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 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  wrzesień - listopad 2022 

Nadchodzące wydania książek   

 

 

Niech Twoja Wyobraźnia Zaśpiewa w Bibliotece 
 

Wrzesień jest Miesiącem Zapisania się na Kartę Bibliotecznaą! Zapisz się 
na nową kartę biblioteczną Elmwood Park lub odnów starą kartę we 
wrześniu, a weźmiesz udział w losowaniu nagród! Nagrody obejmują 
przedmioty wykonane przez naszą drukarkę 3D, torby na zakupy 
spersonalizowane za pomocą naszej wycinarki do winylu oraz breloczki 
wygrawerowane naszą wycinarką laserową GlowForge. 

Jeśli masz 18 lat lub więcej, przynieś dokument tożsamości ze zdjęciem 
z aktualnym adresem Elmwood Park. Jeśli masz mniej niż 18 lat, przyjdź 
z rodzicem lub opiekunem prawnym. 

Karta biblioteczna to Twój bilet do bardzo wielu bezpłatnych zasobów. 
 

Powrót do Szkoły - Tutor.com 
 

Chciałbyś mieć korepetytora, którego mógłbyś 
poprosić o pomoc w rozwiązaniu trudnego 
problemu matematycznego, mylącej jednostki 
naukowej lub zniechęcającego eseju? Tutor.com 
Ci pomoże. Połącz się z korepetytorem online, aby 
uzyskać pomoc w odrabianiu prac domowych, 
esejach, przygotowaniu do testu i nie tylko. Indywidualna pomoc na 
żywo jest dostępna codziennie od godz. - 12:00 (od południa do 
północy). 

Dostęp do Tutor.com jest bezpłatny z kartą biblioteczną Elmwood Park! 
Wystarczy skorzystać z linku na naszej stronie. Znajdź go w sekcji  
Kids & Teens > General > Homework Help. 

AHORA EN ESPAÑOL.  
Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea. 

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 
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Przyjaciele Biblioteki  
Wyprzedaż Książek  

piątek, 23 września • 12:00-18:00 
sobota, 24 września • 9:00-17:00 
niedziela, 25 września • 13:00-17:00 
(Ostatni dzień: Napełnij torbę za 5 dolarów!) 

Dołącz do nas na naszej corocznej wyprzedaży książek i zgarnij 
świetne okazje na książki, filmy i nie tylko! Cały dochód ze 
sprzedaży trafia do Przyjaciół Biblioteki, która wspiera nasze 
programy i kolekcje. Wstęp jest bezpłatny - wystarczy 
zatrzymać się przy Sali Konferencyjnej Ferrentino.  

Nowe Pozycje w Kolekcji  
Poza Książkami  

Tablety iPad Air  
Niektóre rzeczy są po prostu łatwiejsze na tablecie, na 
przykład czytanie e-booków, granie w gry i utrzymywanie 
kontaktu w podróży. Wypożycz iPada Air, aby go 
wypróbować!  

Narzędzia 
Potrzebujesz wypożyczyć wykrywacz metalu i przewodów, 
zestaw do zawieszania przedmiotów, lub skrzynkę z 
narzędziami, aby wykonać kilka prac ręcznych w domu? 
Sprawdź nowe narzędzia dostępne w kolekcji Poza 
Książkami! 

Więcej Technologii 
Czy chciałbyś, aby Twój komputer miał więcej portów USB 
lub odpowiedni rodzaj portu? Wypożycz koncentrator USB-
C, aby podłączyć wiele urządzeń lub dostosować starszy 
USB. 

Podróżujesz poza USA? Wypożycz międzynarodowy zasilacz 
podróżny, aby mieć pewność, że zawsze będziesz mieć 
zasilanie podczas podróży! 
 

Nowe Usługi już Wkrótce! 

Zaglądaj na naszą stronę internetową i e-biuletyn, aby 
uzyskać informacje o nowych usługach, które wkrótce będą 
dostępne w Bibliotece: 
 - Zarejestruj się do głosowania w Bibliotece od 1 września 
 - Usługi notarialne 



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja na programy dla dorosłych rozpoczyna się teraz.     Uwaga: Wszystkie programy mogą 

ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.  

Programy dla Dorosłych 

Polecane Programy  

Zbiórka Krwi Versiti* 
piątek, 9 września • 10:00-14:00 
Osobiście • Zalecana rejestracja 
Oddaj krew w Versiti Blood Center of Illinois w bibliotece. Wejścia  
bez umówienia są mile widziane lub możesz umówić się na wizytę 
online na donate.illinois.versiti.org. Kliknij „Donate Now” i wyszukaj 
Elmwood Park. 

Godzina Konwersacji po Angielsku 
środy • 14 i 28 września | 12 i 26 października | 9 listopada • 19:00-20:00 
Osobiście • Program typu drop-in 
Ćwicz swoje umiejętności językowe podczas tej godziny konwersacji z 
przewodnikiem. Do ćwiczenia potrzebna jest podstawowa znajomość 
języka angielskiego.  

Zrozumienie Social Security* 
wtorek, 11 października • 19:00-20:00 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich planuje zbierać świadczenia z 
Ubezpieczeń Społecznych (Social Security) w ciągu najbliższych 10 lat, 
ta sesja edukacyjna jest dla Ciebie! Dołącz do Jima Flanagana z 
Bentron Financial Group, aby dowiedzieć się, kiedy skorzystać ze 
świadczeń (wcześniej czy później?), pracując podczas pobierania 
świadczeń, podatków i świadczeń małżeńskich. Dowiedz się, co musisz 
wiedzieć, aby zmaksymalizować korzyści, które zarobiłeś! 
 

Sztuka i Rzemiosło  

Majsterkowanie dla Dorosłych* - Rejestracja kończy się 7 dni przed - 
Sobota, 17 września | 22 października | 19 listopada • 14:00-15:00 
Dołącz do nas, aby wykonać projekt majsterkowania. Możesz 
uczestniczyć osobiście lub wykonać projekt w domu. Jeśli wybierzesz 
opcję w domu, po prostu odbierz swoje materiały w Bibliotece, a 
wyślemy Ci e-mailem film instruktażowy. Ten program jest 
sponsorowany przez AgeOptions. 
 17 września – Halloweenowy wieniec 
 22 października – Ozdoba w kształcie liścia wdzięczności 
 19 listopada – Malowany świecznik 
 

Gry i Fitness  

Hybrydowa Joga na Fotelu* 
pon. • 12 i 26 września | 10 i 24 października | 14 i 28 listopada • 13:00-14:00 
Joga na fotelu jest wykonywana całkowicie na krześle lub stojąc obok 
krzesła i jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Hybrydowa Delikatna Joga na Macie* 
pon. • 19 września | 3, 17 i 31 października | 7 i 21 listopada • 13:00 - 14:00 
Delikatną matową jogę można wykonywać na macie, łóżku lub 
kanapie. Te zajęcia obejmują delikatne rozciąganie z kilkoma 
pozycjami na stojąco, siedząco i leżąco. Rhonda nauczy Cię o Twoim 
ciele i oddychaniu, skupiając się na elastyczności i odprężeniu ciała i 
umysłu. Program ten jest sponsorowany przez Przyjaciół Biblioteki. 

Noc Ciekawostek w Bibliotece 
wt. • 27 września | 25 października | 29 listopada • 19:00-20:45 
Noc Ciekawostek powraca do biblioteki! Zaproś znajomych i stwórz 
zespół złożony z maksymalnie 5 osób lub poznaj nowe osoby i połącz 
siły. Dla zwycięzców czekają nagrody!  

Program hybrydowy oznacza, że możesz uczestniczyć 
osobiście lub dołączyć do nas wirtualnie!  

Komputery i Technologia  

Klasa Excel Poziom Podstawowy* 
poniedziałek, 12 września LUB poniedziałek, 17 października • 
19.00–20.30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Ta klasa jest przeznaczona dla początkujących, którzy nigdy nie 
korzystali z programu Excel lub potrzebują odświeżenia podstaw. 
Dowiedz się, jak tworzyć arkusze kalkulacyjne, wprowadzać dane, 
zmieniać rozmiar kolumn i nie tylko. 

Wprowadzenie do genealogii* 
czwartek, 22 września • 19:00-20:30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Dowiedz się o różnych dostępnych narzędziach, które pomogą Ci 
zbadać historię Twojej rodziny! Ta klasa NIE będzie obejmować 
witryny Ancestry.com, która jest osobną klasą. 

Wprowadzenie do Ancestry.com* 
poniedziałek, 3 października • 19:00-20:30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Przyjdź i poznaj różne sposoby korzystania z Ancestry.com do 
badania historii swojej rodziny. 

Klasa Excel Poziom Średnio Zaawansowany* 
czwartek, 27 października • 19.00–20.30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Ta klasa jest przeznaczona dla osób, które dobrze znają podstawy 
programu Excel. Dowiedz się o sortowaniu danych, obliczaniu sum, 
średnich i sumach 3D. 

Klasa Excel Poziom Zaawansowany* 
poniedziałek, 7 listopada • 19:00-20:30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Dowiedz się więcej o tabelach przestawnych, formatowaniu 
warunkowym, formułach IF i funkcji VLookup. 
 

Książki i Filmy  

Środowe Popołudnia 
Środy • 13:30 
Wpadaj w środy, aby oglądać popularne nowości! Sprawdź 
kalendarz online lub miesięczny harmonogram w Biurze Usług dla 
Dorosłych, aby zobaczyć, co jest grane. 

 

Wtorkowa Noc Dyskusji o Książce  
wtorki • 20 września | 18 października | 15 listopada • 19:00-20:30 
Dołącz do nas na dyskusję o książce! To zabawna, swobodna 
dyskusja, w której ludzie są zachęcani do rozmowy, ale bez presji. 
Każda książka będzie dostępna w Biurze Usług dla Dorosłych na 
około cztery tygodnie przed dyskusją. 

20 września 18 października  15 listopada  



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca). Uwaga: 
Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje. 

Programy i Wydarzenia dla Nastolatków i Starszych Dzieci  

Zestawy do Wypożyczenia 
dla Nastolatków*  
klasy 7-12 • Wymagana rejestracja 
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla  
Dzieci i Nastolatków. 

Zrób to Sam - Nocne Kryształy*  
Daty odbioru: 26 września - 1 października 
Stwórz własne kryształy przez noc. 

Udekoruj Własną Dynię*  
Daty odbioru: 24-29 października 
Udekoruj własną drewnianą dynię, w sam raz 
na Halloween! 

Worry Pets* 
Daty odbioru: 28 listopada - 3 grudnia 
Twórz własne Worry Pets, zmysłowych kumpli, 
które z łatwością zmieszczą się w Twojej 
kieszeni. 

Grupa Zainteresowań K-Pop 
klasy 7-12 • środa • 7 września | 5 października | 2 listopada • 16:00-17:00 
BTS, TWICE, EXO, BLACKPINK, MONSTA X! Która grupa K-popowa jest twoją ulubioną? 
Oglądaj teledyski i delektuj się pysznymi koreańskimi przekąskami! To jest program typu 
“drop-in”. 

Rada Doradcza Nastolatków 
klasy 7-12 • Wtorek • 13 i 27 września | 11 i 25 października | 8 i 22 listopada • 16:00-17:00 
Rada Doradcza Nastolatków pomaga uczynić bibliotekę lepszym miejscem dla dzieci i 
nastolatków. Dziel się swoimi pomysłami, pomagaj bibliotece w programach dla dzieci, 
odwdzięczaj się swojej społeczności, a wszystko to jednocześnie zdobywając godziny pracy 
wolontariackiej! To jest program typu “drop-in”. 

Rękodzieło Stranger Things* 
klasy 7-12 • środa 12 października • 16-17:30 
Twórz rzemiosło inspirowane serialem Stranger Things i graj w BINGO, aby wygrać 
gadżety Stranger Things. Rejestracja wymagana. 

Pokoje do Nauki dla Dzieci i Młodzieży  

Potrzebujesz spokojnego miejsca do nauki lub pracy w grupie po szkole? Zarezerwuj pokój do nauki! 

Strefa dzieci i nastolatków ma dwie sale do nauki, które są tylko dla studentów po godzinie 15:00. w 
dni powszednie. Aby zarezerwować pokój do nauki, uczniowie muszą okazać dowód tożsamości 
(kartę biblioteczną, legitymację szkolną lub szkolny adres e-mail). Skontaktuj się z Działem ds Dzieci i 
Nastolatków, aby zarezerwować salę do nauki z dwutygodniowym wyprzedzeniem i korzystać z niej 
nawet przez dwie godziny dziennie! 

Kursy Technologii: Projekt Nowej Generacji  

Otwarte Laboratorium 
Klasy 6-12 • 23 września | 21 października | 18 listopada • 16:00-17:00 
Chcesz dowiedzieć się więcej o drukowaniu 3D, Photoshopie, cięciu 
laserowym, tworzeniu filmów lub innej fajnej technologii w pokoju PNG? 
Chcesz przenieść swój projekt na wyższy poziom? Spotkaj się z nami, 
naucz się nowych umiejętności i stwórz coś! To program “drop in”. 

Tworzenie Muzyki Mixcraft* (zajęcia 4-częściowe) 
Klasy 6-12 • 13, 15, 20 i 22 września • 16:30-17:30 
Dowiedz się, jak korzystać z oprogramowania do cyfrowej stacji roboczej 
audio Mixcraft i tworzyć własne piosenki! Wymagana rejestracja. 

Kreator Gier Wideo Flowlab* (zajęcia 4-częściowe) 
Klasy 6-12 • 27 i 29 września, 4 i 6 października • 16:30-17:30 
Spróbuj swoich sił w tworzeniu prostej gry wideo za pomocą Flowlab! 
Wymagana rejestracja. 

TinkerCAD i druk 3D* (klasa 4-częściowa) 
Klasy 6-12 • 27 i 29 września, 4 i 6 października • 16:30-17:30 
Naucz się tworzyć modele 3D i drukować je w Replikatorze Makerbot! Ta 
klasa nauczy Cię podstaw projektowania 3D i tego, jak używać 
Tinkercad.com do tworzenia obiektów 3D, które można wydrukować na 
dowolnej drukarce 3D. Wymagana rejestracja. 

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). 

Glowforge i Inkscape * (klasa 4-częściowa) 
Klasy 6-12 • 25 i 27 października, 1 i 3 listopada • 16:30-17:30 
Naucz się tworzyć projekty i wytrawiać je lub ciąć na różne 
materiały za pomocą wycinarki laserowej Glowforge! 
Rejestracja wymagana. 

Podstawy Programu Photoshop* (zajęcia 4-częściowe) 
Klasy 6-12 • 8, 10, 15, 17 listopada • 16:30-17:30 
Dowiedz się, jak używać programu Adobe Photoshop do 
tworzenia i drukowania plakatów według własnego 
projektu. Rejestracja wymagana. 

Szklane Sylwetki* (klasa 2-częściowa) 
Klasy 6-12 • 29 listopada i 1 grudnia • 16:30-17:30 
Użyj naszej maszyny Cameo Silhouette Vinyl Cutter i Adobe 
Photoshop, aby stworzyć winylową nalepkę własnej sylwetki 
i nałożyć ją na taflę szkła. Wymagana rejestracja. 

Kolekcjonerskie gry karciane 
Wiek 10-18 • śr. • 14 września | 19 października | 16 listopada • 16:00-18:00 
Zagraj w popularne gry karciane Yu-Gi-Oh, Magic: the Gathering i Pokémon. Nie 
wiesz jak grać? Chętnie Cię nauczymy! Wpadnij na swobodną, otwartą zabawę.  



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca). Uwaga: 
Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje. 

Zestawy do Wypożyczenia 
dla Starszych Dzieci*  
klasy 3-6 • Wymagana rejestracja 
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla Dzieci i 
Nastolatków. 

Mini Płótno* 
Daty odbioru: 19–24 września 
Stwórz własne dzieło sztuki. 

Malowanie Dyni* 
Daty odbioru: 17-22 października 
Pomaluj własną mini-dynię. 

Kaktusowe Kamienne Zwierzęta* 
Daty odbioru: 21-26 listopada 
Zrób swojego własnego kaktusa z kamieni! 

 

Czytanie dla Starszych Dzieci* 
klasy 3-6 • środa • 28 września | 26 października | 30 
listopada • 16:00-17:00 

Odbierz kopię książki w Dziale Dzieci i Młodzieży na miesiąc 
wcześniej. Przeczytaj, a następnie przyjdź i porozmawiaj o 
książce z innymi, którzy też ją czytają! Będą przekąski. 
Wymagana rejestracja. 

28 września: The First Cat in Space Ate Pizza by Mac Barnett 
26 października: Garlic and the Vampire by Bree Paulsen 
30 listopada: Wingbearer by Marjorie M. Liu 

Opowiadania Bajek  
Bajki dla Małych Odkrywców 
Wiek 6 miesięcy - 36 miesięcy z opiekunem 
wtorek • 13 września – 8 listopada • 9:30–10:00 
czwartek • 15 września – 10 listopada • 9:30–10:00 
Poznaj piękno książek, piosenek, podskoków i rymów ze swoim 
maluchem. Częścią zabawy będą szaliki, shakery, lalki i inne 
interaktywne gry. Program typu “drop-in”. 

Przedszkolni Przyjaciele Czas Opowieści 
Wiek 3-5 z opiekunem 
wtorek • 13 września – 8 listopada • 11:15 – 12:00 
czwartek • 15 września – 10 listopada • 11:15 – 12:00 
Słuchaj historii, twórz rzemiosło i poznawaj inne dzieci w wieku 
przedszkolnym! Program typu “drop-in”. 

Zestawy do Wypożyczenia  
dla Młodszych Dzieci*  
Klasy K-2 • Wymagana rejestracja 
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla Dzieci i Nastolatków. 

Grafika 
przyrodnicza* 
Daty odbioru:  
12-17 września 
Twórz piękne 
odbitki natury za 
pomocą papieru 
słonecznego! 

Duchy 
Witrażowe* 
Daty odbioru:  
10-15 października 
Zrób witrażowego 
ducha z kolorowego 
kleju! 

Zestaw Smoothie 
bez Blendera* 
Daty odbioru:  
14-19 listopada 
Zrób pyszne 
smoothie, nie 
potrzebując blendera! 

Nauczyciel Machający Ogonem*  
Klasy K-6 • wtorek • 18:00-19:30 

6 i 20 września | 4 i 18 października | 1 i 15 listopada 
Ćwicz swoje umiejętności czytania z Bailey, 
certyfikowanym psem terapeutycznym. Ten 
program jest przeznaczony dla dzieci i dzieci 
starszych. Wymagana rejestracja. 

Dzieci Czytają* 
Klasy K-2 
Czw. • 8 września | 6 października | 3 listopada • 16:00-17:00 
Dołącz do nas w grach, zajęciach i majsterkowaniu opartym na 
książce z rozdziałami. Bibliotekarz przeczyta na głos pierwszy 
rozdział, a następnie dzieci będą mogły wypożyczyć książkę, 
aby dokończyć czytać ją w domu. Rejestracja wymagana. 

8 września: Unlimited Squirrels: I Lost My Tooth! by Mo Willems 
6 października: Fox + Chick: The Party by Sergio Ruzzier 
3 listopada: Starla Jean #1 by Elana K. Arnold  

Więcej Wesołych Zajęć  
Kindermusik* (klasa 4-częściowa) 
Wiek 0-6 z opiekunem 

środa • 14 września - 5 października • 10-11 rano 
Jest to klasa muzyczna w różnym wieku przeznaczona dla najmłodszych 
na różnych poziomach rozwoju, aby wspólnie tworzyć muzykę. Rodziny 
budują więź, dorośli uczą się pomysłów na odkrywanie muzyki i bawią się 
w domu, a każdy się rozwija. Uczestnicy otrzymają link do bezpłatnego 
pobrania muzyki, dzięki czemu będą mogli ćwiczyć między każdą sesją. 
Wymagana jest rejestracja i obecność na wszystkich 4 sesjach. 

Przedszkolna Godzina Rozmów  
Wiek 3-5 z opiekunem 
piątek • 16 września | 21 października | 18 listopada • 11:00-12:00 
Wpadnij i dołącz do nas, aby wziąć udział w zabawnych zajęciach, które 
pomogą Twojemu przedszkolakowi ćwiczyć umiejętności konwersacyjne. 

Świętowanie Goodnight Moon 
Wiek 0-6 lat z opiekunem • środa, 19 października • 10-11 rano 
Świętuj 50tą rocznicę Goodnight Moon. Przeczytaj historię i wykonaj 
czynności oparte na klasycznej książce dla dzieci. Program typu “drop-in”. 

Programy i Wydarzenia dla Dzieci Starszych i Młodszych  



Programy i Wydarzenia dla Wszystkich Grup Wiekowych/Rodzin  

Cukierek albo 
Psikus w 
Bibliotece!  
Wszystkie grupy wiekowe 
Pon., 31 października 
9:00-17:00 

Załóż swój kostium na 
Halloween do Biblioteki i 
odwiedź każdy punkt obsługi! 

  - Wypożyczalnia 
  - Biuro usług dla dorosłych 
  - Biuro usług dla dzieci i 
nastolatków 

 

Znajdź Zwierzaka z 
Biblioteki!  

Od września zatrzymaj się w 
strefie usług dla dorosłych, 
aby zobaczyć, czy możesz 
znaleźć zdjęcie jednego z 
naszych zwierzaków ukrytych 
na widoku! Jeśli go 
znajdziesz, przynieś go do 
punktu usług dla dorosłych i 
odbierz nagrodę z naszej 
skrzynki z nagrodami! 

Każdego dnia będzie tylko 
jeden zwycięzca. Rejestracja 
nie jest wymagana. 

 

Listy do Świętego 
Mikołaja  
Wiek 0-10 
25 listopada - 12 grudnia 

Wrzuć swój list do naszej 
specjalnej skrzynki pocztowej 
Świętego Mikołaja w Dziale 
Dzieci i Młodzieży, w 
dowolnym momencie między 
25 listopada a 12 grudnia, a 
przekażemy ten list na Biegun 
Północny! 

Pamiętaj, aby podać swoje 
pełne imię i nazwisko oraz 
adres, aby Mikołaj mógł 
odpowiedzieć. 

 

Subskrypcja na Pudełka z Książkami * 

Zapisz się, aby otrzymać jesienne/zimowe Pudełka z Książkami! Opowiedz 
nam trochę o sobie, a my dobierzemy książki specjalnie dla Ciebie. 
Subskrybenci otrzymają co miesiąc pudełko z 1-2 książkami i smakołykami! 
Kiedy skończysz, zwróć książkę i pudełko, ale zachowaj smakołyki.  

Zapisz się na pudełka z października, listopada, i grudnia na naszej stronie 
internetowej.  

NOWOŚĆ! Dzieci (klasy K-2): Odwiedź Kids & Teens > Kids > Book Boxes. 
Dzieci starsze (klasy 3-6): Odwiedź Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.  
Nastolatkowie (klasy 7-12): Odwiedź Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Programy Typu “Wpadnij”  
 

Poszukiwania Skarbów  
Wszystkie grupy wiekowe • 19-24 września | 24-29 października | 21-26 listopada • Cały dzień 
Zatrzymaj się w Dziale dla Dzieci i Nastolatków na drugim piętrze i zobacz, czy możesz 
znaleźć zdjęcia ukryte na widoku! 

   19-24 września: Poszukiwanie skarbu w Miesiącu Dziedzictwa Ameryki Łacińskiej 
   24-29 października: Upiorne polowanie  
   21-26 listopada: Jesienne polowanie na żniwa  

 

Gry Wideo 

  Dzieci (Gr. K-2): Pon. • 26 września | 24 października | 28 listopada • 16:00-17:00 
  Dzieci Starsze (klasy 3-6): Pon. • 12 września | 10 października | 14 listopada • 16:00-17:00 
  Nastolatkowie (klasy 7-12): Pon. • 19 września | 17 października | 21 listopada • 16:00-17:00  

Czy lubisz Roblox? Czy każda impreza nie przypomina Mario Party? To jest program dla Ciebie! 
Graj na Nintendo Switch i w gry komputerowe z innymi osobami w twoim wieku w tym 
zabawnym programie po szkole.  

 
 

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca). Uwaga: 
Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje. 

Wypróbuj tablet Launchpad, aby grać w zabawne, edukacyjne gry — nie jest 
wymagane połączenie z Internetem! Mamy tablety Launchpad z fabrycznie 
załadowanymi grami edukacyjnymi dla wszystkich grup wiekowych!  

Dla małych dzieci:  
Tablety Launchpad Pre-K Academy pomagają przygotować małe 
dzieci do przedszkola i nie tylko. Każdy tablet zawiera popularne 

postacie dla dzieci (w tym gry Ulica Sezamkowa, Troskliwe Misie, 
PlayDoh i Studio Pango) i skupia się na różnych umiejętnościach.  
   - Umiejętności motoryczne i poznawcze  
   - Umiejętności językowe i umiejętności czytania i pisania  
   - Umiejętności społeczne i emocjonalne   
   - Umiejętności muzyczne i kreatywne  
   - Umiejętności matematyczne i naukowe  

Dla starszych dzieci: 
Tablety Launchpad Steam Academy pomagają dzieciom poznawać świat z 
perspektywy naukowej dzięki opowieściom, eksperymentom i 
grom, które zachęcają je do odkrywania nauk ścisłych, technologii, 
inżynierii, sztuki i matematyki. 

Dla dorosłych: 
Launchpad Brain Games pomaga trenować umysł, rzucając 
wyzwanie pamięci, czasowi reakcji, umiejętności rozwiązywania 
problemów i obserwacji, koncentracji uwagi i nie tylko! Sprawdź 
krzyżówki i wyszukiwanie słów: Hobbies lub Get Logical! 
 
Zapytaj o nie przy głównym biurku! 

Tablety Launchpad dla Wszystkich Grup Wiekowych 
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Przyjaciele Biblioteki  

Koniecznie zatrzymaj się w lobby i przejrzyj wyprzedaż książek Przyjaciół Biblioteki! 

Możesz znaleźć książki, płyty CD i DVD dla wszystkich grup wiekowych w atrakcyjnych 

cenach. Przyjaciele Biblioteki również nadal przyjmują darowizny, które można zostawiać 

w koszu na darowizny w Lobby. Upewnij się, że Twoje przedmioty są czyste, suche i w 

dobrym stanie. Przyjaciele cenią Twoje darowizny, ale nie mogą przyjmować podręcz-

ników, zestawów encyklopedii, czasopism ani instrukcji do produktów. 

Jeśli chcesz zostać członkiem, wyślij swoją opłatę członkowską w wysokości 5 USD do 

Friends of the Elmwood Park Library na adres Biblioteki. 

Kolekcja - Tradycje  
 

Rozpoczynamy nową kolekcję Traditions na EPPL! Rozpoczniemy tę specjalną kolekcję 
od zestawu Cleary Family Christmas Memory Box z książką z obrazkami The Night 
Before Christmas autorstwa Clementa C. Moore'a.  

Dołącz do tej wspaniałej świątecznej tradycji i zarezerwuj zestaw na początku 
grudnia. Więcej informacji znajdziesz w naszym zimowym biuletynie.  

 

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 

 

 

GODZINY:  

Poniedziałek - Czwartek: 9:00-21:00  

Piątek: 9:00-18:00  

Sobota: 9:00-17:00  

Niedziela: 13:00-17:00 (po Labor Day) 

ZAMKNIĘCIA: 

5 września: Labor Day 

31 października: zamknięcie o 17:00 na 

Halloween 

4 listopada: Dzień Rozwoju Kadr - Szkolenia 

23 listopada: zamknięcie o 17:00 

24 listopada: Święto Dziękczynienia 

25 listopada: zamknięcie o 17:00 

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:  

15 września • 19:00 

20 października • 19:00 

17 listopada • 19:00 

DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD:  

Chris Pesko, Prezydent  

Diana M. Gordon, Vice Prezydent  

Peter Fosco, Skarbnik  

Marisa Santangelo, Sekretarz  

Alice Balundis, Członek Zarządu 

SK Narayan, Członek Zarządu 

Elsa Volpe, Członek Zarządu 

Jason Stuhlmann, Acting Director 

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.  

Żegnaj Carol i Evelyn!  

Chcielibyśmy złożyć wielkie gratulacje dwóm naszym długoletnim pracownikom, którzy w tym 
roku przechodzą na emeryturę: Carol z działu dla dzieci i nastolatków i Evelyn z działu obie-
gu. Choć jest nam smutno, że nie będziemy codziennie widywać ich znajomych twarzy, jest-
eśmy podekscytowani, że wyruszą w kolejne przygody. Zanim odejdą, chcieliśmy zrobić krót-
ka sekcje “pytania i odpowiedzi”, aby dowiedzieć się więcej o nich i o ich czasie spędzonym 
w Bibliotece.  

Carol - Dział Dzieci i Młodzieży 
Kiedy zaczełaś pracę w Bibliotece? 
styczeń 2000 

Jakie są twoje ulubione aspekty twojej pracy? 
Naprawdę kochałam swoją pracę. Uwielbiałam pracować z rodzinami i 
patrzeć, jak ich dzieci rosną. Moi współpracownicy są najlepsi. Każdy 
dział w tej bibliotece ma wybitnych ludzi. Jestem szczególnie wdzięczna 
moim współpracownikom z Działu dla Dzieci i Młodzieży, Melissie, 
Yadirze, Annie, Tasneem i mojemu dawnemu szefowi Jasonowi. Wszyscy 
sprawiali, że przychodzenie do pracy było przyjemne. 

Masz jakieś niezapomniane chwile podczas pracy w Bibliotece? 
Najbardziej pamiętną rzeczą, która się wydarzyła, było poświęcenie Pokoju Opowieści,  
obecnie Imaginarum, ku czci mojej wnuczki Mii Juliet Scoli, która zmarła w wieku 13 
miesięcy. Żadne słowa nie mogą opisać, co to znaczyło dla mnie i mojej rodziny. 

Na jakie rzeczy nie możesz się doczekać po przejściu na emeryturę? 
Podróż! Jadę zobaczyć się z moimi braćmi w Arizonie. Spędzić więcej czasu z moimi  
wnuczkami Scarlett, Juliet i Lucii. Wydostanie się z Chicago zimą. 

Ulubione przedmioty dostępne w bibliotece, które do tej pory wypożyczyłaś 
Podobają mi się aplikacje Axis 360 i Libby. Moim ulubionym są audiobooki. W tej chwili  
słucham Cześć, Molly! przez Molly Shannon. Niektóre z moich dawnych ulubionych to Life 
Keitha Richardsa i Born to Run Bruce'a Springsteena. 
 

Evelyn - Dział Obiegu 

Kiedy zaczełaś pracę w Bibliotece? 
Sierpień 2011 

Jakie są twoje ulubione aspekty twojej pracy? 
Moim ulubionym aspektem pracy jest pomaganie klientom i poznawanie 
ich po imieniu. Zdecydowanie będę tęsknić za wszystkimi moimi 
współpracownikami. To najlepsi pracownicy, o których możesz poprosić. 
Przychodzenie do pracy każdego dnia było prawdziwą przyjemnością. 

Masz jakieś niezapomniane chwile podczas pracy w Bibliotece? 
Prace nad galami [fundraisingu] i kiedy przebudowaliśmy Circulation Area. Pracowaliśmy w 
pokoju Ferrentino. 

Na jakie rzeczy nie możesz się doczekać po przejściu na emeryturę? 
Relaks i podróżowanie. 

Ulubione przedmioty dostępne w bibliotece, które do tej pory wypożyczyłaś? 
Roku. Oglądałam za jego pomocą wiele programów. 


