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Nuestro boletín informativo está disponible en español en línea.

JUŻ WKRÓTCE.

Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku.

Życzymy Miłego Lata z Biblioteką!
Nie możemy się doczekać wszystkich wspaniałych
letnich wydarzeń w Elmwood Park! Miej oko na nas na
Paradzie Czwartego Lipca i na Taste of Elmwood Park.
Mamy nadzieję, że Cię tam zobaczymy! Oto kilka innych
sposobów, w jakie Biblioteka może pomóc Ci spędzić
miło lato:

Torby Wakacyjne

Wybierasz się na wycieczkę z dziećmi tego lata? Pozwól,
że spakujemy dla Ciebie torbę! Wypełnij aplikację, aby
powiedzieć nam, co lubią Twoje dzieci, a my
przygotujemy torbę z książkami, filmami i innymi
materiałami bibliotecznymi, aby zapewnić rozrywkę
rodzinie podczas Twojej podróży.
Aby zamówić torbę na wakacje, wejdź na naszą stronę
internetową i zajrzyj do sekcji Kids & Teens > Special
Collections > Vacation Bags.

Twoja Cyfrowa Biblioteka

Letni Program Czytelniczy: 1 czerwca - 12 sierpnia
Czytaj Poza Utartą Ścieżką
Czas na letnie czytanie! Nasz coroczny Letni Program Czytelniczy ma na celu
zachęcanie do czytania i uczenia się przez cały rok. Tegorocznym tematem
jest Czytaj Poza Utartą Ścieżką, więc świętujmy na świeżym powietrzu,
przygodę i budowanie umiejętności!
Mamy wyzwanie czytelnicze dla wszystkich grup wiekowych — dla dzieci,
nastolatków i dorosłych. Czytaj książki i wykonuj zajęcia przez całe lato, aby
odebrać nagrody! Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać
szczegółowe informacje: elmwoodparklibrary.org/SummerReading
Zarejestruj się i śledź swoje postępy za pomocą bezpłatnej aplikacji
Beanstack lub wstąp do nas i wypełnij papierowy dziennik
aktywności. Miłego czytania!

Impreza Rozpoczynająca Letnie Czytanie

Wszystkie grupy wiekowe • środa, 1 czerwca • 14:00-20:00
Świętuj początek lata na naszej Imprezie Rozpoczynającej
Letni Program Czytelniczy! Wpadnij do biblioteki, aby ozdobić
torbę na zakupy, zagrać w gry, zrobić bransoletkę przyjaźni,
zjeść coś smacznego i wygrać nagrody za wypożyczenie
książek!
Od 17:00 do 19:00 zorganizujemy Super Hero Meet & Greet z
Supergirl! To wydarzenie jest dla wszystkich grup wiekowych.
Rejestracja nie jest wymagana.

Zaopatrz swoje urządzenie w
eBooki, eAudiobooki i czasopisma
cyfrowe za darmo dzięki karcie
bibliotecznej Elmwood Park! Znajdź
eBooki i eAudiobooki za pomocą
aplikacji Axis 360 lub Libby firmy
Overdrive. Przeglądaj czasopisma cyfrowe za pomocą
aplikacji Flipster.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę
internetową i zajrzyj do sekcji eBooks & more > Getting
Started > Library Digital Collections +
Instructional Guides.

Torba Książek

Daj nam znać, co lubią Twoje dzieci, a my
przygotujemy dla Ciebie torbę zawierającą do 20
książek i 10 elementów audiowizualnych! Wystarczy
odwiedzić naszą stronę internetową i wypełnić
formularz, aby poprosić o Torbę Książek. Powiadomimy
Cię za dzień lub dwa, kiedy Twoja torba będzie gotowa
do odbioru!
Aby zamówić Torbę Książek, wejdź na naszą stronę
internetową i zajrzyj do sekcji Kids & Teens > Special
Collections > Request a Bag o’ Books.
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Nadchodzące wydania książek

Programy dla Dorosłych
Sztuka i Rzemiosło
Wyszyj Słonecznik*

wtorek, 14 czerwca • 19.00–20.30
Osobiście • Wymagana rejestracja
Dołącz do nas i naucz się wyszydełkować słonecznik. Do udziału
zalecane są podstawowe umiejętności szydełkowania.

Majsterkowanie dla Dorosłych* Rejestracja kończy się 7 dni przed

Godzina Konwersacji po Angielsku

środa • 8 i 22 czerwca | 13 i 27 lipca | 10 i 24 sierpnia • 19:00-20:00
Osobiście • Program typu drop-in
Ćwicz swoje umiejętności językowe podczas tej godziny
konwersacji z przewodnikiem.

Sobota, 25 czerwca | 30 lipca | 27 sierpnia • 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.

25 czerwca – wieniec w kształcie rożka z lodami
30 lipca – podstawki - plasterki cytryny
27 sierpnia - gliniany garnuszek

Komputery i Technologia
Klasa Excel Poziom Podstawowy*

czwartek, 23 czerwca lub wtorek, 12 lipca • 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.

Klasa Excel Poziom Średnio Zaawansowany*

poniedziałek, 18 lipca • 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, 15 sierpnia • 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 • Osobiście • Program typu drop-in
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 • 21 czerwca | 19 lipca | 16 sierpnia • 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.

Malowanie na Płótnie z Scamp Studios*
czwartek, 7 lipca • 19:00-20:30
Osobiście • Wymagana rejestracja
Dołącz do Andrei ze Scamp Studios na kolejne
zajęcia z malowania. Wszystkie materiały zostaną
zapewnione.

Wieczór Spa: Zrób to Sam - Podkładki Pod Oczy*

wtorek, 2 sierpnia • 19:00-20:00 • Osobiście • Wymagana rejestracja

Dołącz do nas i stwórz własne podkładki pod oczy. Te płatki to
odświeżający sposób na relaks i ukojenie okolic oczu.

Gry i Fitness
Wirtualny Trening Sprytu* Rejestracja kończy się 3 dni przed

czwartek • 2 czerwca | 7 lipca | 4 sierpnia • 13:00-14:00
Twój mózg też musi ćwiczyć! Dołącz do nas, aby wziąć udział w
zabawnych zajęciach mających na celu utrzymanie i poprawę
funkcji poznawczych i pamięci. Arkusze będą dostępne do odbioru
na tydzień przed programem. Ten program jest sponsorowany

przez AgeOptions.

Hybrydowa Delikatna Joga na Macie*

pon. • 6 i 20 czerwca | 18 lipca | 1, 15 i 29 sierpnia • 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.

Hybrydowa Joga na Fotelu*

pon. • 13 i 27 czerwca | 11 i 25 lipca | 8 i 22 sierpnia • 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.

Noc Ciekawostek w Bibliotece

wt. • 28 czerwca | 26 lipca | 30 sierpnia • 19:00-20:45
Osobiście • Program typu drop-in
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!
21 czerwca

19 lipca

16 sierpnia

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

*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 i Wydarzenia dla Nastolatków i Starszych Dzieci
Impreza K-popowa*

klasy 7-12 • czwartek, 9 czerwca • 16-17:30
BTS, TWICE, EXO, BLACKPINK, MONSTA X! Która
grupa K-popowa jest twoją ulubioną? Twórz Bias
Buttons, drukuj własne plakaty K-pop, oglądaj teledyski
i delektuj się pysznymi koreańskimi przekąskami!
Zachęcamy do rejestracji, ale nie jest wymagana.

Impreza Shrek*

klasy 7-12 • czwartek, 14 lipca • 16:00-19:00
Niezależnie od tego, czy twoja miłość do
Shreka jest szczera, czy ironiczna, przyjdź
celebrować kulturowy fenomen, jakim jest
Shrek! Twórz rękodzieło, jedzenie i memy
inspirowane ulubionym ogrem wszystkich, a
następnie delektuj się pizzą oglądając pierwszy
film. Zachęcamy do rejestracji, ale nie jest wymagana.

Tworzenie Miecza
Świetlnego Star Wars*

klasy 7-12
środa, 20 lipca • 14:00 - 15:00
Stwórz broń rycerza Jedi z
Gwiezdnych Wojen w tym programie
majsterkowym dla nastolatków.
Wymagana rejestracja.

Drukowanie Blokowe*

klasy 7-12
czwartek, 11 sierpnia • 16:00-17:00
Stwórz swój własny druk artystyczny
za pomocą styropianu i atramentu.
Zachęcamy do rejestracji, ale nie jest
wymagana.

Totally Tie Dye*

Starsze Dzieci (klasy 3-6) • poniedziałek, 6 czerwca • 14:00 - 15:00
Nastolatkowie (klasy 7-12) • poniedziałek., 6 czerwca • 15:00 - 16:00
Przynieś własne ubranie, a my dostarczymy Ci wszystko, czego
potrzebujesz do stworzenia niesamowitego tie-dye. Ten program
odbędzie się na zewnątrz, jeśli pozwoli na to pogoda. Wymagana
rejestracja.

Kolekcjonerskie gry karciane

Wiek 10-18 • śr. • 8 czerwca | 6 lipca | 3 sierpnia • 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.

Klub Kostki Rubika

klasy 3-8 • Czwartki • 16-30 czerwca | 14-28 lipca • 16:00-17:00
Jak szybko możesz ułożyć kostkę? Sprawdź ten zabawny program, aby
dowiedzieć się, jak ułożyć kostkę Rubika. Program ten realizowany jest
we współpracy z Komitetem Młodzieży Elmwood Park. Rejestracja nie
jest wymagana.

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

Malowanie Metaliczne*

Daty odbioru: 20-25 czerwca
Stwórz lśniące dzieło sztuki za pomocą
metalicznych farb na czarnym płótnie.

Impreza Lat 90-tych.*

Daty odbioru: 25-30 lipca
Imprezuj jak w 1999 r. z zabawkami,
smakołykami i trendami z lat 90-tych.

Maleńkie Rzeźby*

Daty odbioru: 15-20 Aug
Twórz maleńkie rzeźby z gliny polimerowej.
Uwaga: do wypieku gotowych rzeźb
wymagany jest piekarnik.

Pudełka z Książkami dla Dzieci Starszych i Nastolatków*
Zapisz się, aby otrzymać Letnie 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 lipca, sierpnia, i września na naszej stronie
internetowej.
MidKids (Gr. 3-6): Look under Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.
Teens (Gr. 7-12): Look under Kids & Teens > Teens > Book Boxes.

Gry wideo

Dzieci Starsze (klasy 3-6) • Pt. • 20 czerwca | 18 lipca | 15 sierpnia • 16:00-17:00
Nastolatkowie (klasy 7-12) • Pt. • 13 czerwca | 11 lipca | 8 sierpnia • 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.

Kursy Technologii: Projekt Nowej Generacji
Tor Przeszkód dla
Robotów* (zajęcia 2-częściowe)

Klasy 6-12
31 maja i 2 czerwca • 14:00 - 15:00
Zaprogramuj swojego robota Finchbot, aby pomyślnie poruszał się po
stworzonym przez Ciebie
diabolicznym torze przeszkód!
Wymagana rejestracja.

Tworzenie Filmów*
(zajęcia 6-częściowe)

Klasy 6-12
7, 9, 14, 16, 21, 23 czerwca
14:00 - 15:00
Światła, kamera, akcja! Napiszmy
scenariusz, nagrajmy trochę
materiału i zmontujmy go w film.
Wymagana rejestracja.

TinkerCAD i druk 3D* (klasa 4-częściowa)

Klasy 6-12 • 28, 30 czerwca i 5, 7 lipca • 14:00 - 15:00
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.

Żaby LED Origami* (klasa 2-częściowa)

Klasy 6-12 • 12 i 14 lipca • 14:00 - 15:00
Dowiedz się o obwodach i origami, gdy złożysz żabę z
rozświetlonymi oczami z papieru! Wymagana rejestracja.

Glowforge i Inkscape* (klasa 4-częściowa)

Klasy 6-12 • 19, 21, 26, 28 lipca • 14:00 - 15:00
Naucz się tworzyć projekty i wytrawiać je lub ciąć na różne
materiały za pomocą wycinarki laserowej Glowforge!
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).

Podstawy Programu
Photoshop*

(zajęcia 4-częściowe)
Klasy 6-12 • 9, 11, 16, 18 sierpnia
14:00 - 15:00
Dowiedz się, jak używać programu
Adobe Photoshop do tworzenia i
drukowania plakatów według
własnego projektu.

Malowanie Twarzy w
Photoshop* (klasa 4-częściowa)
Klasy 6-12
23, 25, 30 sierpnia • 14:00-15:00
& 1 września • 16:00-17:00
Użyjemy kombinacji aparatów, kalki
na papierze i programu Photoshop,
aby stworzyć jedyny w swoim
rodzaju autoportret.

*Wymagana Rejestracja: R ejestracja do każdego program u rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego m iesiąca). 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 Dzieci Starszych i Młodszych
Zestawy do Wypożyczenia dla
Starszych Dzieci
Biżuteria z Kamieni Szlachetnych*

klasy 3-6 • środa, 22 czerwca • 11:00-12:00
Naucz się tworzyć własną biżuterię z kamieni szlachetnych. Wybierz dwa
różne rodzaje biżuterii do wykonania z kamieni z Muzeum Lizzadro i
naucz się pracować z narzędziami jubilerskimi w tej klasie biżuterii przedstawionej przez
geolog Sarę Kurth. Wszystkie materiały zostaną zapewnione. Wymagana rejestracja.

Impreza Legend of Zelda*

klasy 3-6
poniedziałek, 11 lipca • 16:00-17:00
Twórz smakołyki, twórz rękodzieło i graj w
gry inspirowane popularną serią gier wideo.
Wymagana rejestracja.

Impreza SpongeBob SquarePants*
klasy 3-6 • wtorek, 9 sierpnia • 16:00-19:00
Twórz smakołyki, twórz rękodzieło
i graj w gry inspirowane
popularną kreskówką, a potem
delektuj się pizzą oglądając film
SpongeBob: Sponge on the Run.
Wymagana rejestracja.

Pokaz dinozaurów T-Rexplorers*
klasy K-6 • wtorek, 14 czerwca • 16.00-17.00
T-Rexplorers przynosi autentyczne kości
dinozaurów w tym interaktywnym pokazie
dinozaurów! Wymagamy rejestracji.

klasy 3-6 • Wymagana rejestracja
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla Dzieci i
Nastolatków.

Koleżeńskie Bransoletki*

Daty odbioru: 13-18 czerwca
Zestawy będą zawierać nić, koraliki i instrukcje.

Poduszki Pop-Tart*

Daty odbioru: 18-23 lipca
Stwórz gąbczastą poduszkę inspirowaną
ulubionym przysmakiem śniadaniowym.

Terraria Dinozaurów*

Daty odbioru: 8-13 sierpnia
Stwórz własne terrarium o tematyce dinozaurów.

Obrzydliwa Sekcja: Granulki Sowy*

klasy K-6 • środa, 20 lipca • 19:00 - 20.30
Czym są granulki sów, pytasz? Są to niestrawione części pożywienia sowy, takie jak
włosy lub kości, które są wydalane, podobnie jak kula włosowa kota. Zarejestruj się w
tym programie, w którym będziemy analizować prawdziwe granulki sowy, aby
zidentyfikować, z czego są zrobione, kości i wszystko inne! Wymagana rejestracja.

Opowiadania Bajek

Więcej Wesołych Zajęć

Opowiadania w Central Parku

Przedszkolna Godzina Rozmów

Wiek 1-8 lat z opiekunem
wtorki • 7-28 czerwca | 12-26 lipca • 10:00 - 11:00
Przynieś koc i pozytywne wibracje do Central Parku, aby
zanurzyć się w opowieści z piosenkami, tańcem i zabawą!

Bajki dla Małych Dzieci

Wiek 0 - 35 miesięcy z opiekunem
Środy • 8-29 czerwca | 13-27 lipca • 9:30–10:00
Odkryj, co opowiadanie bajek może przynieść Twojemu
maluchowi podczas tej półgodzinnej zabawy. Będziemy
mieli książki, piosenki, lalki i nie tylko. Rejestracja nie
wymagana.

“Kołysane” Lektury

Wiek 3-5 z opiekunem
Środy • 8-29 czerwca | 13-27 lipca • 10-10:30
Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, lalkami i
nie tylko! Rejestracja nie wymagana.

Przedszkolni Przyjaciele Czas Opowieści*
Wiek 3-5 z opiekunem
Czwartki • 9-30 czerwca | 14-28 lipca • 11:15 - 12:00
Posłuchaj opowieści i poznaj inne dzieci w wieku
przedszkolnym! Rejestracja nie wymagana.

Opowieści w Ogrodzie

Wiek 3-5 z opiekunem
piątki • 17 i 24 czerwca | 1, 22, 29 lipca • 11-11:30
Wpadnij i świętuj lato słuchając opowieści na świeżym
powietrzu w Bibliotecznym Ogrodzie Motyli.

Bug Blast*

Gr. K-2 • Tues., June 21 • 4-5 p.m.
Join us for stories, a craft, and activities all about bugs!
Registration required.

Wiek 3-5 z opiekunem
piątki • 10 czerwca | 15 lipca | 19 sierpnia • 11:00-12:00
Dołącz do nas, aby wziąć udział w zabawnych zajęciach, które pomogą Twojemu
przedszkolakowi ćwiczyć umiejętności
konwersacyjne.
Zestawy do Wypożyczenia

Impreza Frog and Toad*

Klasy K-2
czwartek, 23 czerwca • 16:00-17:00
Świętuj ukochaną serię książek o żabie
i ropusze autorstwa Arnolda Lobela z
rzemiosłem, grami i zajęciami.
Wymagana rejestracja.

Różdżki Wróżek Natury*

Klasy K-2
wtorek, 19 lipca • 14:00 - 15:00
Stwórz własną bajkową różdżkę z
materiałów znalezionych w naturze.
Wymagana rejestracja.

Impreza Fly Guy*

dla Młodszych Dzieci

Klasy K-2 • Wymagana rejestracja
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla Dzieci
i Nastolatków.

Obserwacja Ptaków*

Daty odbioru: 6-11 czerwca
Zestawy zawierają lornetkę, karty
identyfikacyjne rodzimych ptaków i
czynności związane z obserwacją ptaków.

Sztuka - Lizak*

Daty odbioru: 11-16 lipca
Stwórz słodki obraz martwej natury lizaka, a następnie ciesz się pysznym
lizakiem!

Klasy K-2
Nauka Cieście Piankowej*
czwartek, 21 lipca • 16:00-17:00
Daty odbioru: 1-6 sierpnia
Świętuj wszystko związane z Fly Guy i
Twórz eksperymenty sensoryczne, w tym
Fly Girl dzięki rzemiosłom, grom i
niesamowite ciasto piankowe.
zabawom opartym na ukochanej serii
książek Tedda Arnolda. Wymagana rejestracja.

Puszysty Obraz*

Klasy K-2
środa, 17 sierpnia • 11:00-12:00
Twórz dzieła sztuki z puszystej farby solnej w tym programie malowania na
zewnątrz. Ten program odbędzie się na zewnątrz, jeśli pozwoli na to pogoda.
Wymagana rejestracja.

*Wymagana Rejestracja: R ejestracja do każdego program u rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego m iesiąca). 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 Wszystkich Grup Wiekowych/Rodzin
Zestawy do Wypożyczenia
dla Dzieci

Przedstawienie Lalek Marionetek
z Davem Herzogiem*

Klasy K-12 • Wymagana rejestracja
Odbierz swoje zestawy w Dziale dla
Dzieci i Nastolatków.

S’mores*

Rejestracja rozpoczyna się 15 maja
Daty odbioru: 27 czerwca - 2 lipca
Fundujemy deser na 4 lipca!
Zarejestruj się, aby otrzymać ten
zestaw z wszystkimi materiałami potrzebnymi do
przygotowania pysznych deserów w ten świąteczny
weekend. Podaj wszelkie ograniczenia dietetyczne, a
my dołożymy wszelkich starań, aby się do nich
dostosować. Marshmallows będą wegańskie, co sprawi,
że nie będą zawierały żelatyny, nabiału ani glutenu.

Materiały Pomocnicze do Powrotu do
Szkoły*

Rejestracja rozpoczyna się 1 sierpnia
Daty odbioru: 22-27 sierpnia
Zarejestruj się, aby otrzymać z wszystkimi potrzebnymi
materiałami, aby mieć wspaniały nowy rok szkolny.
Zestaw będzie zawierał notatnik, ołówki, piórnik,
i nie tylko!

Wszystkie grupy wiekowe • wtorek, 12 lipca • 16.00-17.00
Dave Herzog ożywia swoje wspaniałe marionetki w tym
wciągającym programie na żywo, Stars on Strings. Ten
rodzinny program jest przeznaczony dla wszystkich grup
wiekowych, ale jest najlepszy dla dzieci w wieku 3 lat i
starszych. Wymagana rejestracja.

Programy Typu “Wpadnij”
Poszukiwania Skarbów

Wszystkie grupy wiekowe • 13-18 czerwca | 5-9 lipca | 1-6 sierpnia • Cały dzień
Zatrzymaj się w Dziale dla Dzieci i Nastolatków na drugim piętrze i zobacz, czy możesz
znaleźć zdjęcia ukryte na widoku!
13-18 czerwca: Polowanie na sprzęt kempingowy
5-9 lipca: Plażowe Poszukiwanie
1-6 sierpnia: Poszukiwanie Parków Narodowych

Dzień Budowy Fortec z Kocy

W każdym wieku • Czwartek, 28 lipca • Cały dzień
Pozwalamy Ci zmienić Dział dla Dzieci i Nastolatków na drugim piętrze biblioteki w
Twóją własną, fortecę z kocy! Dostarczymy koce, a Ty wniesiesz swoje umiejętności
budowania podczas tego zabawnego programu dla dzieci w każdym wieku.

Szukasz Kolejnej Świetnej Lektury?
Przeszukaj NoveList Plus lub NoveList K-8 Plus, aby znaleźć rekomendacje do czytania według
gatunku, książki i autorów, lub wypróbuj Appeal Mixer, aby znaleźć książki, które pasują do Twojego
nastroju! Chcesz być na bieżąco z nowościami? Zapisz się na e-biuletyn NextReads! Wybierz swoje
ulubione tematy, gatunki lub bestsellery i otrzymuj rekomendacje do czytania w swojej skrzynce
odbiorczej. Po prostu odwiedź naszą witrynę internetową i zajrzyj do sekcji Research/Learning >
Reading Resources, aby znaleźć te narzędzia i jeszcze więcej sposobów na znalezienie następnej
świetnej lektury.

Raporty Konsumenckie
Wraz z latem nadchodzi sezon grillowania,
sezon koszenia trawników, sezon wycieczek
samochodowych i nie tylko! Uzyskaj bezpłatny
dostęp do bazy danych Consumer Reports,
korzystając z karty bibliotecznej, aby uzyskać najnowsze oceny i
informacje o produkcie przed dokonaniem dużego zakupu. Skorzystaj z
łącza w naszej witrynie, aby uzyskać obiektywne oceny produktów i
usług oraz rekomendacje z najnowszego wydania Consumer Reports i
Consumer Reports Health. Przeszukuj archiwum z ostatnich czterech
lat, zawierające oceny, raporty niezawodności produktów i
samochodów, obszerne przewodniki decyzyjne, dostęp do opinii
konsumentów/użytkowników i wiele więcej. Wystarczy odwiedzić naszą
stronę internetową i przejść do sekcji Research/Learning > Auto,
Consumer, & Health, a następnie kliknąć łącze Consumer Reports.

Ancestry.com - Edycja
Biblioteki
Dowiedz się więcej o historii swojej rodziny
dzięki Ancestry.com Library Edition!
Niezależnie od tego, czy szukasz konkretnego
przodka, czy próbujesz poskładać swoje
drzewo genealogiczne, Ancestry posiada zapisy, które mogą ci
pomóc w poszukiwaniach. Ta baza danych jest dostępna tylko
podczas wizyty w bibliotece, więc zatrzymaj się i połącz się z naszą
siecią Wi-Fi lub użyj jednego z naszych publicznych komputerów. Po
prostu odwiedź naszą stronę internetową i zajrzyj do sekcji
Research/Learning > Genealog i kliknij łącze Ancestry.
Potrzebujesz pomocy? Zapytaj bibliotekarza lub zaplanuj sesję 1 na
1, aby uzyskać bardziej szczegółową pomoc.

*Wymagana Rejestracja: R ejestracja do każdego program u rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (1 i 15 dnia poprzedniego m iesiąca). Uwaga:
Wszystkie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze aktualizacje.

Nowa Funkcja Katalogu: Moje Listy
Czy wiesz, że możesz użyć naszego katalogu online do tworzenia własnych list? Listy mogą
pomóc w śledzeniu własnej listy książek do przeczytania, listy rzeczy do obejrzenia,
rekomendacji znajomych i nie tylko! Po prostu zaloguj się za pomocą numeru karty
bibliotecznej Elmwood Park i kodu PIN, a następnie spójrz na menu po lewej stronie, aby
zobaczyć Moje Listy. Gdy znajdziesz element, który chcesz dodać, kliknij Dodaj do listy i
wybierz listę, do której chcesz go dodać.
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ELMWOOD PARK PUBLIC LIBRARY
1 Conti Parkway, Elmwood Park, IL 60707
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Aby otrzymywać najnowsze aktualizacje,
zapisz się do naszego e-biuletynu:
elmwoodparklibrary.org/eNews

Czy Sprawdziłeś Naszą Kolekcję Poza Książkami?
Chcesz wypróbować nowe gry, technologię lub inne przydatne przedmioty?
Przyjrzyj się wielu przedmiotom dostępnym do wypożyczenia w naszej
Kolekcji Poza Ksiazkami! To świetny sposób, aby wypróbować coś nowego
przed zakupem własnego lub użyć przedmiotu, którego możesz
potrzebować tylko raz na jakiś czas. Dorośli posiadający kartę biblioteczną
Elmwood Park mogą wypożyczyć te rozrywkowe i przydatne przedmioty:

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)

Gry i Zabawy na Świeżym Powietrzu
• Teleskop
• Piłki do bocce
• Lornetki
• Krzesło kempingowe
• Podkowy
• Maszyna do Lodów
• Licznik kroków • Aparat Fujifilm

•
•
•
•

Zestaw do kręgli
Zestaw do naprawy rowerów
Wykrywacz metali
Woreczki do Rzucania

NIECZYNNE:
4 lipca: Dzień Niepodległości

Nowość! Gry Planszowe
• Bamboozled
• Azul
• Tryktrak
• Candyland
• Jahtzee
• Farkle
• Zgadnij Kto
• Pandemia
• Przepraszamy
• Tenzi
• Kłopoty
• Tripoley

•
•
•
•
•
•

Wielki Dywan do Warcab
Pułapka na Myszy
Generator Losowej Zabawy
Bilet na Przejazd
Bilet na Przejazd: Pierwsza Podróż
Catan i Catan Junior

Nowość! Kamery Internetowe
Zbliża się spotkanie Zoom? Chcesz użyć większego ekranu do następnego
wirtualnego czatu twarzą w twarz? Wypożycz kamerę internetową z
wbudowanym mikrofonem i podłącz ją do komputera za pomocą USB!
Jest jeszcze więcej przedmiotów, niż możemy tutaj wymienić! Aby dowiedzieć się więcej
o naszej Kolekcji Poza Książkami, po prostu zapytaj w bibliotece lub odwiedź naszą stronę
internetową i zajrzyj do How Do I …? > Special Collections > Beyond Books.

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 podręczników, 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.

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI:
17 czerwca • 19:00
15 lipca • 19:00
19 sierpnia • 19:00
DYREKTOR BIBLIOTEKI I ZARZĄD:
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
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.

