Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa. | 2020 września - listopada
AHORA EN ESPAÑOL.
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

JUŻ WKRÓTCE.
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Pozostawanie w kontakcie

Biblioteki to miejsce, w którym można rozwinąć umysł i wyobraźnię,
nauczyć się czegoś nowego, zgłębiać pomysły i nawiązywać kontakt
inni. Brakuje nam możliwości organizowania osobistych programów,
wydarzeń i spotkań i rozumiemy, że brakuje Ci również naszych
regularnych zajęć. W tej chwili mamy nadzieję na dalsze
bezpieczeństwo i dobre zdrowie wszystkich. Ponieważ biblioteka w
dalszym ciągu przestrzega stanowych i lokalnych wytycznych
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, pracownicy tak postępują
opracował nowe sposoby zaspokojenia potrzeb i zainteresowań
Społeczność.
Umieść więcej blokad: dostawa SWAN została wznowiona, więc
możesz teraz umieszczać blokady na przedmiotach należących do
innych bibliotek SWAN! Miejsce jest ważne przez telefon lub online za
pośrednictwem katalogu.
Odbiór przy krawężniku do ładunków i drukowania: Odbiór
przy krawężniku minimalizuje ekspozycję i pomaga zapewnić
wszystkim trochę większe bezpieczeństwo. Odbierz swoje wydruki
przy krawężniku i otrzymaj do 20 darmowych stron tygodniowo!
Więcej informacji na temat usług przy krawężniku można znaleźć w
naszej witrynie internetowej w części How Do I? > My Library
Account> Curbside Pickup Service.
Kolekcje specjalne: Wypróbuj coś nowego! W naszej kolekcji
Beyond Books znajdują się gry, ćwiczenia, narzędzia i sprzęt do
wypożyczenia. Sprawdź maszynę do lodów, zestaw do gry w bocce,
zestaw do naprawy roweru i nie tylko! Dzieci i nastolatki uczą się w
praktyce dzięki naszym zestawom Explore-to-Go. Dowiedz się o
astronomii, architekturze, dziewiarstwie, kodowaniu i nie tylko! Mamy
też przenośne odtwarzacze Blu-ray / DVD i konsole do gier wideo.
Przetestuj zestaw słuchawkowy Nintendo Switch Lite, PS4 Pro lub PS
VR, aby przekonać się, czy Ci się spodoba, zanim zainwestujesz w
jeden dla siebie!
Wsparcie szkoły: Wsparcie szkoły jest dostępne za jednym
kliknięciem dzięki Tutor.com, nowym cyfrowym narzędziom
badawczym dla klas K-12 i innym edukacyjnym stronom
internetowym. Znajdź linki w naszej witrynie. Posiadamy również
egzemplarze podręczników szkolnych do użytku w bibliotece.
Technologia: Wejdź do biblioteki, aby skorzystać z publicznego
komputera lub uzyskaj dostęp do naszej sieci Wi-Fi tuż przed
budynkiem! Mamy również hotspoty Wi-Fi i Chromebooki dostępne
do płatności.
Nasza drukarka 3D jest z powrotem online i gotowa do twoich
kreacji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na naszej stronie
internetowej w sekcji How Do I?> Technology> 3D Printing.

Co wspólnego mają maska na twarz, czyste ręce i karta biblioteczna? Wszystkie są
narzędziami zapewniającymi bezpieczeństwo Tobie i Twojej rodzinie podczas
pandemii!
Dzięki naszym zasobom internetowym, odbiórowi przy krawężniku i możliwości
ponownego otwierania z ograniczoną liczbą miejsc, Biblioteka ciężko pracuje, aby
zapewnić Ci bezpieczeństwo, jednocześnie zapewniając większość zasobów, do
których jesteś przyzwyczajony. Niezależnie od tego, czy chcesz przeżyć przygodę ze
świetną książką, napić się ulubionego programu telewizyjnego, rozpocząć nowe
hobby lub użyć komputera do ubiegania się o pracę, pomożemy Ci znaleźć potrzebne
narzędzia.
Pierwsze 250 osób, które zarejestrują lub odnowią swoją kartę
biblioteczną, otrzyma kieszonkowy środek do dezynfekcji rąk i
materiałową maskę na twarz.
Ta prezentacja będzie kontynuowana do końca roku, do wyczerpania zapasów.
Uzyskanie karty Biblioteki Elmwood Park jest łatwe. Jeśli masz 18 lub więcej lat,
przynieś ważny dokument tożsamości ze zdjęciem z aktualnym adresem Elmwood
Park: aktualne prawo jazdy lub dowód tożsamości. Jeśli masz mniej niż 18 lat,
przyjdź z rodzicem lub opiekunem prawnym.
Jeśli nie możesz dostać się do Biblioteki, z dumą oferujemy tymczasową kartę
cyfrową, na którą możesz się zarejestrować z domu. Zapewnia dostęp do wszystkich
naszych zasobów online, w tym eBooków, eAudiobooków, internetowych baz danych,
pomocy w odrabianiu prac domowych i nie tylko. Aby otrzymać cyfrową kartę,
przejdź do katalogu.swanlibraries.net/eps i kliknij Zarejestruj się u góry ekranu. Aby
się zarejestrować, musisz mieć co najmniej 13 lat.

Bądź na bieżąco z Godziny i usługi biblioteki
Aby uzyskać najnowsze aktualizacje...
Sprawdź naszą stronę internetową: elmwoodparklibrary.org
Zadzwoń do nas: 708.453.7645
Wyślij do nas email: askref@elmwoodparklibrary.org
Zapisz się do naszego e-biuletynu: odwiedź elmwoodparklibrary.org
przejdź do About EPPL> Newsletters> Email Newsletter Signup

Śledź nas w mediach społecznościowych :
twitter.com/askEPPL

listopad

pażdziernik

wrzesień

Nowości Wydawnicze: Książki

facebook.com/EPPLib

instagram.com/elmwoodparklib

Programy dla Dorosłych
Uwaga: Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Wyróżnieni prelegenci i wydarzenia
Hands-On Cooking: Fermenting Vegetables (Zoom Program)*
16 września • 19:00-20:00
Naucz się fermentować warzywa w zaciszu swojej kuchni z autorką książek kucharskich
i blogerką kulinarną Emily Paster! Podczas tych
wirtualnych zajęć Emily pokaże, jak zrobić sfermentowane
marynaty warzywne i kiszoną kapustę, używając zwykłych
składników spiżarni i podstawowych narzędzi kuchennych
bez specjalnego sprzętu.

Ten program jest wspólnym programem dostarczonym
przez River Grove Public Library District and EPPL.

Allyship 101 (Zoom Program)*

21 września • 19:00-20:00
Dołącz do Women Unite! aby dowiedzieć się o sojusznictwie, intersekcjonalności i
przywilejach - oraz o tym, co to znaczy praktycznie realizować je na co dzień. Kobiety
łączcie się! jest organizacją non-profit zarządzaną przez womxn z Chicago, która
świadczy szereg usług konsultingowych dla organizacji poszukujących transformacji i
rozwoju.

Astrology 101 (Zoom Program)*

14 pażdziernika • 19:00-20:00
W tym wprowadzeniu do astrologii Jez Layman omawia
słońce, księżyc i wschodzące znaki, planety i domy oraz
uczy, jak czytać wykres urodzeniowy, aby uniknąć
przyszłych problemów, poznać swoje mocne strony i objąć
swoje najlepsze ja.

Zoom Programy:
Jak oni pracują?
Nowy w Zoom? Nie jesteś sam!
Oto jak to działa: Zarejestruj się z wyprzedzeniem, a przed
jego rozpoczęciem prześlemy Ci e-mailem łącze Zoom i
numer telefonu umożliwiający dołączenie do programu.
Możesz użyć linku, aby wyświetlić go na urządzeniu
podłączonym do Internetu lub po prostu zadzwonić pod
numer telefonu, aby posłuchać dźwięku.
Poszukaj wiadomości e-mail około 30 minut przed
rozpoczęciem programu. Jeśli dołączasz online, po prostu
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dołączyć do
spotkania. Będziesz mieć możliwość włączenia lub
wyłączenia aparatu.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, zadzwoń pod
numer 708.453.7645 lub wyślij e-mail na adres
askref@elmwoodparklibrary.org.

Dostęp w domu:
Zasoby cyfrowe

Sztuka i Rękodzieło
Virtual DIY (Zoom Program)*

Czwartek • 1-2 p.m. • Rejestracja kończy się 3 dni wcześniej.
Zapisz się do tego programu z wyprzedzeniem i odbierz swoje materiały w bibliotece na
tydzień przed programem. W takim razie dołącz do nas podczas Zoom, a wspólnie
stworzymy rzemiosło!
1 pażdziernika - Halloween Wreath
12 listopada - Thanksgiving Garland

Uzyskaj dostęp do bezpłatnych
eBooków, eAudiobooków i
cyfrowych magazynów z domu
dzięki karcie bibliotecznej
Elmwood Park! Znajdź eBooki i eAudiobooki za pomocą
aplikacji Axis 360 lub aplikacji Libby firmy Overdrive.
Przeglądaj cyfrowe czasopisma za pomocą aplikacji Flipster.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę
internetową i zajrzyj pod eBooks & more > Getting
Started > Library Digital Collections + Instructional
Guides.

Gry i Fitness
Virtual Chair Yoga (Zoom Program)*

AgeOptions

Virtual Trivia Night (Email or Facebook Program)*

(Zoom Program)*
19:00-20:30

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

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań o to, co lubisz
czytać, a pracownik biblioteki utworzy spersonalizowaną
listę lektur na podstawie Twoich preferencji. Ta usługa jest
dostępna tylko dla mieszkańców Elmwood Park.
Wypełnij kwestionariusz na naszej stronie internetowej.
Znajdź to pod Adults > Books & More >
Book Concierge.

20 pażdziernik

Wtorkowe Dyskusje o Książkach

15 września

29 wrzesień | 27 pażdziernik | 24 listopad • 19:00-19:30
Ciekawostki są teraz online! Zarejestruj się, aby otrzymać link do ciekawostek e-mailem
lub odwiedź naszą stronę na Facebooku około godziny 19:00. aby kliknąć link do
ciekawostek. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie na najwięcej pytań, wygra
nagrodę! Sprawdź nasz kalendarz online lub stronę na Facebooku, aby uzyskać więcej
informacji.

Szukasz kolejnej świetnej lektury? Pozwól nam pomóc!

17 listopad

14 & 28 wrzesień | 12 & 26 pażdziernik | 9 & 23 listopad • 13:00-14:00
Dołącz do Rhondy Fentry, która poprowadzi Cię przez godzinną sesję delikatnych
ćwiczeń. Joga na fotelu jest wykonywana całkowicie na krześle lub stojąc obok krzesła i
jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Sponsorowane przez

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

Programy dla Dzieci i Nastolatków
Uwaga: Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Kids
Historie i piosenki
Virtual Story Time (Zoom Program)*

Wiek 0-6 lat z opiekunem
Wtoreki • 1 września - 17 listopada • 10:00-10:30
Dołącz do Miss Melissy na interaktywną wirtualną opowieść przy użyciu
Zoom. Śpiewaj piosenki, słuchaj opowieści i utrzymuj kontakty
towarzyskie, zachowując dystans społeczny. Zarejestruj się, korzystając z
naszego kalendarza online, a wyślemy Ci link Zoom.

Virtual Rockin’ Reads (Zoom Program)*

Wiek 3-5 lat z opiekunem
Środy • 2 września - 18 listopada • 10:00-10:30
Dołącz do Miss Carol na interaktywną wirtualną opowieść przy użyciu
Zoom. Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, marionetkami i
nie tylko. Zarejestruj się, aby skorzystać z naszego kalendarza online, a
wyślemy Ci link Zoom.

MidKids
Virtual MidKids Read (Zoom Program)*
Klasy 3-6 • Środy • 16:00-17:00
Odbierz kopię każdej miesięcznej książki pod
adresem Biurko Kids & Teens, przeczytaj i omów
ponad Zoom z innymi, którzy też to czytają!
Zarejestruj się za pomocą naszego kalendarza online,
a my wyśle Ci e-mailem łącze Zoom przed
wydarzeniem.
30 września: New Kid by Jerry Craft
28 pażdziernika: When Stars Are Scattered
by Victoria Jamieson
18 listopada: Stepping Stones by Lucy Knisley

Teens
Virtual Teen Advisory Board (Discord Program)

Klasy 7-12
Czwartek • 10 września | 8 pażdziernika | 12 listopada • 19:00-20:30
Podziel się swoimi pomysłami na nowe sposoby dostarczania programów i usług
bibliotecznych w naszym wirtualnym i społecznie zdystansowanym środowisku.
Zarabiaj też na wolontariacie! Spotkania będą się odbywać wirtualnie na serwerze
Discord dla nastolatków. Proszę złożyć wniosek o dołączenie do serwera za
pośrednictwem naszej strony internetowej pod Kids & Teens > Teens >
Library Discord Server.

Teen Book Boxes*
Klasy 6-12
Zapisz się teraz, aby otrzymać swoje jesienne
pudełka z książkami dla nastolatków! Wybierz
gatunek (np. Horror, fantasy, sci-fi itp.) I na
początku każdego miesiąca kup pudełko z jedną
lub dwiema książkami i zabawnymi smakołykami!
Gdy skończysz, zwróć książkę i pudełko, ale
zachowaj smakołyki. Zarejestruj się w pudełkach
z września, października i listopada na naszej
stronie internetowej pod Kids & Teens >
Teens > Book Boxes.

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

Bag o’ Books

Pracownicy Kids & Teens będą ręcznie wybierać książki, DVD i inne
materiały specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twojego wieku i
zainteresowań! Znajdź szczegóły na naszej stronie internetowej
pod Kids & Teens > General > Request a Bag o’ Books.

Carryout Kits / Zestawy do przenoszenia

Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do kreatywnego
projektu lub działania w domu! Odbierz swój zestaw przy
biurku Kids & Teens za każdym razem, gdy biblioteka będzie
otwarta w wyznaczonym tygodniu, a następnie przynieś go do
domu i baw się dobrze! Te zestawy są hojnie sponsorowane

przez Friends of the Elmwood Park Public Library.

At Home Story Time Kit*
Wiek 0-6 • Czas odebrać: 5-10 pażdziernika
Zestawy będą zawierać bąbelki, szaliki i inne zabawne
przedmioty, które pomogą dziecku rozwinąć wczesne
umiejętności czytania i pisania.
Kids Craft Carryout Kits*
Klasy PreK - 2 • Czas odebrać:
8-12 września | 12-17 pażdziernika | 9-14 listopada
STEM Activities Carryout Kit*
Klasy K-8 • Czas odebrać: 2-7 listopada
MidKid Art Carryout Kits*
Klasy 3-8 • Czas odebrać:
14-19 września | 19-24 pażdziernika | 16-21 listopada
Teen Carryout Kits*
Czas odebrać:
21-26 września: Chocolate Pretzel Bark (Klasy 7-12)
26-31 pażdziernika: Take a Stand Activism Kit (Klasy 7-12)
23-28 listopada: Journaling (Klasy 6-12)

Teen Discord Server

Biblioteka publiczna Elmwood Park ma teraz serwer Discord dla
nastolatków! Discord to platforma do czatowania grupowego, którą
my można używać do spotkań towarzyskich, dyskusji, gier,
programów, i więcej. Dołącz do nas na wirtualne spotkanie! Aby
dołączyć, wypełnij wniosek na naszej stronie internetowej. Po
prostu spójrz pod Kids & Teens > Teens > Library Discord
Server.

Klasy Technologi dla Nastolatków i
Starszych Dzieci: Project Next Generation

Sprawdź nasz kalendarz online, aby zapoznać się z nadchodzącymi
programami technicznymi w ramach programu Project Next
Generation.
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
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Wspieranie biblioteki
Z rozczarowaniem ogłaszamy, że nasza coroczna zbiórka funduszy Club Conti została odwołana we wrześniu 2020 r. Mile wspominamy kostiumy, muzykę, jedzenie i zabawę z
naszych poprzednich wydarzeń i chcieliśmy podzielić się niektórymi z naszych ulubionych
wspomnień z budki fotograficznej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wcześniejsze wsparcie,
które sfinansowało przebudowę naszych Kids & Teens pokój programowania (The Imaginarium). Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli rozpocząć

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY
1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Phone: 708.453.7645 | Fax: 708.453.4671
www.elmwoodparklibrary.org
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ponownie planując wydarzenia i przedstawiając swoje pomysły na następny temat.W tych
trudnych czasach, jeśli chcesz wesprzeć Bibliotekę, uhonorować lub uhonorować ukochaną
osobę lub specjalne wydarzenie, sprawdź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się, jak
przekazać darowiznę, adoptować książkę lub dołączyć do Drzewa Darów. Twoje wsparcie jest
dla nas światem. Każda darowizna, duża lub mała, może pomóc Bibliotece w jej wysiłkach na
rzecz społeczności. Wystarczy spojrzeć pod How Do I? > Additional Services> Make a Donation or Memorial.

GODZINY:
Sprawdź nasze aktualne godziny pracy
naszą stronę internetową lub zadzwoń
pod numer 708.453.7645.
Spodziewamy się, że godziny otwarcia
Biblioteki mogą się zmieniać w zależności
od jesieni zgodnie z krajowymi i lokalnymi
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Uwaga: darowizny w wysokości ponad 25 USD trafiają bezpośrednio do funduszu podarunkowego biblioteki i wspierają projekty budowlane na małą skalę, takie jak wymiana
dywanów, malowanie, ulepszanie mebli i remonty pokoi. Mniejsze darowizny są również mile
widziane, ponieważ pomagają usługom wsparcia, kolekcje i technologie, takie jak bezpłatne
drukowanie za pośrednictwem odbioru przy krawężniku, programowanie wirtualne i hotspoty
Wi-Fi.

NIECZYNNE:
6 & 7 września: Labor Day Weekend
6 listopada: Staff Development Day
25 listopada: Nieczynne po 17:00
26 listopada: Thanksgiving Day

“My Library Is…” Grant
Podczas gdy zakończenie naszego projektu You Are Beautiful było opóźnione z powodu pandemii, z radością ogłaszamy, że otrzymaliśmy grant od RAILS (Reaching Across Illinois Library
System) na nagranie promocyjnego filmu wideo, w którym będziemy mogli podzielić się
naszą historią i wizją nasza społeczność. Nasz film będzie dokumentował uczestnictwo szkoły
i uczniów oraz malowanie i instalację tego dzieła, a także wywiady i reakcje na nasze
przesłanie „bądź miły. Bądź silny. Bądź sobą. Należysz”. Z dotacji sfinansowane zostaną również naklejki stworzone z grafika studencka.
Nasz ukończony film będzie dostępny dla naszych szkół, firm, pośredników w handlu nieruchomościami i wioski jako sposób na dalsze pokazanie wiary naszej społeczności w życzliwość i akceptację wszystkich. Dziękujemy naszym lokalnym szkołom i uczniom za ich
nieustanny udział i wsparcie.

Szczęśliwej emerytury, panno Irene!
30 czerwca, po 25 latach oddanej i radosnej służby dla wspólnoty, pani
Irene przeszła na emeryturę z Biblioteki. Swoją karierę rozpoczęła w technice Usługi przetwarzania książek. Jednak jej ducha nie można było powstrzymać, przygotowując książki dla publiczności - musiała się nimi podzielić !! Znalazła swoje powołanie w dziale Kids & Teens i uwielbiała pracować z młodymi Elmwood Park i wzbogacać ich życie. Nie mogliśmy zorganizować osobistej uroczystości dla Irene, więc przyjmiemy Twoje kartki,
listy lub zdjęcia i przekażemy je jej. Kartki dla Irene prosimy o umieszczanie w skrzynce odbiorczej przy biurku Kids & Teens Desk, kiedy będziemy otwierać tę jesień.

Friends of the Library
18-24 października to Narodowy Tydzień Przyjaciół Biblioteki i chcemy im podziękować za całą
wspaniałą pracę, jaką wykonują! Mimo wstrzymania trwającej obecnie sprzedaży i corocznej
sprzedaży książek, Przyjaciele Biblioteki pozostają aktywni i na wiele sposobów zaangażowani
we wspieranie Biblioteki. Ich najnowszy sponsoring finansuje zestawy Kids & Teens Carryout
Kits. Jeśli chcesz zostać członkiem, prześlij swoją składkę członkowską w wysokości 5 USD do
Friends of the Elmwood Park Biblioteka pod adresem Biblioteki. Przyjaciele organizują obecnie
spotkania poza siedzibą firmy i mają nadzieję, że jesienią lub zimą powrócą do swojego regularnego harmonogramu.

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:
Czwartek, 17 września • 20:00
Czwartek, 15 pażdziernika • 20:00
Czwartek, 19 listopada • 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.
Jeśli nie jesteś w domu przez 2
tygodnie lub dłużej z powodu
choroby, wieku, niepełnosprawności
lub innych okoliczności, możesz
kwalifikować się do skorzystania z naszej
usługi dostawy z dostawą do domu. Aby
uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z
Lucasem McKeeverem, szefem cyrkulacji i
usług technicznych.
Phone: 708.395.1205
Email: lmckeever@elmwoodparklibrary.org

