Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa. | Marzec – Maj 2021
AHORA EN ESPAÑOL.

Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

JUŻ WKRÓTCE.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Akceptacja Zmian

Rozszerzona Dostawa do Domu

Oddany i bystry personel biblioteki wciąż na nowo analizuje usługi i
sposoby łączenia się, mimo że znajdujemy w pewnej odległości.
Kiedy oceniamy i dostosowujemy się do „nowej normy” w 2021 r.,
Wiemy, że wiele z naszych zmian to długoterminowe ulepszenia.

Jeśli dotarcie do biblioteki jest utrudnione, pozwól
bibliotece przyjść do Ciebie! Od 1 marca
rozszerzymy naszą opcję dostawy do domu do
wszystkich
mieszkańców
Elmwood
Park
posiadających kartę biblioteczną - bez powodów
medycznych. Zarejestruj się w tej usłudze, a my
zostawimy Twoje zamówienia przy drzwiach.
Dostawaj swoje książki, filmy, muzykę, gry wideo i przedmioty z
naszej kolekcji Beyond Books raz w tygodniu.
Jeśli masz kartę biblioteczną Elmwood Park i jesteś
zainteresowany zapisaniem się do tej usługi, po prostu wypełnij
formularz na naszej stronie internetowej lub skontaktuj się
bezpośrednio z Biurem Obsługi Dorosłych telefonicznie
(708.453.7645) lub e-mailem (askref@elmwoodparklibrary.org).

Przerobiona dostawa do domu, więcej technologii do wypożyczenia
materiałów, serwisy streamingowe, wirtualne wizyty w szkołach,
więcej materiałów cyfrowych, imprezy plenerowe, odbiór przy
krawężniku, zwiększona koncentracja na różnorodnych kolekcjach i
książkach z „własnym głosem” oraz karty biblioteczne z dostępem
online, to nowe sposoby odkrywania, łączenia się i tworzenia z
name.
Minęło wiele czasu, ale w końcu
doczekamy
sie
naszej
oryginalnej
instalacji artystycznej w kwietniu lub maju.
Instalacja „bądź uprzejmy. bądź silny.
bądź sobą. należysz.” została stworzona
w ramach kampanii Jesteś Piękna/y
poprzez dialog i sesje artystyczne z
udziałem ponad 1200 lokalnych uczniów.

Stwórz Swój Świat

Chociaż nie mamy konkretnej daty odsłonięcia, zorganizujemy
bezpieczną uroczystość wraz z projektami uczniów zamienionymi na
przypinki, naklejki i nie tylko. Po odsłonięciu obejrzyj film z biblioteki
wspierany przez grant RAILS „My Library Is…”. Aby zobaczyć
zwiastun, sprawdź nasz album ze zdjęciami Google. Odwiedź
elmwoodparklibrary.org i zajrzyj pod About EPPL > You Are
Beautiful.

Niezależnie od tego, czy lubisz tworzyć, czy
kodować, piec lub budować, biblioteka oferuje
zasoby i programy, które pomogą Ci stworzyć to,
co kochasz. Rozszerzyliśmy nasze zestawy do
wypożyczenia dla dorosłych, dzieci i nastolatków.
W marcu będziemy mieli również “zestawy niespodzianki” dla
wszystkich grup wiekowych i poziomów umiejętności (szczegóły
na ostatniej stronie). Wypatruj okazji do tworzenia poprzez
biblioteke przez cały rok!

Wypróbuj Nasze Nowe Kolekcje
Wiosna to czas na nowe początki, więc dlaczego nie
rozpocząć sezonu od wypróbowania nowych
kolekcji biblioteki!
- Roku Streaming Stick+: Oglądaj setk i film ów i program ów
telewizyjnych bezpośrednio na swoim telewizorze! Więcej informacji
można znaleźć na stronie sekcji dla dorosłych.
- Gry planszowe: Oderw ij się od ekranu i w ypróbuj grę
planszową! Mamy nowe gry i klasyki dla wszystkich grup wiekowych.
Aby zobaczyć pełną listę gier, odwiedź elmwoodparklibrary.org i
zajrzyj do sekcji How Do I? > Beyond Books Collection.
- Laptopy Kano PC: Starsze dzieci i nastolatk ow ie
mogą wypróbować laptopa Kano PC za pośrednictwem
programu Project Next Generation (PNG). Więcej
informacji można znaleźć na stronie Dzieci i nastolatkowie.

Narodowy Tydzień Bibliotek
Narodowy Tydzień Bibliotek (4–10 kwietnia) podkreśla cenną
rolę, jaką biblioteki, bibliotekarze i pracownicy bibliotek
odgrywają w zmienianiu życia i wzmacnianiu naszych
społeczności. Czy biblioteka lub bibliotekarz zmieniły Twoje
życie? Daj im znać w tygodniu od 4 do 10 kwietnia, publikując w
mediach społecznościowych z hashtagiem #ThankYouLibraries i
oznacz nas @EPPLib.
Aby to uczcić, dołącz do nas w wirtualnym poszukiwaniu
skarbów o tematyce bibliotecznej 6 kwietnia! Szczegółowe
informacje znajdują się na ostatniej stronie.

Maj

Kwiecień

Marzec

Nadchodzące wydania książek

Programy dla Dorosłych
Uwaga: W szystk ie program y m ogą ulec zm ianie. Spraw dź nasz k alendarz online lub zadzw oń pod num er 708.453.7645, aby
uzyskać najnowsze aktualizacje.

Polecane Programy i Prelegenci
Program wirtualny: Kiddieland Zapamiętany (Zoom)*

Poniedziałek, 15 marzec • 19:00-20:00
Poznaj 80-letnią historię Kiddieland poprzez zdjęcia i pamiątki i
dowiedz się, dlaczego ten park rozrywki musiał zostać zamknięty.
Dołącz do historyka i profesora Cheryl Browna, aby zobaczyć
ekskluzywne filmy i zdjęcia parku z 2009 roku, a także filmy z aukcji i
cen zapłaconych za przejazdy z parku. Ten program jest dostarczony

poprzez AgeOptions.

Sztuka i Rzemiosło
Virtual DIY (Zoom)* / Wirtualne majsterkowanie (Zoom)*

Czwartki • Rejestracja kończy się 7 dni wcześniej
Zapisz się do tego programu z wyprzedzeniem i odbierz swoje materiały w bibliotece
na tydzień przed programem. Następnie dołącz do nas na żywo przez Zoom i razem
stworzymy projekt!
4 marzec • 13:00 - 14:00 - Króliczkowy Wieniec
8 kwiecień • 19:00 - 20:00 - Ręcznie Tkany Satchel
6 maj • 13:00 - 14:00 - Papierowe hiacynty

Zestawy do Wypożyczenia dla Dorosłych*

Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do kreatywnego projektu lub
aktywności w domu! Odbierz swój zestaw przy biurku Działu dla Dorosłych za
każdym razem, gdy biblioteka będzie otwarta w wyznaczonym tygodniu, a następnie
przynieś go do domu i baw się dobrze!
29 marzec - 3 kwiecień: Zestaw Miłośnika Książek
19-24 kwiecień: Zbuduj Własny Karmnik dla Ptaków

Wirtualne Zajęcia Techniczne
Your Online Library (Zoom)* / Twoja Biblioteka Internetowa
(Zoom)* Czwartek, 11 Marzec • 13:00-14:00

Dowiedz się o bazach danych online dostępnych z Twoją kartą biblioteczną Elmwood
Park!

Wprowadzenie do Axis 360 (Zoom)* / Wprowadzenie do
Axis 360 (Zoom)* Czwartek, 15 kwiecień • 13:00-14:00

Dołącz do Andrei, która poprowadzi Cię przez Axis 360, platformę cyfrową,
która oferuje bezpłatne e-booki i audiobooki z Twoją kartą biblioteczną
Elmwood Park.

Introduction to Libby (Zoom)* / Wprowadzenie do Libby
(Zoom)* Czwartek, 29 kwiecień • 13:00-14:00

Dołącz do Andrei, która poprowadzi Cię przez Libby, platformę cyfrową,
która oferuje bezpłatne e-booki i audiobooki z kartą biblioteczną Elmwood
Park.

Libby & Your Kindle Paperwhite (Zoom)* / Libby i Twój
Kindle Paperwhite (Zoom)*

Czwartek, 20 maj • 13:00-14:00
Dołącz do Andrei, która nauczy Cię, jak wypożyczać i przenosić eBooki z
Libby na Kindle Paperwhite!

Pamiętaj, aby sprawdzić ostatnią stronę
dotyczącą programów dla wszystkich grup
wiekowych i programów rodzinnych!

Programy na Platformie Zoom:
Jak Działają?
Zarejestruj się wcześniej, a wyślemy Ci e-mailem
łącze Zoom i numer telefonu umożliwiający
dołączenie do programu przed jego rozpoczęciem.
Możesz użyć linku, aby wyświetlić go na
urządzeniu podłączonym do Internetu lub po
prostu zadzwonić pod numer telefonu, aby
posłuchać dźwięku.
Szukaj 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 kamerki.
Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, zadzwoń
pod numer 708.453.7645 lub wyślij e-mail na
adres askref@elmwoodparklibrary.org.

Nowość do Wypożyczenia :
Roku Streaming Stick+

Nie masz
wystarczającej
liczby filmów i
programów
telewizyjnych?
Niezależnie od
tego, czy lubisz
superbohaterów, takich jak Kapitan Ameryka czy
Dr. Manhattan, dzieła z epoki, takie jak Bridgerton
lub Downton Abbey, czy programy dla dzieci,
takie jak Ulica Sezamkowa lub Klub Myszki Miki,
na pewno znajdziesz coś do obejrzenia, gdy
wypożyczysz Roku Streaming Stick + z Kolekcji
Poza Książkami. Dzięki różnorodnym aplikacjom
do streamingu i dostępowi do ponad 600 filmów i
programów telewizyjnych, których Biblioteka
posiada cyfrowe kopie, jesteśmy pewni, że jest to
urządzenie, z którego może cieszyć się cała
rodzina.
Pamiętaj, że aby urządzenie działało, telewizor
wymaga wejścia HDMI, oraz musisz mieć w domu
szybki bezprzewodowy internet. Jeśli nie masz
internetu, pamiętaj o wypożyczeniu hotspotu aby
towarzyszył temu urządzeniu. Roku Streaming
Stick + może zostać wypożyczony tylko przez
dorosłych mieszkańców Elmwood Park.

Gry i fitness
Virtual Chair Yoga (Zoom)* / Wirtualna Joga na Fotelu (Zoom)*
Poniedziałki. • 8 i 22 marzec | 12 i 26 kwiecień | 10 i 24 maj • 13:00-14:00
Dołącz do Pani 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 AgeOptions
Virtual Trivia Night (Email or Facebook link)* / Wirtualna Noc
Ciekawostek (Program email lub Facebook)*

Wt. • 30 marzec | 27 kwiecień | 25 maj • 19-19:30
Ciekawostki są teraz online! Zarejestruj się, aby otrzymać link do ciekawostek emailem 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.
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Tuesday Night Book Discussion /
Wtorkowa Noc Dyskusji o Książce
Zawieszone - wiosna 2021

Dyskusje o książkach będą zawieszone w tym
kwartale. Podczas tej przerwy chcielibyśmy
usłyszeć od Ciebie!
Jeśli brałeś udział lub myślałeś o uczestnictwie w
naszych dyskusjach na temat książki, zadzwoń lub
napisz do nas i daj nam znać o swoich
doświadczeniach i tym, co możesz chcieć zobaczyć
w przyszłości.
Telefon : 708.453.7645
Email: askref@elmwoodparklibrary.org
Doceniamy twoją opinię!

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

Programy dla Dzieci i Nastolatków
Uwaga: W szystk ie program y m ogą ulec zm ianie. Spraw dź nasz k alendarz online lub zadzw oń pod num er 708.453.7645, aby
uzyskać najnowsze aktualizacje.

Pamiętaj, aby sprawdzić ostatnią stronę dotyczącą
programów dla wszystkich grup wiekowych i
programów rodzinnych!

Opowiadania
Virtual Story Time with Skates!* /
Wirtualne Opowiadania z Skates (Zoom)*

El Día de los Niños (Día)

Wiek 3-10 • wtorek, 2 marca • 14:30-15:00

Witamy fanów drużyny hokejowej Wolves! Dołącz
do nas i przeżyj wirtualną opowieść z Skates,
maskotką drużyny hokejowej Chicago Wolves. Będziemy czytać The Magic
Hockey Stick, a następnie zadawać pytania dla Skates. Zarejestruj się,
korzystając z naszego kalendarza online, a wyślemy Ci link Zoom.

Virtual Story Time (Zoom Program)*

Od 0 do 6 lat • Wt. • 2 marzec - 27 kwiecień • 10–10:30
Dołącz do Pani Melissy na interaktywne wirtualne opowieści 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)*

Od 3 do 5 lat • Środy • 3 marzec - 28 kwiecień • 10–10:30
Dołącz do Pani 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.

Sobota, 1 maj • 9:00 - 17:00
El Día de los Niños (Dzień Dziecka)
to ogólnokrajowa inicjatywa, która
celebruje dzieci i rodziny latynoskie
poprzez czytanie. Każde dziecko,
które odwiedzi bibliotekę w tym
dniu, otrzyma 1 bezpłatną
dwujęzyczną książkę z obrazkami, a
także zajęcia do domu i pyszny
poczęstunek. Zatrzymaj się przy biurku w Dziale dla Dzieci i
Nastolatków, aby odebrać materiały do zajęć.

Carryout Kits / Zestawy do
Wypożyczenia
Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do
kreatywnego projektu lub aktywności w domu! Odbierz
swój zestaw przy biurku Działu dla Dzieci i Nastolatków za
każdym razem, gdy biblioteka będzie otwarta w
wyznaczonym tygodniu, a następnie przynieś go do domu
i baw się dobrze!

Kids Carryout Kits* / Dziecięce Zestawy do
Wypożyczenia* Przedszkole - Klasa 2
Odbiór 8-13 marzec: Marionetka Leprachaun
Odbiór 12-17 kwiecień: Pod wodą
Odbiór 10-15 maj: Biedronka

STEM Carryout Kit* / Zestawy do
Wypożyczenia STEM Zerówka - Klasa 12

Virtual MidKids Read (Zoom Program)*

Klasy 3-6 • środy • 16-16:45
Odbierz egzemplarz miesięcznej książki i przekąskę
przy biurku Działu dla Dzieci i Nastolatków. Przeczytaj
książkę i omów ją przez Zoom z innymi, którzy ją
czytają! Zarejestruj się, korzystając z naszego
kalendarza online, a przed spotkaniem prześlemy Ci
link Zoom.
31 marzec: Nat Enough by Maria Scrivan

Odbiór 1-6 maj: Inżynieria Przekąsek
Odbiór 5-10 kwiecień: Bomby Ziarniste
Odbiór 3-8 maj: Zestaw Gwiezdne Wojny

MidKid Carryout Kits* / Zestawy do
Wypożyczenia do Plastyki dla Dzieci
Starszych Klasy 3-6

Odbiór 15-20 marzec: Zwierzęta z Koralików
Odbiór 19-24 kwiecień: Zestaw do Malowania
Odbiór 17-22 maj: Karmniki dla Ptaków

28 kwiecień: The Crossover by Kwame Alexander

Teen Carryout Kits* / Zestawy do
Wypożyczenia dla Nastolatków Klasy 7-12

26 maj: Allergic by Megan Wagner Lloyd

Virtual Teen Advisory Board (Google Meet) / Wirtualny
Komitet Doradczy Nastolatków (Google Meet)
Klasy 7-12 • Czwartki • 11 marzec | 8 kwiecień | 13 maj • 18:30-19:30
Podziel się swoimi pomysłami na nowe sposoby dostarczania programów
i usług bibliotecznych w naszym wirtualnym i społecznie
zdystansowanym środowisku. Zdobądź również godziny pracy
wolontariuszy! Spotkania będą się odbywać wirtualnie przy użyciu
Google Meet. Zarejestruj się, korzystając z naszego kalendarza online, a
wyślemy Ci link do spotkania.

Teen Book Boxes*/ Pudełka z Książkami dla
Nastolatków* Klasy 6-12
Zapisz się na Pudełko z Książkami! Wybierz gatunek
(taki jak horror, fantazja, fantastyka naukowa itp.) i co
miesiąc odbieraj pudełko z jedną lub dwiema książkami i
smakołykami! Gdy skończysz, zwróć książkę i pudełko,
ale zachowaj smakołyki. Zarejestruj się na pudełka na
marzec, kwiecień, i maj na naszej stronie internetowej w
sekcji Kids & Teens > Teens > Book Boxes.
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Odbiór 22-27 marzec: Herbata z Bąbelkami
Odbiór 26 kwiecień - 1 maj: Geometryczne obrazy z
taśm maskujących
Odbiór 24-29 maj: Czynności sensoryczne

Teen & MidKid Tech Classes:
Project Next Generation /
Dzieci Starsze i Nastolatkowie:
Projekt Następna Generacja
PNG dodaje do kolekcji 10 laptopów
Kano PC, dzięki czemu możesz śledzić
wszystkie wspaniałe działania PNG online, które robiliśmy w
YouTube (elmwoodparklibrary.org/png). Laptopy są
wyposażone w różnorodne zabawne ćwiczenia z kodowania
Kano, Adobe Photoshop, a nawet Minecraft! W zestawie
znajduje się również bezprzewodowy hotspot, dzięki któremu
korzystanie z Internetu jest proste i łatwe.
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).

* Wymagana Rejstracja | Zapisz się przez internet, osobiście lub telefonicz-

Programy Rodzinne / W Każdym Wieku
Zestawy Rzemieślnicze Niespodzianki

Dla wszystkich grup wiekowych • 1-31 marzec
Odkryj nowe sposoby tworzenia każdego dnia w marcu, odbierając zestawy rzemieślnicze
niespodzianki zarówno w dziale dla dorosłych, jak i w dziale dla dzieci i nastolatków.
Będziemy mieć zestawy dla wszystkich grup wiekowych i poziomów umiejętności. Prześlij
nam zdjęcia gotowych produktów! Zestawy są dostępne według kolejności zgłoszeń (kto
pierwszy, ten lepszy - do wyczerpania zapasów).

National Library Week - Virtual Scavenger Hunt* / Narodowy Tydzień
Bibliotek - Wirtualne Poszukiwanie Skarbów
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Dla wszystkich grup wiekowych • wtorek, 6 kwiecień 19:00-20:30
Zbierz całą rodzinę na zabawę i dołącz do nas w bibliotece i wirtualnym poszukiwaniu
skarbów o tematyce literackiej. Będziesz miał za zadanie znaleźć przedmioty w swoim domu
i rzeczy online, rywalizować o szansę na wygranie fajnych nagród. Odwiedź nasz kalendarz
online, aby zarejestrować się i otrzymać link Zoom.

Elmwood Park StoryWalk®:
Kite Day by Will Hillenbrand

Wszystkie grupy wiekowe • 10-30 kwiecień • Conti Circle

ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY

Whoosh! Wiosenne wiatry wieją i czas na kolejny
StoryWalk® w Elmwood Park. Podążaj ścieżką
StoryWalk® dookoła Circle w dowolnym czasie między 10
a 30 kwietnia, aby przeczytać książkę z obrazkami Kite Day
autorstwa Willa Hillenbranda. Kiedy skończysz czytać,
odwiedź bibliotekę, aby odebrać zestaw ćwiczeń z
własnym latawcem w środku!

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Telefon: 708.453.7645 | Faks: 708.453.4671
www.elmwoodparklibrary.org

To zabawne i oddalone społecznie wydarzenie rodzinne dla dzieci w każdym wieku.
Proszę pamiętaj pozostać co najmniej sześć stóp od innych rodzin. Jeśli nie możesz
utrzymać odległości sześciu stóp, załóż maskę. Kiedy odbierasz swój projekt, w
bibliotece wymagane są maski dla wszystkich w wieku od 3 lat. Rejestracja nie jest
wymagana. Projekty dostępne do wyczerpania zapasów.
Chcielibyśmy podziękować Elmwood Park Youth Commission, The Village of Elmwood
Park Public Works, i Girl Scout Brownie Troop #45821 za sponsorowanie tego
wydarzenia.
Projekt StoryWalk® został stworzony przez Anne Ferguson z Montpelier, VT i opracowany we
współpracy z biblioteką Kellogg-Hubbard. StoryWalk® to zarejestrowany znak usługowy należący
do pani Ferguson.

Virtual Program: Share Your Pet!* / Program
wirtualny: Udostępnij Zwierzaka! *
Wszystkie grupy wiekowe • 15 maj • 14:00 - 15:00
Świętuj Narodowy Miesiąc Zwierząt, popisując się swoim zwierzakiem
w tym zabawnym rodzinnym programie Zoom. Odpowiadaj na pytania
dotyczące swojego zwierzaka, wypchanego zwierzęcia, a nawet
rośliny i bądź gotowy, aby dać im uwagę, na jaką zasługują.
Gościnnie specjalny występ Crusha, żółwia z biblioteki.

Twoja Biblioteka w Domu: Zasoby Cyfrowe
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 witrynę internetową i zajrzyj do sekcji eBooks & more > Getting Started > Library
Digital Collections + Instructional Guides.

Przyjaciele Biblioteki
Obecnie Przyjaciele Biblioteki opracowują plany zorganizowania letniej plenerowej wyprzedaży książek. Przyjmują teraz darowizny, które można przynieść do kosza na datki w holu. Aby
zapewnić nam bezpieczeństwo i zorganizować darowizny, prosimy nie umieszczać darowizn w
zewnętrznych zwrotach książek. Zachowaj ostrożność i upewnij się, że Twoje przedmioty są
czyste, suche i w dobrym stanie. Przyjaciele cenią Twoje darowizny, ale nie mogą
przyjmować podręczników, zestawów encyklopedii, czasopism ani instrukcji produktów.
Jeśli chcesz zostać członkiem, prześlij swoją składkę członkowską w wysokości 5 USD do
Friends of the Elmwood Park Library na adres biblioteki.

Aby otrzymywać najnowsze aktualizacje,
zapisz się do naszego e-biuletynu:
elmwoodparklibrary.org/eNews

BIEŻĄCE GODZINY ZWIĄZANE Z
COVID:
Poniedziałek - Piątek*: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 17:00
Niedziela: Zamknięte
*Godziny dla osób zagrożonych:
Środa.: 9:00-11:00
NIECZYNNE:
31 maj: Memorial Day
SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:
18 marzec • 19:00
15 kwiecień • 19:00
20 maj • 19:00
DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD:
Tiffany Verzani, Dyrektor
Chris Pesko, Prezydent
Peter Fosco, Vice Prezydent
Elsa Volpe, Skarbnik
Marisa Santangelo, Sekretarz
Diana M. Gordon, Członek Zarządu
Michelle Mondia, Członek Zarządu
SK Narayan, Członek Zarządu

Jeśli potrzebujesz pomocy w
uczestniczeniu
w
zajęciach,
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.

