały miesiąc będzie zbiórka pieluch dla Hephzibah
Children's Association. Szukamy pieluchy w rozmiarach 2-6,
mokre chusteczki i proszek do prania. Jesteśmy wdzięczni za
donacje!

Ancestry.com Library Edition*
cz., 23 lipca • 10-11:30

Introduction to the Internet* /
Wprowadzenie w Tajniki Internetu*

Chicago: The First Hollywood* / Chicago: Pierwszy Hollywood*
cz., 27 czerwca • 19:00 - 20:00
Annette Bochenek opowie o czasach kiedy przed przenosieniu
branży filmowej do Hollywood, filmy były nagrywane w Chicago.

cz., 6 sierpnia • 10-11:30

3D Printing - Mini Western Accessories*

Sponsorowane przez AgeOptions.

pon., 12 sierpnia • 19:00-20:30
Naucz się używać drukarke 3D.

Take Charge of Your Health* / Pomoc Zdrowotna*

Gry i Gimnastyka
Chair Yoga* / Joga*
pon. • 10 i 24 czerwca | 8, 22 i 29 lipca | 12 i 26 sierpnia •
13:00-14:00 Proszę przynieść mate do jogi i butelkę z
wodą na tą spokojną sesje ćwiczeń.

Tai Chi*

pon. • 17 czerwca | 15 lipca | 19 sierpnia • 13:00 - 14:00
Zajęcia gimnastyczne dla osób w każdym wieku i na każdym
poziomie sprawności fizycznej. Kordynacja oddechu i ruchu
pomagają w cyrkulacji krwi, elastyczności twojego ciała i
równowadze.

Trivia Night
wt. • 25 czerwca | 30 lipca | 27 sierpnia • 19:00 - 21:00
Przyprowadź z sobą grupę do czterech osób do Russell’s
Barbecue na turniej wiedzy zakresu ciekawostek. Sprawdź
naszą stronę Facebookową w dniu turnieju aby zobaczyć
pytanie bonusowe!

Przedstawienia Filmowe
Środowe Przedstawienia • 13:30

Wyświetlenie starszych filmów oparte na miesięcznym
temacie.

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Gotowanie i Rzemiosło
Yogurt Bar*
pon. • 3 czerwca | 1 lipca | 5 sierpnia • 11:00- 12:00
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, przydź do biblioteki aby poczęstować
się jogurtem i owocami.

Sponsorowane przez AgeOptions

Coffee & Crochet*/ Kawa i Szydełka*
wt. • 11 czerwca | 9 lipca | 13 sierpnia • 10:00 -11:00
Napij się kawy, zjedz ciasto i poznaj nowych przyjaciół podczas szydełkowania lub
robienia na drutach. Użyj swoje materiały lub skorzystaj z naszych. Sponsorowane

Rano

- Rejstracja kończy się 3 dni przed programem sob. • 29 czerwca | 27 lipca | 31 sierpnia • 14:00 - 16:00
29 czerwca: Cheesecake Stuffed Strawberries & Shaving Cream Marbled Paper
27 lipca : Southwestern Quinoa Salad & Shrink Plastic Accessories
31 sierpnia: Fried Green Tomatoes & Mini Pallet Coasters with Washi Tape

Wieczór

Rano

16 lipca

18 czerwca

Po więcej informacji, proszę nam zadzwoń, sprawdź naszą
strone internetową lub nabyj miesięczną liste przy biurku w
departamencie Adult Services.

Rano: 10:00-11:30 | Wieczór: 19:00-20:30

śr., 7 sierpnia • 19:00 - 20:30
Naucz się i przeczwić taniec westerny przed naszą zabawą westernom w
wrześniu. Przekąski będą serwowane. Sponsorowane przez AgeOptions

Eat & Make* / Jedz i Twórz*

Piątki Kinomaniaka • 13:30

Każda książka będzie dostępna do odbioru
cztery tygodnie przed datą dyskusji.

Country Line Dancing* / Taniec Westerny*

przez AgeOptions

Wyświetlenie najnowszych filmów. Pyszny popcorn będzie
serwowany.

Wtorkowe Dyskusje o
Książkach

cz. • 11, 18 i 25 lipca | 1, 8 i 15 sierpnia • 10:00 - 12:30
Program jest dla osób z problemami chorobymi i dla tych którzy opiekują się
takimi osobami. Uczestnicy dostaną środki informacyjne o zdrowych metodach
do życia. Sponsorowane przez AgeOptions.

Wieczór

20 sierpnia

Programy dla Dorosłych

Komputery i technologia

Rano

Wieczór

* Wymagana Rejstracja | Zapisz się przez internet, osobiście lub telefoniczniephone.

Programy dla Nastolatków (Klasy 6-12, Jeśli nie zapisano inaczej)
Gry

Pomoc

Dungeons & Dragons

Resume Skills and Job-Hunting for Teens*
Wiek 14-21 lat • wt., 25 czerwca • 13:00 -14:30
Progress Center for Independent Living przedstawi program dla młodzieży w
którym oczęstnicy nauczą się napisać osobisty resume z którym będą wstanie
zacząć szukać pracy.

Self-Advocacy for Teens*
Wiek 14-21 lat • pon., 12 sierpnia • 13:00 - 14:30
Progress Center for Independent Living da młodzieżom środki do nauki o
dorosłym życiu i pomoże zacząć robić kroki do dorosłego życia.

Klasy 7-12 • Cz.
20 czerwca | 18 lipca | 15 sierpnia • 17:30 - 20:30

Programy dla Dzieci
Starszych i Nastolatków

(Klasy 4-12, jeśli nie zapisano inaczej)

Gry i Rozrywki
Summer Gaming / Letnie Gry

pon. • 3 czerwca - 5 sierpnia • 14:00-15:30
Dołącz się do nas na otwarte gry. Graj w Roblox, Minecraft, Fortnite i inne gry. Rejestracja nie jest wymagana
ale jest tylko 11 komputerów.

Rzemiosło
Red Carpet Ready: Spa Day*
cw., 27 czerwca • 19:00 - 20:30
Robonie produktów do spa.

Magic the Gathering & Yu-Gi-Oh!

Red Carpet Ready: Fashion Show* / Pokaz Mody*

cz., 25 lipca • 19:00 - 20:30
Stworzenie ciuchów z wszelkiego rodzaju szmat i tkaniny. Pokaz mody odbędzie się na końcu.

Red Carpet Ready: YouTube Makeup Tutorial Challenge*

Wiek 10-18 lat • Każda środa (oprócz 4 lipca) • 16:00-18:00

Gaming Club / Klub Gier

pon. • 12 i 26 sierpnia • 16:00-17:30
Dołącz się do nas na otwarte gry. Rejestracja nie jest
wymagana ale jest tylko 11 komputerów.

cz., 29 sierpnia • 19:00 - 20:30
Naucz się używać makijażu. Makijaż będzie dany. Program jest dla każdego.

Miniature Zen Cube Garden*

Filmy dla Starszych Dzieci

Klasy 3-8 • wt., 27 sierpnia • 16:00 - 17:00

Spider-Man: Into the Spider-Verse
Klasy 3-12 • cz., 13 czerwca • 18:45-20:45

Programy dla Dzieci Starszych
(Klasy 3-6, jeśli nie zapisano inaczej)

Plastyka i Rzemiosło

The Kid Who Would Be King

Klasy 3-12 • śr, 10 lipca • 18:45-20:45

Gry i Rozrywki

Make a Terrarium*

Pokémon League*/Liga Pokémon*

śr., 12 czerwca • 14:00-15:00

Klasy 1-6 • cz. • 20 czerwca | 18 lipca | 15 sierpnia • 16:00-18:00

Meet the Artist*/ Poznaj Plastyka*

Odkryj różnych plastyków i namaluj własne
reprodukcje ich dzieł.
Hokusai: śr., 26 czerwca • 14:00-15:30.
Georgia O'Keeffe: śr., 31 lipca • 14:00-15:30.
Monet: śr., 28 sierpnia • 16:00-17:30

Mini Canvas Art*
śr., 17 lipca • 14:00-15:00

KidWorks Theater Summer Camp* /
Obóz Aktorski* (dwu dniowa klasa)

Wiek 6-12 lat • 25 i 26 lipca • 14:00 - 15:00
W tym dwu dniowym obozie, dzieci się nauczą porady do gry
aktorskiej, nauczą się krótkiego scenariuszu i przedstawią go
dla rodziny na końcu drugiego dnia. Program sponsorowany

przez Friends of the Library.

Clay Sculptures* / Gliniane Rzeźby*
wt., 13 sierpnia • 19:00-20:00

Miniature Zen Cube Garden* /
Miniaturowe Ogrody Zen*

KidWorks Theater Performance

Każdy wiek • Piątek, 26 lipca • 14:45-15:00
Przedstawienie przez dzieci w obozie aktorskim. Wszyscy są
zaproszeni na wspaniałe przedstawienie.

Klasy 3-8 • wt., 27 sierpnia • 16:00-17:00
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

* Wymagana Rejstracja | Zapisz się przez internet, osobiście lub telefoniczniephone.

Programy dla Dzieci
Specjalni Goście
Super Stolie Guacamole Bilingual Show*
Wiek 2-8 lat • Niedziela • 2 czerwca
13:30-14:30 - i - 15:00-16:00
Wesele rozpocznij Letni Program Czytania z pokazem przez
Super Stolie! Pokaz będzie pełen muzyki, tańca i opowiadań.
Wszystko będzie po angielsku i hiszpańsku.

KidWorks Theater Summer Camp* /
Obóz Aktorski* (dwu dniowa klasa)

Wiek 6-12 lat • 25 i 26 lipca • 14:00-15:00
W tym dwu dniowym obozie, dzieci się nauczą porady do
gry aktorskiej, nauczą się krótkiego scenariuszu i
przedstawią go dla rodziny na końcu drugiego dnia.

Program sponsorowany przez Friends of the Library.

Infinity and Beyond Presents: Music and Movement*

KidWorks Theater Performance

Wiek 2-5 lat • Pon. • 10 czerwca | 8 lipca | 12 sierpnia • 12:15-13:00
Dołącz się do nas na wesołą klasa pełną muyzki i tańcem dla maluszków.
Prezentowane przez Infinity and Beyond Academy.

Każdy wiek • Piątek, 26 lipca • 14:45-15:00
Przedstawienie przez dzieci w obozie aktorskim. Wszyscy
są zaproszeni na wspaniałe przedstawienie.

My Gym Free Fitness Event

Wiek 0-6 lat • Pon., 1 lipca • 10:00-10:30
30 minutowy program promuje fizyczny rozwój w przyjemnej atmosferze i
zabawnych sposobach. Zajęcie obejmują gimnastykę, gry, wyścigi,
przedstawienia marionetek, i robienie baniek.
Rodzice muszą podpisać My Gym waiver.

The Hilarious Musical Stylings
of Duke Otherwise*
Wiek 0-18 lat • Piątek 9 sierpnia •
16:00-17:00
Duke Otherwise jest wesołym
muzykiem który zachwyca osoby w
każdym wieku.

ScribbleMonster: Rock It! Science*
Wiek 2-9 lat • wt., 23 lipca • 19:00-20:00
Koncert muzyczny dla dzieci i rodziców.

Bajki, Zabawy i Rzemiosło

Więcej Zabawnych Programów

Czytanie połączone z zabawą stymuluje rozwój twojego
dziecka.

Wilderness Explorers / Odkrywcy Dzikiej Przyrody

Tiny Tots

Wiek 3+ • 3 czerwca - 31 sierpnia
Odkryj nature i zdobyj broszki. Przjdz do Kids & Teens desk aby
dostać podręcznik do cało letniego zajęcia.

Wiek 0-35 miesięcy z opiekunem
śr. • 5-26 czerwca | 17 lipca - 7 sierpnia • 9:30-10:00
Odkrywaj opowieści przez książki, piosenki i marionetki.

Little Leonardos*
Wiek 2-4 lat z opiekunem
cz., 13 czerwca • 14:15 - 15:00
śr., 10 lipca• 10:15-11:00
wt., 8 sierpnia • 14:15 - 15:00
Dzieci wraz z rodzicami mogą stać się
malarzami. Odpowiedni strój do zabawy z
farbami.

Little Explorers Story Time*
Wiek 6-36 miesięcy z opiekunem
Pon. • 3-24 czerwca |15 lipca - 5 sierpnia • 9:30-10:15
Odkrywaj świat książek przez piosenki, rymowanki i
marionetki.

Outdoor Adventures

Wiek 2-5 lat z opiekunem
wt. • 4-25 czerwca | 16 lipca - 6 sierpnia • 11:00-11:45
Rozpocznij dzień z książkami, piosenkami, tańcem i
zabawą. Zadzwoń do biblioteki w tydzień pogramu aby
dostać informacje o lokalizacji programu.

Rockin’ Reads*
Wiek 3-5 lat
śr. • 5-26 czerwca | 17 lipca - 7 sierpnia • 10-10:45
Przygotuj się na zabawe z książką, muzyką, tańcem i wiele
więcej.

Specjalne Opowieści i Rzemiosło
Butterfly Bonanza*

Rock & Roll Dance Party!*

Broadway Extravaganza*

Wiek 4-8 lat • wt.,11 czerwca • 16:00-16:45

Klasy K-3 • wt., 16 lipca • 16:00-16:45

Wiek 4-8 lat • wt., 30 lipca • 16:00-16:45

Pete the Cat Party*

Pajama Story Time Under the Stars*

Vacation Story Time*

Wiek 4-8 lat • cz., 27 czerwca • 16:00-16:45

Wiek 3-8 lat • śr., 24 lipca • 19:00-19:45

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Wiek 4-8 lat • cz., 22 sierpnia • 16:00-16:45

* Wymagana Rejstracja | Zapisz się przez internet, osobiście lub telefoniczniephone.

Programy Rodzinne / W Każdym Wieku

Specjalni Goście i Programy

Rodzine Pokazy Filmowe

Kindness Rocks!
Każdy wiek • wt., 2 lipca • 13:00-14:00
Pomaluj kamyka i napisz wspierające słowa na nim. Zostaw kamyka aby
ktoś może go znaleść. 3 lipca jest International Drop a Rock Day,
inspirowane przez The Kindness Rock Project.

Popcorn i lemoniada
będę serwowane.

Thursday Namaste: Family Yoga* / Joga dla Rodziny *
Wiek 4+18 lat z opiekunem • cz., 11 lipca • 19:00-20:00
Proszę przynieść mate do jogi i butelkę z wodą na tą spokojną sesje ćwiczeń. Ta
klasa jest dla dzieci w wieku 4-18 lat oraz z rodziną. Proszę zapisać dziecko i
napisać ile członków rodziny będzie brało udział w programie.

How to Train Your Dragon:
Hidden World

pon., 3 czerwca, 19:00-20:45

Elvis Is in the Building*
Każdy wiek • sob., 10 sierpnia • 13:00-14:30
Nastolatkowy odtwórca Elvisa, Hugo Colin, będzie przedstawiał utwóry Elvisa.
Osoby w każdym wieku są zaproszeni na przedstawienie.

Program sponsorowany przez Friends of the Library.

Toy Story Party*

Każdy wiek • pon., 19 sierpnia • 16:00-17:00
Dołącz się do nas na program inspirowany przez Toy Story 4. Program zawiera
opowieści i rzemiosła inspirowane przez film. Przekąski będą serwowane.

Wonder Park

pon., 1 lipca, 19:00-20:45

Rower Książek
Book Bike: Bubbles and Chalk at Central Park
Każdy wiek • cz., 6 czerwca • 11:00-12:00
Dołącz się do nas w Central Park na opwieści i zabawy.

Book Bike: Free Books on Wheels at Centennial Park

Każdy wiek • sob., 13 lipca • 13:00 - 14:00
Dołącz się do nas w Centennial Park i wybierz sobie książkę z naszej kolekcji.

Dumbo (2019)

pon., 5 sierpnia, 18:45-20:45

Mango Languages to darmowy program do nauki języka angielskiego. Można też nauczyć się hiszpanskiego,
francuskiego, niemieckiego, greckiego, włoskiego, japonskiego, chinskiego i wiele innych języków. Znajdź namiary
na naszej stronie internetowej pod Research/Learning > ESL & Languages.

Klasy Technologi dla Nastolatków i Starszych Dzieci: Projekt Następnej Generacji
Robot Club* / Klub Robotów

Klasy 6-12 • wt. • 4 czerwca | 9 lipca | 6 sierpnia • 14:00-15:30
Buduj roboty razem z naszym klubem robotowym.

Hour of Code*
/ Godzina Programowania na Komputerach*

Grades 4-12 • cz. • 6 czerwca | 11 lipca | 8 sierpnia • 14:00-15:30
Zagraj fajne gry i naucz się programowania na komputerze.

Movie Making* / Filmowanie* (pięcio częściowa klasa)
Klasy 4-12 • 11, 13, 18, 20, i 27 czerwca • 14:00-15:30
Napisz scenariusz, nagraj klipy do filmu i zlącz wszystko w krótki
film.

TinkerCAD 3D Design & Printing* (4-part class)

/ Modele 3D* (cztero częściowy program)
Klasy 4-12 • 16, 18, 23 i 25 lipca • 14:00-15:30
Stwórz modele 3D w TinkerCAD i wydrukój je używając Makerbot
Replicator!

The Great Egg Drop*
Klasy 4-12 • wt., 30 lipca • 14:00-15:30
Stwórz przyrząd który ochroni jajko od rozbicia kiedy ono jest
spuszczone z drugiego pietra biblioteki.

Negative Space Art* (dwu częściowa klasa)
Klasy 4-12 • 13 i 15 sierpnia • 14:00-15:30
Zrób projekty z winylu.

Programy sponsorowane przez U.S. Institute of Museum and Library Services to the Secretary of State/Illinois State Library pod
Library Services and Technology Act (LSTA).
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

* Wymagana Rejstracja | Zapisz się przez internet, osobiście lub telefoniczniephone.
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1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Phone: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671
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Howdy partner! Dołącz się do nas na Club Conti Corral, noc przeznaczona do zebrania
funduszy dla biblioteki. Zabawa jest dla osób których mają skończone 21 lat. Dołącz się
na noc pełen pysznego jedzenia i drinków, tańca, nagrodów i wesołych wspomnień.
Bilety będą na spzedaż zaczynając 1 czerwa i mogą być zakupjone osobiście w
Circulation Desk lub przez naszą strone internetową. Każdy bilet przydziela jedzenia,
jeden darmowy bilet do baru i jedno zdjęcie pomiątkowe.
$20 - Wczesny zakup biletów (1 czerwca - 21 sierpnia)
$25 - Regularny termin do zakupu biletów (22 sierpnia - 21 września)
$30 - Bilety do zakupu w dzień zabawy
Jeśli państwo zakupi bilety dla ośmio osobowej grupy przed 21 sierpnia, to grupa
dostanie specjalny stół VIP.
Jesteśmy bardzo wdzięczni państwowego wsparcia! Fundusze zebrane przez tą
zabawę będą wykorzystywane do rozbuduwania i polepszepszania biblioteki.

Prezentacja Zarządu Biblioteki
Serdeczne podziękowanie dla byłego Prezydenta Zarzadu Biblioteki, Carole Bilbo.
Biblioteka będzie zarządzona przez SK Narayan, Chris Pesko, Marisa Santangelo, Peter Fosco,
Diana M. Gordon i Michelle Mondia. Więcej informacji o plan dla biblioteki na naszej stronie
internetowej (About EPPL > Strategic Plan) oraz zalecenia książek od zarządu i pracowników
(Adults > Staff Reads).

Friends of the Library Scholarship Winner
Gratulacje dla Ian Babelonia, który oczymał stypiendium Friends of the
Library na rok 2019 dla voluntariat w bibliotece! Ian udzielił 100 godzin voluntariatu dla biblioteki przez ostani rok. Dostał Ian $500, które zamierza użyć na
książki kiedy zacznie swój pierwszy rok na studiach w
University of Illinois at Chicago w wrześniu.

Przyjaciele Biblioteki
Przyjaciele Biblioteki zbierają fundusze przez członkowstwo i sprzedaż książek aby wspierać
biblioteke. Fundusze przeznaczone są na różne program, stypendia dla woluntariuszy i zakup
sprzentu dla biblioteki które zapewniają że biblioteka jest bardziej przyjemna dla naszych
członków.
Członkowstwo w związku kosztuje $5 na rok. Znajdź formularz i informacje o spotkaniach na
naszej stronie internetowej: About EPPL > General > Friends of the Elmwood Park
Public Library.

GODZINY:
Poniedziałek - Czwartek: 9:00 - 21:00
Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 17:00
Niedziela: Zamknięte (do Labor Day)
NIECZYNNE:
3 lipca: wczesne zamkniącie o 17:00
4 lipca: Dzień Niepodległości
SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:
Czwartek, 20 czerwca • 20:00
Czwartek, 18 lipca• 20:00
Czwartek, 15 sierpnia • 20:00
DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD:
Tiffany Verzani, Dyrektor
Chris Pesko, Vice Prezydent
Elsa Volpe, Skarbnik
Marisa Santangelo, Sekretarz
Peter Fosco, Członek Zarządu
Diana M. Gordon, Członek Zarządu
Michelle Mondia, Członek Zarządu
SK Narayan, Członek Zarządu
Jeśli potrzebujesz pomocy w
u c z e st n i c z en i u w z a j ę c i a c h ,
skontaktuj się z nami siedem dni
wczesznej.
Zajęcia mogą być nagrywane lub
fotografowane do promowania
biblioteki. Daj nam znacz jeśli nie
życzysz sobie być nagrywany lub
fotografowany.
Jeżeli nie możesz opuszczać domu z
powodu choroby lub inwalidzstwa
powyżej 30 dni, możesz
kwalifikować się na Homebound
Delivery Service (dowóz książek
itd.). Po więcej informacji, skontaktuj się z
Mary Moss, przewodnicząca Circulation
Services, przez telefon (708.395.1204) lub
p r z e z
e m a i l
(mmoss@elmwoodparklibrary.org).

