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AHORA EN ESPAÑOL.

Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

Światełka Nadziei
W czasie gdy nasza społeczność nieustannie zmaga się ze zmianami w
pracy, szkole i życiu domowym w wyniku pandemii i dostosowuje się do
nich, biblioteka także nieustannie opracowuje nowe sposoby aby spełnić
Państwa potrzeby. Aby
zaradzić
trudnościom
ekonomicznym,
jakie
przyniosły
te
czasy,
zarząd
biblioteki
zagłosował
za
zmniejszeniem grzywien i
opłat bibliotecznych.
Miesiące zimowe mogą
być ciężkie, ale biblioteka
może zapewnić zasoby i
narzędzia, które pozwolą
trochę poprawić sytuację.
Zadzwoń do nas, aby
otrzymać rekomendacje
książek, zarejestruj się do
wirtualnego programu lub zestawu do wypożyczenia, lub wypróbuj jedną
z wielu innych fajnych, nowych rzeczy, w te zimowe miesiące.

-Złóż wniosek lub odnów swoją kartę biblioteczną i otrzymaj bezpłatną
maskę na twarz i mini środek dezynfekujący do rąk (do wyczerpania
zapasów).
-Jeśli nie możesz zgłosić się osobiście, zarejestruj się w celu uzyskania
cyfrowej karty dostępu. Dzięki niej pobierzesz
nasze książki
elektroniczne, audiobooki i czasopisma oraz skorzystasz z naszych baz
danych, w tym Tutor.com, który pomoże w odrabianiu prac domowych,
oraz przetestujesz materiały przygotowawcze. Aby uzyskać cyfrową
kartę dostępu, odwiedź stronę catalog.swanlibraries.net/eps i kliknij
opcję Zarejestruj się.
-Połącz się w domu, wypożyczając hotspot Wi-Fi, laptopa, odtwarzacz
DVD lub konsolę do gier wideo. Więcej gadżetów już wkrótce!
Podczas gdy istnieją trudności, istnieją także światełka nadziei.
Życzliwość, współpraca, siła i odporność pozostają silne w naszej
społeczności, zwłaszcza w naszej młodzieży. Pozdrowienia dla
wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w tworzeniu naszej jedynej w
swoim rodzaju instalacji artystycznej w ramach kampanii Jesteś Piękna/
y: „bądź uprzejmy. bądź silny. Bądź sobą. należysz."

JUŻ WKRÓTCE.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Zimowy Program Lektur :
1 grudnia - 31 stycznia
Zrób kakao, weź koc i ogrzej się tej zimy przy
dobrej książce, dzięki naszemu Zimowemu
Programowi Lektur!
Dzieci i Nastolatkowie - Zarejestruj się
online przez Beanstack i śledź swoją aktywność
lub wstąp do Biblioteki, aby otrzymać papierowy
arkusz bingo. Za ukończenie wyzwania z
czytania zdobędziesz książkę, kubek i gorące kakao.
Dorośli - zarejestruj się online przez Beanstack i zapisuj książki,
które przeczytałeś, lub zatrzymaj się w Bibliotece, aby odebrać swój
dziennik czytania. Przeczytaj dwie książki aby zdobyć nagrodę oraz
zgłoszenie na losowanie nagród. Czytaj więcej, aby uzyskać
dodatkowej zgłoszenia do losowania nagród.
Aby zarejestrować się online, odwiedź:
elmwoodparklibrary.org/WinterReading

Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki za hojne sponsorowanie
tego programu.

Odbiór Materiałów przy Krawężniku

Zatrzymujesz się tylko żeby odebrać zamówione materiały? Poprzez
zimowe miesiące zadzwoń pod numer 708.453.7645, a my
przyniesiemy zamówione przedmioty do Ciebie.
Aby być na bieżąco z godzinami pracy i usługami biblioteki,
skontaktuj się z nami. Prosimy zapoznać się z naszymi danymi
kontaktowymi na ostatniej stronie.

Programy Rodzinne / Dla Wszystkich Grup
Wiekowych (patrz tylna strona)
Zajrzyj na tylną stronę, aby zobaczyć programy dla wszystkich grup
wiekowych i rodzin, w tym Spacer z Bajką StoryWalk® w Central
Parku, Kartki Świąteczne - Majsterkowanie w Domu i Wirtualny
Wieczór BINGO!
Z niecierpliwością czekamy na
zainstalowanie naszego publicznego
dzieła sztuki i Wasze opinie na jego
temat. Bądź na bieżąco z
możliwościami pojawienia się w
naszym filmie, finansowanym z grantu
RAILS „Moja biblioteka jest…”!

Podczas gdy instalacja będzie wystawiona dopiero wiosną, dzieła sztuki
stworzone podczas wizyt klasowych w szkołach okręgu szkolnego 401 i
St. Celestine, rozgrzeją serce bardziej niż gorąca czekolada czy kominek.
Spójrz na ich refleksje na temat bycia wyjątkowym, pozytywnym,
uprzejmym i dobrym przyjacielem w naszym albumie Google Photo.
Odwiedź elmwoodparklibrary.org i zajrzyj pod About EPPL > You Are
Beautiful.

luty

styczeń

grudzie

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.

Sztuka i Rzemiosło
Virtual DIY (Zoom Program)* / Wirtualne majsterkowanie
(program na platformie Zoom) *

Czwartki • 13:00 - 14:00 • Rejestracja kończy się 4 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!
3 grudnia - Ozdoba świąteczna
4 lutego - Kartka walentynkowa

Virtual Gift Wrapping Party (Zoom Program)* /
Wirtualne Pakowanie Prezentów (program Zoom) *

Wtorek • 8 grudnia • 19:00-20:00 • Rejestracja kończy się 4 grudnia
Dołącz do Pani Mandy na wirtualnej imprezie pakowania prezentów, podczas
której pokaże Ci swoje ulubione techniki pakowania prezentów. Zapakuj prezenty i
ciesz się razem słodkim smakołykiem, wirtualnie. Zarejestruj się i odbierz pakiet
imprezowy na tydzień przed programem.

Take-Home Knit/Crochet-a-thon* / Robienie na
Drutach / Szydełkowy Maraton*

4 - 25 stycznia • Rejestracja kończy się 2 stycznia
Zapisz się na nasz trzeci doroczny szydełkowy maraton, aby szyć
kwadraty na koc “Warm Up America!” Tegoroczny program odbędzie
się w domach. Uczestnik, który wykona najwięcej kwadratów do 25-go
stycznia otrzyma nagrodę! Zarejestruj się do 2 stycznia, a następnie
odbierz swoje materiały w bibliotece od 4 stycznia.

Virtual Program: Bullet Journaling 101 (Zoom Program)* /
Program wirtualny: Dziennik Punktowany 101 (program Zoom)*
Czwartek • 7 stycznia • 19:00-20:00 • Rejestracja kończy się 3 stycznia
Dołącz do Pani Andrei i poznaj dziennik punktowany, tradycyjną metodę
organizacyjną, która przypomina dziennik planowania, ale zapewnia większą
elastyczność. Pani Andrea omówi podstawy dzienników punktowanych i
przedstawi przykłady tego, jak inne osoby używają ich. Zarejestruj się i odbierz
swój zestaw startowy na tydzień przed programem.

Posiłki i Napoje
Virtual Taste Test: Chocolate (Zoom Program)* / Wirtualne
Smakowanie: Czekolada (Program Zoom)*

Czwartek • 18 lutego • 13:00-13:45 • Rejestracja kończy się 14 lutego
Dołącz do nas na wirtualny test smaku! Zarejestruj się i odbierz materiały na
tydzień przed programem. Dołącz do programu Zoom, a wspólnie spróbujemy
czekolady i zagłosujemy na naszego faworyta!

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.

Beyond Books Collection /
Kolekcja Poza Książkami
Masz dość swoich gier w domu lub chcesz
wypróbować coś nowego? Wypożycz grę z Kolekcji
Poza Książkami i baw się dobrze, pozostając
bezpiecznym w domu! Mamy tenis stołowy, domino i
grę w podkowy, która jest wystarczająco lekka, aby
grać w domu. Tej zimy planujemy dodać jeszcze
więcej gier. Aby zobaczyć wszystkie przedmioty z
Kolekcji Poza Książkami, w tym technologię, zestawy
wspomagające pamięć i inne przydatne przedmioty,
odwiedź naszą witrynę internetową i zobacz w sekcji
How Do I? > Special Collections > Beyond
Books.

Gry i Fitness
Virtual Chair Yoga (Zoom Program)* / Wirtualna Joga na Fotelu
(Program Zoom)*

Virtual Tuesday Night Book Discussion
(Zoom Program)* / Wirtualna Wtorkowa
Noc Dyskusji o Książce (Program Zoom)*
19:00-20:30

Każda książka będzie dostępna przy biurku usług dla
dorosłych około cztery tygodnie przed dyskusją.

Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

15 grud nia

Wt. • Brak Ciekawostek w grudniu | 26 stycznia | 23 lutego • 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.

16 lutego

Virtual Trivia Night (Email or Facebook Program)* / Wirtualna
Noc Ciekawostek (Program email lub Facebook)*

Szukasz kolejnej świetnej lektury? Pozwól nam
pomóc!
Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących
czego 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 go w sekcji Adults > Books & More > Book
Concierge.

19 stycznia

Poniedziałki. • 14 i 28 grudnia | 11 i 25 stycznia | 8 i 22 lutego • 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.

* 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!

Letters to Santa / Listy do Świętego Mikołaja
Wiek 0-10 • 1-11 grudnia
Wrzuć swój list do naszej specjalnej skrzynki pocztowej
Świętego Mikołaja w Dziale dla Dzieci i Nastolatków, w
dowolnym momencie między 1 grudnia a 11 grudnia, a
my dostarczymy ten list na Biegun Północny! Pamiętaj,
aby podać swoje imię i nazwisko oraz adres, aby Mikołaj
mógł odpowiedzieć.

Pozwól nam pomóc zaopatrzyć się!
Bag o’ Books / Worki Książek

Pracownicy Działu dla Dzieci i Nastolatków będą ręcznie
wybierać książki, DVD i inne materiały specjalnie dla Ciebie,
na podstawie Twojego wieku i zainteresowań. Szczegółowe
informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej w
sekcji Kids & Teens > Special Collections > Request a Bag
o’ Books.

Opowiadania

Vacation Bags / Torby Wakacyjne

Virtual Story Time (Zoom Program)* / Wirtualne
Opowiadania (Program Zoom)*

Od 0 do 6 lat
Wt. • 1 i 8 grudnia | 5 stycznia - 23 lutego • 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)* / Wirtualne
“Kołysane” Lektury (Program Zoom)*

Wybierasz się na wakacje z dziećmi? Pozwól nam
przygotować torbę z książkami, filmami i innymi
przedmiotami, aby zapewnić wszystkim rozrywkę. Możesz
nawet poprosić o przenośny odtwarzacz DVD, który pomoże
Ci oglądać filmy w podróży. Po prostu daj nam znać, kiedy
planujesz wrócić z podróży, a ustalimy termin oddania
materiałów trzy dni po tym. Szczegóły i formularz
znajdziesz na naszej stronie internetowej w dziale Kids &
Teens > Special Collections > Vacation Bags.

Od 3 do 5 lat
Środy • 2 i 9 grudnia | 6 stycznia - 24 lutego • 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.

Carryout Kits / Zestawy do
Wypożyczenia

Virtual MidKids Read (Zoom Program)*
Wirtualne Czytanie dla Starszych Dzieci
(Program Zoom)*

Kids Carryout Kits* / Dziecięce Zestawy do
Wypożyczenia* Przedszkole - Klasa 2

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!

Odbiór 7-12 grudnia: Bałwanek
Odbiór 11-16 stycznia: Wielorybie Ogony
Odbiór 8-13 lutego: Serduszka Walentynkowe

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.
16 grudnia: This Was Our Pact by Ryan Andrews
27 stycznia: Twins by Varian Johnson
24 lutego: Measuring Up by Lily LaMotte

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

Odbiór 30 listopada - 5 grudnia: Cukierkowe Laski
Świąteczne
Odbiór 4-9 stycznia: Zakładki ze światłem LED
Odbiór 1-6 lutego: LEGO Szaleństwo

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

Odbiór 14-19 grudnia: Sztuka na płótnie
Odbiór 19-23 stycznia: Wyszywanie węża
Odbiór 15-20 lutego: Poduszka Serduszko bez Szycia

Virtual Teen Advisory Board (Google Meet) / Wirtualny
Komitet Doradczy Nastolatków (Google Meet)

Klasy 7-12
Czwartki • 10 grudnia | 14 stycznia | 11 lutego • 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 grudzień,
styczeń i luty na naszej stronie internetowej w sekcji Kids & Teens >
Teens > Book Boxes.
Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org

Teen Carryout Kits* / Zestawy do
Wypożyczenia dla Nastolatków Klasy 7-12
Odbiór 14-19 grudnia: Własnoręcznie Zrobiona
Piłeczka Antystresowa
Odbiór 25-30 stycznia: Ciasteczka w Kubeczku
Odbiór 22-27 lutego: Mini Breloczki

Teen & MidKid Tech Classes: Project Next
Generation / Dzieci Starsze i Nastolatkowie:
Projekt Następna Generacja

Sprawdź naszą witrynę internetową, aby zapoznać się z
nadchodzącymi programami technologicznymi w ramach
programu Project Next Generation:
www.elmwoodparklibrary.org/png
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 telefonicznie

Programy Rodzinne / W Każdym Wieku
Elmwood Park Spacer z Bajką- StoryWalk®:

Grinch: Świąt nie będzie

Wszystkie grupy wiekowe • 12 grudnia - 8 stycznia • Central Park
Odwiedź Central Park między 12 grudnia a 8 stycznia, aby przeczytać
Grinch: Świąt nie będzie w naszym pierwszym Spacerze z Bajką. Ciesz
się tą świąteczną książką, podążając ścieżką StoryWalk® przez Central
Park. Kiedy skończysz czytać, zeskanuj kod QR, aby uzyskać wskazówki,
jak dotrzeć do biblioteki, aby odebrać projekt z motywem Grincha i cukierkową laskę.
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 Organizacji Obywatelskiej Elmwood Park, Departamentowi Prac
Publicznych Elmwood Park i Gromadzie Zuchów # 45821 za sponsorowanie tego wydarzenia.
Ta gromada zuchów, składająca się z uczniów klas trzecich wsparła ten projekt, przekazując
fundusze, wybierając książkę i pomagając nam ustawić znaki StoryWalk®. Dziękujemy
wszystkim naszym sponsorom.
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.

Sztuka i Rzemiosło
Kartki Świąteczne - Majsterkowanie w Domu
Wszystkie grupy wiekowe • 21-23 grudnia • Cały dzień

Zatrzymaj się w Dziale dla Dzieci i Nastolatków, aby odebrać materiały potrzebne do wykonania
kartek świątecznych w domu. Rejestracja nie jest wymagana. Do wyczerpania zapasów.

Kartki z Podziękowaniami - Majsterkowanie w Domu

Wszystkie grupy wiekowe • 28-30 grudnia • Cały dzień
Zatrzymaj się w Dziale dla Dzieci i Nastolatków, aby odebrać materiały i zrobić kartki z
podziękowaniami w domu. Rejestracja nie jest wymagana. Do wyczerpania zapasów.

Poszukiwania Skarbów
Poszukiwanie Skarbów - Postacie z
Książek
Od 3 lat • 2-31 stycznia • Cały dzień
Twoje ulubione postacie z książek ukrywają się
w bibliotece. Wpadaj przez cały miesiąc, by
szukać ich w Dziale dla Dzieci i Nastolatków.

Poszukiwanie Skarbów - Miesiąc
Historii Afroamerykańskiej

Od 3 lat • 1-28 lutego • Cały dzień
W Bibliotece ukrywają się znane postacie z
historii Afroamerykańskiej. Wpadaj przez cały
miesiąc, by szukać ich w Dziale dla Dzieci i
Nastolatków.

Virtual Family BINGO Night* / Wirtualny Rodziny
Wieczór BINGO *

Wszystkie grupy wiekowe • czwartek, 28 stycznia • 19:00-20:00
Dołącz do nas online i baw się dobrze w BINGO! Zarejestruj się online, a
przed wydarzeniem prześlemy Ci e-mail ze wskazówkami i linkiem do
wirtualnego spotkania.

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
Jesteśmy bardzo wdzięczni Przyjaciołom Biblioteki za ich nieustające wsparcie i poświęcenie w tych
niepewnych czasach. Chociaż darowizny książek i półki sprzedaży są chwilowo wstrzymane,
Przyjaciele Biblioteki pozostają aktywni. Ich najnowszy sponsoring funduje nagrody wejściowe do
tegorocznego zimowego programu lektur.
Jeśli chcesz zostać członkiem, prześlij swoją składkę członkowską w wysokości 5 USD do Friends of
the Elmwood Park Library na adres biblioteki. Przyjaciele Biblioteki obecnie organizują swoje spotkania poza siedzibą biblioteki ale mamy nadzieję, że wkrótce powrócą do ich regularnego harmonogramu.
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ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY

1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
Telefon : 708.453.7645 | Faks: 708.453.4671
www.elmwoodparklibrary.org
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:
24 & 25 grudnia: Boże Narodzenie
31 grudnia: Sylwester
1 stycznia: Nowy Rok
18 stycznia: Martin Luther King, Jr. Day
SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:
17 grudnia • 20:00
21 stycznia • 20:00
18 lutego • 20:00
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.
Jeśli 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
do domu. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z Lucasem McKeeverem,
szefem obiegu i usług technicznych.
Telefon : 708.395.1205
Email: lmckeever@elmwoodparklibrary.org

