
 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa. | 2021 grudnia - 2022 lutego 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Nadchodzące wydania książek  

You Are Beautiful 

Koordynatorzy projektu, Shekinah Lawrence i Tiffany Verzani, są 

zachwyceni, mogąc udostępnić film dokumentalny z projektu Jesteś 

piękna/y, wraz z pracami uczniów, cytatami, zdjęciami rodzinnymi i 

nie tylko. Zobacz, jak niesamowitych i troskliwych młodych ludzi 

mamy w naszej społeczności i przyjrzyj się miłości, którą podzielili 

się, tworząc naszą jedyną w swoim rodzaju instalację artystyczną - 

„bądź miły. bądź silny. bądź sobą. należysz ”. Zobacz historię, 

zdjęcia i wideo na naszej stronie internetowej: 

elmwoodparklibrary.org/yab 

To publiczne dzieło sztuki nie tylko łączy aspiracje i wartości, jakie 

wyznaje biblioteka i lokalne szkoły, z większą społecznością, ale 

może być również punktem wyjścia do dalszego zaangażowania i 

eksploracji. Poszukaj nowych inspirujących programów 

artystycznych w nowym roku. 

Dziękujemy naszym lokalnym szkołom, EPNCO, Komisji Młodzieży, 

Culver's i Przyjaciołom Biblioteki za wsparcie. Jesteśmy wdzięczni za 

współpracę z You Are Beautiful, Inc. oraz za dofinansowanie z 

grantu RAILS „Moja biblioteka jest…” 
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Tworzyć Wspomnienia  

Ogród Pamięci dla bibliotekarki Kim Viity został ukończony! To 

pierwszy krok w realizacji jej marzenia o rewitalizacji 

zachodniej części Biblioteki dla programów plenerowych. 

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się przestrzeń i specjalne 

akcenty ulubionych rzeczy Kim, w tym publiczne dzieło 

artystyczne Ali Cantarelli, w którym znajdują się jej ulubione 

kolory, kwiaty i oczywiście książki. Z niecierpliwością czekamy 

na ciepłą pogodę i więcej programów na świeżym powietrzu, 

które pozwolą stworzyć nowe wspomnienia, mając Kim w 

naszych sercach. 

Magnus Shipinski otrzymał tytuł Orliego Skauta za koordynację tego 

projektu. Wspólnie chcielibyśmy podziękować hojnym darczyńcom, 

którzy pomogli to umożliwić - Home Depot (Sklepy 6701, 1904, 

1918), MCEP Kiwanis, Przyjaciołom Biblioteki, Klubowi Ogrodniczemu, 

Drużynie Harcerskiej 65, oraz nadzorcy budowy Serrill Danfield i 

Matthew Melick. 

Świąteczne Darowanie  

W tym sezonie świątecznym biblioteka z 

przyjemnością współpracuje z Adopt-a-Kid, aby 

zbierać prezenty dla dzieci i rodzin ze schronisk 

i rodzin zastępczych w Leyden Township. Mamy 

nadzieję, że począwszy od końca listopada do 10 grudnia, 

wpadniesz do nas i wybierzesz młodą osobę, dla której kupisz 

prezenty z naszej wystawy w lobby. Będziemy również 

miejscem, w którym można zostawić jedzenie na zbiórkę 

żywności w Leyden Township. Twoja hojność 

jest bardzo doceniana. 

Zimowy Program Czytania 

13 grudnia - 14 lutego 

Zagrzej się i czytaj tej zimy, aby zdobyć smakołyk w ramach 

Zimowego Programu Czytania Biblioteki!  

Kids & Teens 
Zarejestruj się i wykonuj zajęcia online za pomocą Beanstack lub 

wstąp do Biblioteki, aby otrzymać papierowy arkusz bingo. 

Zdobądź nagrodę i książkę za ukończenie wyzwania z czytaniem. 

Adults 
Zarejestruj się i zapisuj książki, które czytasz online za pomocą 

Beanstack, lub wstąp do Biblioteki, aby odebrać dziennik lektur. 

Przeczytaj dwie książki aby zdobyć prezent i wpis do losowania 

nagród. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej wpisów do losowania 

nagród.  

Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki za sponsorowanie tego 

programu! Odwiedź naszą stronę internetową, aby zarejestrować 

się online: elmwoodparklibrary.org/winterreading 



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

Uwaga: Wszystk ie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze  aktualizacje.  

Programy dla Dorosłych 

Czym są programy hybrydowe? Program hybrydowy oznacza, że możesz w ziąć udział osobiście lub dołączyć do nas w irtualnie! 
Kiedy się zarejestrujesz, po prostu daj nam znać, jak planujesz wziąć udział. Każdy musi nosić maskę na twarzy podczas programów osobistych. 

Sztuka i Rzemiosło 

Majsterkowanie dla Dorosłych* / Adult DIY*  
Czw. • 13:00 • Rejestracja kończy się 7 dni przed 

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.   

 16 grudnia – Zimowa Ozdoba - Gnom  

 20 stycznia – Wiszące Serca z Juty  

 17 lutego – Słoneczny Kubek  

Robienie na Drutach dla Warm Up America!* 

/ Knit/Crochet-a-thon* 
17 grudnia - 14 stycznia • Zarejestruj się do 11 grudnia 
Zapisz się na nasz czwarty coroczny szydełkowy maraton, 

aby wykonać kwadraty na kocyki dla Warm Up America! 

Tegoroczny program odbędzie się w domach. Uczestnik, 

który do 14 stycznia wykona najwięcej kwadratów na koc, 

otrzyma nagrodę! Zarejestruj się do 11 grudnia, a następnie 

odbierz materiały w Bibliotece od 17 grudnia. Ten program 
jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Gry i Fitness  

Virtual Wits Workout* - Rejestracja kończy się 3 dni przed - 
pon. • 6 grudnia | 3 stycznia | 7 lutego • 13:00 p.m. 

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  Joga na Fotelu* / Hybrid Chair Yoga* 
pon. • 13 i 27 grudnia | 10 i 24 stycznia | 14 i 28 lutego • 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* / Hybrid Gentle 

Mat Yoga*  pon. • 20 grudnia | 31 stycznia | 21 lutego • 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 / Trivia Night 
25 stycznia | 22 lutego • 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!  

Zimowa Zabawa  

Zimowy Program Czytania - dla Dorosłych!  
13 grudnia - 14 lutego  
Zimowy Program Czytelniczy Biblioteki jest 

przeznaczony nie tylko dla dzieci – jest też dla 

dorosłych! Zarejestruj się i rejestruj książki, które 

czytasz online za pomocą Beanstack, lub wstąp do 

Biblioteki, aby odebrać dziennik lektur. Przeczytaj 

dwie książki aby zdobyć prezent i wpis do losowania nagród. Czytaj 

dalej, aby uzyskać więcej wpisów do losowania nagród. Program ten 
jest sponsorowany przez Przyjaciół Biblioteki. 

Zestaw do Wypożyczenia dla Dorosłych: Zimowa 

Zabawa* / Adult Carryout Kit: Winter Fun*  
Zarejestruj się do 2 stycznia • Tydzień odbioru: 10 stycznia - 15 

Zarejestruj się, aby odebrać zestaw do wypożyczenia na zimę! Zestaw 

będzie zawierał zajęcia, pyszne smakołyki i inne zabawne przedmioty. 

Komputery i Technologia  

Klasy Excel* / Excel Classes 
 Podstawy: czwartek, 9 grudnia • 19 - 20:30 

 Średnio zaawansowany: czwartek, 27 stycznia • 19 - 20:30 

 Zaawansowane: wtorek, 8 lutego • 19:00 – 20:30 

Ancestry: Library Edition* 
czwartek • 13 stycznia • 19 - 20:30 

Naucz się poruszać po ogromnej kolekcji zapisów genealogicznych i 

historycznych Ancestry. Zagłęb się w historię swojej rodziny z 

informacjami o narodzinach, śmierci, małżeństwie, imigracji, 

dokumentach wojskowych i nie tylko.  

Podstawowe Umiejętności Komputerowe* / Basic 

Computer Skills* 
wtorek • 1 lutego • 13 - 14:30 

Ta klasa oferuje początkowe i praktyczne szkolenie w zakresie 

podstawowych elementów komputera, takich jak korzystanie z 

klawiatury i myszki, nawigacja w systemie Windows i przeglądanie 

Internetu.  

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 / Tuesday Night 

Book Discussion 
wtorki • 21 grudnia | 18 stycznia | 15 lutego • 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.  
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Konsjerż Książek / Book Concierge 

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. 



Programy dla Dzieci Starsze i Nastolatkowie 

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystk ie programy mogą ulec zmianie. Spraw dź nasz kalendarz online lub zadzw oń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnow sze aktualizacje.  

Majsterkowanie dla Starszych Dzieci: Bałwan w 
Gorącej Czekoladzie - Zabierz i Zrób*  
klasy 3-6 • wtorek, 7 grudnia • Cały dzień 
Zrób bałwana z piankami i innymi cukierkami, aby zanurzyć go w 
filiżance gorącej czekolady.  

Wirtualne Przekąski dla Starszych Dzieci: Kit Kat* 
klasy 3-6 • środa, 12 stycznia • 16-16:30  
Próbujemy różnych smaków Kit Kat. Odbierz swój zestaw przekąsek z 
biblioteki, a następnie zaloguj się do naszego wirtualnego programu 
Zoom, aby wspólnie przetestować smak. 

Majsterkowanie dla Starszych Dzieci: Malowanie 
brzozy - Zabierz i Zrób*  
klasy 3-6 • pon., 7 lutego  
Zrób obraz pejzażowy z brzozy za pomocą płótna, przędzy i farby!  

Serce Człowieka* / The Human Heart* 
klasy 3-6 • pon., 14 lutego • 16:00-17:00  
Odsuńcie cukierkowe serca, nadszedł czas, aby uczcić prawdziwe 
ludzkie serce w całej jego krwawej chwale. W tym interaktywnym 
programie naukowym Starsze Dzieci wykonają model pompy serca, 
usłyszą bicie własnego serca i nauczą się mierzyć puls.  

Czytanie dla Starszych Dzieci / MidKids Read* 
klasy 3-6 

śr. • 26 stycznia | 23 lutego • 16:00-16:45 

Każdego miesiąca odbierz kopię powieści 

graficznej i przekąskę w dziale dla Dzieci i 

Nastolatków. Przeczytaj książkę i omów ją z 

innymi, którzy ją czytają!  

26 stycznia: Treasure in the Lake by Jason Pamment  

23 lutego: Jo & Rus by Audra Winslow  

Kolekcjonerskie gry karciane / Trading Card Games 
Wiek 10-18 • śr. • 1 grudnia | 5 stycznia | 2 lutego • 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 
luźną, otwartą zabawę.  

Komitet Doradczy Nastolatków* / Teen Advisory 
Board*   
Klasy 7-12 • 9 grudnia | 13 stycznia | 10 lutego • 18:30-19:00  
Komitet Doradczy Nastolatków pomaga uczynić bibliotekę lepszym 
miejscem dla dzieci i nastolatków. Dziel się swoimi pomysłami, 
pomagaj Bibliotece w programach dla dzieci i odwdzięczaj się swojej 
społeczności, a wszystko to jednocześnie zdobywając godziny pracy 
wolontariackiej!  

Wirtualne Majsterkowanie dla Nastolatków: 
Szydełkowy Ocieplacz do Uszu* / Virtual Teen 
Craft: Crochet Ear Warmer* 
klasy 7-12 • piątek, 10 grudnia • 16:00-17:00  
Zbierz materiały i naucz się uszyć prostego zimowego ocieplacza do 
uszu. Ta klasa będzie prowadzona przez Zoom z naszą bibliotekarką, 
Francescą.  

Degustacja książek dla nastolatków* / Teen Book 
Tasting* 
klasy 7-12 • sob., 22 stycznia • godz. 14:00 - 15:00  
Dołącz do nas na degustację książek! Zostanie udostępnione 
„menu”, a nastolatkowie będą mogli „skosztować” pierwszego 
rozdziału wybranych książek. 

 

Pudełka z Książkami dla Starszych Dzieci i 

Nastolatków* / MidKid & Teen Book Boxes* 

Zapisz się, aby otrzymać swoje 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 styczeń, luty i marzec na naszej stronie internetowej:   

Dzieci Starsze (klasy 3-6): Kids & Teens > MidKids > Book Boxes.  

Nastolatkowie (klasy 7-12): Kids & Teens > Teens > Book Boxes.  

Kolekcjonerskie gry karciane / Trading Card Games 
Wiek 10-18 • śr. • 1 grudnia | 5 stycznia | 2 lutego • 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 luźną, 
otwartą zabawę.  

Projekt Margin dla Nastolatków / The Margin Project for Teens 
Projekt Margin został stworzony przez Jen Malone i istnieje od 2013 roku! Celem jest komunikowanie się z innymi czytelnikami poprzez pisanie we 

wcześniej wybranych książkach. Czytelnicy mogą komentować, podkreślać, wyróżniać, rysować i dodawać adnotacje bezpośrednio na stronie. 

Chcemy, żebyś się przyłączył! Ta kolekcja książek dla nastolatków została wybrana dla czytelników właśnie w tym celu. Sprawdź Teen Space w 

styczniu, gdzie znajdziesz pełną listę książek i instrukcje, jak zacząć. Pod koniec 2022 r. książki te zostaną dodane do stałej kolekcji ze względu na ich 

niezapomniane i historyczne znaczenie. 

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. 

Majsterkowanie dla Nastolatków 
— Zabierz i Zrób* Crafts - Teen 
Take & Make*  klasy 7-12  

Zapisz się na każde majsterkowanie z 
wyprzedzeniem, a następnie odbierz 
materiały i instrukcje w Biurze dla Dzieci i 
Nastolatków w wyznaczonym dniu! 

6 grudnia – Wotywna Świeca w Kształcie 
Płatka Śniegu 

13 grudnia – Miniaturowa Ozdoba z Orzecha 
Włoskiego 

20 grudnia – Filcowy Krasnal - Przypinka  

4 stycznia – Dziennik Punktowy 

10 stycznia – Naszyjnik Dżinsowy  

1 lutego – Walentynkowy Wianek 

25 lutego – Sztuka Mieszanych Mediów 



*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystk ie programy mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz online lub zadzwoń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnowsze  aktualizacje.  

Programy dla Dzieci 
Opowiadania Bajek 

Bajki dla Małych Dzieci* / Tiny Tots Story Time* 
Wiek 0 - 35 miesięcy z opiekunem  
Środy • 1-15 grudnia | 5 stycznia – 23 lutego • 9:30–10:00  
Odkryj, co opowiadanie bajek może przynieść Twojemu maluchowi 
podczas tej półgodzinnej zabawy. Będziemy mieli książki, piosenki, lalki i 
nie tylko.  

Bajki dla Małych Odkrywców* / Little Explorers Story 
Time*  Wiek 6 miesięcy - 36 miesięcy z opiekunem  
wt. • 7-14 grudnia | 4 stycznia – 22 lutego • 9:30–10:00  
Poznaj piękno książek, piosenek, podskoków i rymów ze swoim 
maluchem. Częścią zabawy będą szaliki, shakery, lalki i inne 
interaktywne gry.  

“Kołysane” Lektury / Rockin’ Reads* 
Wiek 3-5 z opiekunem  
Środy • 1-15 grudnia | 5 stycznia - 23 lutego • 10-10:45  
Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, lalkami i nie tylko!  

Czytanie dla Dzieci*/ KidsRead* 
klasy K-2 • Czw. • 16-16:45  

• 2 grudnia | 6 stycznia | 3 lutego  

Klub książki dla dzieci, które zaczynają czytać! 

Dołącz do nas w grach, zajęciach i rzemiośle 

opartym na książce z rozdziałami. Bibliotekarz 

przeczyta na głos pierwszy rozdział, a 

następnie dzieci będą mogły pożyczyć egzemplarz 

książki, aby dokończyć czytanie w domu.  

2 grudnia: Dory Fantasmagory by Abby Hanlon  

6 stycznia: Trouble at Table 5: The Candy Caper  
                by Tom Watson  

3 lutego: Kitty and the Moonlight Rescue  
              by Paula Harrison  

Technologia dla i Starszych Dzieci i Nastolatków:  Projekt Nowej Generacji (PNG) 

Podstawy Programu Photoshop* (zajęcia 4-
częściowe) / Photoshop Basics* 
Klasy 6-12 • 30 listopada, 2, 7, 9 grudnia • 16:00-17:00  
Dowiedz się, jak używać programu Adobe Photoshop Elements do 
edytowania i zmieniania zdjęć w szalone, niesamowite nowe dzieła!  

Dekoracje Zimowe* (klasa 2-częściowa) / Winter 
Decorations*  Klasy 6-12 • 14 i 16 grudnia • 16:00-17:00  

Użyj dowolnej technologii i sprzętu w laboratorium PNG, aby 
stworzyć fajne i niepowtarzalne dekoracje, które rozjaśnią Twoją 
zimę!  

Kreator Gier Wideo Flowlab* (zajęcia 4-
częściowe) / Flowlab Video Game Creator* 
Klasy 6-12 • 11, 13, 18, 20 stycznia • 16:00-17:00  
Naucz się podstaw projektowania gier za pomocą Kreatora gier 
wideo Flowlab, aby stworzyć własny poziom gry!  

Tor przeszkód robotów* (zajęcia 2-częściowe) / 
Robot Obstacle Course* 
Klasy 6-12 • 25 i 27 stycznia • 16:00-17:00  
Zaprogramuj swojego robota Finch-bot, aby pomyślnie poruszał się 
po stworzonym przez Ciebie diabolicznym torze przeszkód!  

Żaby LED Origami* (klasa 2-częściowa) / LED Origami Frogs* 
Klasy 6-12 • 1 i 3 lutego • 16:00-17:00  
Dowiedz się o obwodach i origami, składając żabę z świecącymi oczami z papieru!  

Dekoracje Walentynkowe* (klasa 2-częściowa) / Valentine’s 
Day Decorations* 
Klasy 6-12 • 8 i 10 lutego • 16:00-17:00  
Użyj dowolnej technologii i sprzętu w laboratorium PNG, aby stworzyć fajne i 
niepowtarzalne dekoracje na Walentynki!  

TinkerCAD i druk 3D (klasa 4-częściowa) / TinkerCAD & 3D 
Printing 
Klasy 6-12 • 15, 17, 22, 24 lutego • 16:00-17:00  
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.  

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). 

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. 

Więcej Wesołych Zajęć  

Przedszkolna Godzina Rozmów* / Preschool 
Conversation Hour*  Wiek 3-5 z opiekunem  

pt. • 21 stycznia | 18 lutego • 11:00-12:00  
Masz rozmowne dziecko? Dołącz do nas, aby wziąć udział w 

zabawnych zajęciach, które pomogą Twojemu przedszkolakowi ćwiczyć 
umiejętności konwersacyjne.  

Majsterkowanie dla Dzieci: Malowanie Kamieni* / 
Kids Craft: Rock Painting* 
Klasy K-2 • sobota, 8 stycznia • 11-11:45  

Dzień Zabawy z Klockami Lego* / Lego Play Day* 
Klasy K-2 • piątek, 4 lutego • 16:00-17:00  

Przyjdź i Twórz z Crayola Model Magic* / Come & 
Create with Crayola Model Magic* 
Klasy K-2 • sobota, 19 lutego • 10-11 rano  

Opowiadanie Bajek w Pizamie / Pajama Story 
Time    Wiek 1-5 z opiekunem  

Środy • 1-15 grudnia | 5 stycznia - 23 lutego • 18:30-19:15  
Załóż piżamę, przyprowadź wypchanego przyjaciela i udaj się do 
biblioteki na wieczorną opowieść.  

Przedszkolni Przyjaciele Czas Opowieści* / 
Preschool Pals Story Time*  Wiek 3-5 z opiekunem  
Czw. • 2-16 grudnia | 6 stycznia - 24 lutego • 11:15 - 12:00  

Posłuchaj opowieści i poznaj inne dzieci w wieku przedszkolnym!  

Świąteczny Czas Opowieści* / Holiday Story Time* 
Wiek 3-5 lat z opiekunem • Pon., 13 grudnia • 16-16:45  

Opowiescic z Pete the Cat* / Pete the Cat Story Time* 
Wiek 3-5 lat z opiekunem • pon., 10 stycznia • 16-16:45  

Opowieści o Piratach* / Pirate Story Time* 
Wiek 3-5 z opiekunem • Pon., 24 stycznia • 16-16:45  

Walentynkowe Opowieści* / Valentine’s Day Story 
Time*   Klasy K-2 • piątek, 11 lutego • 16-16:45  



Programy i Wydarzenia dla Wszystkich Grup Wiekowych/Rodzin  

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni wcześniej (1 i 15 dnia poprzedniego miesiąca).   

Uwaga: Wszystk ie programy mogą ulec zmianie. Spraw dź nasz kalendarz online lub zadzw oń pod numer 708.453.7645, aby uzyskać najnow sze aktualizacje.  

Rodzinna Noc Filmowa  

Wszystkie grupy wiekowe  
pon. • 6 grudnia | 3 stycznia | 7 lutego • 18:30-20:30  
Wpadnij i dołącz do nas na rodzinny wieczór filmowy! Filmy 
mogą ulec zmianie. Sprawdź nasz kalendarz pod kątem 
aktualizacji.  

    6 grudnia: Space Jam: A New Legacy 

    3 stycznia: Luca 

    7 lutego:  Paw Patrol the Movie 

Każdy musi nosić maskę podczas programów osobistych. Dotyczy to wszystkich pracowników i uczestników w wieku od 3 lat. 

 Listy do Świętego Mikołaja / 
Letters to Santa 
Wiek 0-10 • 1-13 grudnia  

Wrzuć swój list do naszej specjalnej skrzynki 
pocztowej Świętego Mikołaja w Dziale dla Dzieci i 
Młodzieży, w dowolnym czasie między 1 a 13 grudnia, 
a przekażemy ten list na Biegun Północny! Pamiętaj, 
aby podać swoje pełne imię i nazwisko oraz adres, 
aby Mikołaj mógł odpowiedzieć.  

Poszukiwania Skarbów  

Poszukiwanie Skarbów - Postacie z Książek / 
Book Character Scavenger Hunt 
Od 3 lat • 18-22 stycznia  
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 / Black History Scavenger 
Hunt  Od 3 lat • 6-12 lutego  

W Bibliotece ukrywają się znane postacie z historii 
Afroamerykańskiej. Wpadaj przez cały miesiąc, by szukać ich w 
Dziale dla Dzieci i Nastolatków.  

Majsterkowanie - Pod Powierzchnią Morza / 
Under the Seas Canvas Craft 
Od 3 do 7 lat z opiekunem, od 8 lat samodzielnie  
pt., 28 stycznia • 10:00-16:00  
Wpadnij do Działu dla Dzieci i Nastolatków, aby wziąć udział w 
majsterkowaniu o tematyce oceanicznej.  Zajęcia na Ferie Zimowe 

Od 3 do 7 lat z opiekunem, od 8 lat samodzielnie  

20-23 grudnia | 27-30 grudnia • 10:00-16:00  

Wpadnij do Działu dla Dzieci i Młodzieży, aby cieszyć się tymi zajęciami 

na ferie zimowe: 

  poniedziałek 20  

  grudnia Gąsienice Pom Pom 

  wtorek 21  

  grudnia Świąteczny Wieniec 

  środa, 22  

  grudnia Dzień Domina/Block Party 

  czwartek 23  

  grudnia Bransoletki z Gwiazdami 

poniedziałek 27  

grudnia Papierowe Płatki Śniegu 

wtorek 28  

grudnia Sowa 

środa 29  

grudnia Pingwin z Patyczków 

czwartek, 30  

grudnia Jednorożec 

Robienie wianków świątecznych Boże Narodzenie  

dla całej rodziny* (Make a Family Christmas Wreath) 

     Groupa 1: Sun., Dec. 12 • 2-4 p.m.  

     Groupa 2: Mon., Dec. 13 • 6-8 p.m.  

Przyjdź do biblioteki z rodzina zrobić wianek świątecznych. Mówiący po 

Polsku pracownicy pomogą wam. Ten program jest dla wzystkie wieków. 

Rejestracja wymagany - jeden wianek za rodzina.   

Come to the library with the family to make a Christmas wreath.  

This program will be conducted in Polish. This program is for all ages. 

Registration required - one wreath per family.  

Worki Książek (I Nie Tylko!) / Bag o’ Books (and more!) 
Nie masz pewności, czego Twoje dzieci i nastolatki chcą z Biblioteki? 
Wypełnij szybki formularz, a przygotujemy torbę zawierającą do 20 
książek i 10 artykułów audiowizualnych dla dzieci i młodzieży. Personel 
biblioteki wybierze szeroką gamę materiałów i spakuje je, abyś mógł je 
odebrać przy krawężniku lub w środku. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź naszą stronę internetową i zajrzyj do sekcji Kids & Teens > 
Request a Bag o’ Books.  

Torby Wakacyjne / Vacation Bags 
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.  

Klub Bestsellerów / Bestsellers Club 
Upewnij się, że masz zarezerwowane najnowsze książki 
swojego ulubionego autora bestsellerów w Klubie Bestsellerów! 
Poinformuj nas o swoich ulubionych autorach bestsellerów, a 
automatycznie zarezerwujemy dla Ciebie ich nowe książki. Aby 
się zarejestrować, odwiedź naszą stronę internetową i zajrzyj 
do Adults > Bestsellers Club lub zadzwoń do nas..  

Nowe Książki, Materiały Audiowizualne i Lektury 
Personelu  
Chcesz zobaczyć, co nowego w Bibliotece, nie wychodząc z 
domu? Sprawdź sekcję Nowe materiały na naszej stronie! Użyj 
zakładek, aby zobaczyć najnowsze książki dla dorosłych, 
nastolatków lub dzieci, najnowsze materiały audiowizualne i 
artykuły rekomendowane przez personel.  

Pozwól nam pomóc zaopatrzyć się na Zimę! 
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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 da-
rowizny, 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. 

Coś do Udostępnienia — Gabloty  

Czy masz kolekcje, dzieła sztuki, ręcznie robione przedmioty lub inne kolekcje, które chciałbyś 
zaprezentować? Czy należysz do lokalnej grupy społeczności lub szkoły, która chciałaby wypro-
mować wyjątkowe wydarzenie? Czy masz przedmioty kulturowe lub historyczne, które 
zapewniłyby społeczności możliwość uczenia się i rozwoju? Biblioteka posiada dwie gabloty, 
które są gotowe do zarezerwowania. Prosimy o kontakt z Działem Obiegu w sprawie gabloty na 
pierwszym piętrze (lobby) oraz Działu dla Dzieci i Młodzieży w sprawie gabloty na drugim 
piętrze.  

Usługi Społeczne  

Biblioteka zawiera wiele zasobów, które pomogą Ci osiągnąć osobiste cele i potrzeby społec-
zności. Oprócz komputerów, hotspotów, książek egzaminacyjnych i zasobów internetowych, 
Usługi dla dorosłych oferują nadzór nad testami, spotkania z pomocą techniczną 1 na 1, a w 
nowym roku uruchomią usługi rejestracji wyborców. Miej też oko na więcej okazji do oddawania 
rzeczy poprzez regularne pojemniki na darowizny, ustawiane na żywność, przybory toaletowe, 
skarpetki lub inne potrzeby organizacji partnerskich. 

Czy wiesz o innych potrzebach społeczności lub organizacji, które możemy wspierać poprzez 
partnerstwa lub regularne programy i usługi biblioteczne? Chcesz poszerzyć zbiory językowe lub 
skorzystać z usług notarialnych? Daj nam znać i pomóż nam opracować kroki działania dla 
naszego planu strategicznego, wypełniając ankietę: elmwoodparklibrary.org/strategicplan 
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GODZINY: 

Poniedziałek - Czwartek: 9:00-21:00 

Piątek: 9:00-18:00 

Sobota: 9:00-17:00 

Niedziela: 13:00-17:00 

NIE CZYNNE: 

24-26 grudnia: Boże Narodzenie 

31 grudnia:  Sylwester  

1 stycznia: Nowy Rok 

17 stycznia: Martin Luther King, Jr. Day 

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 

16 grudnia  • 19:00 

20 stycznia • 19:00 

17 lutego • 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 

Tiffany Verzani, Dyrektor  

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.  

Uwagi dotyczące zimowej pogody  

Jeśli pogoda na zewnątrz jest brzydka, pamiętaj, że istnieje kilka wygodnych sposobów na 

dostęp do Biblioteki, w tym…  

Odbiór Przy Krawężniku: Kiedy materiały będą gotowe do odbioru, po prostu 

zaparkuj przed biblioteką, zadzwoń do nas, a my przyniesiemy Ci Twoje przedmioty!  

Dostawa do Domu: Zamów dostawę do domu, a my dostarczymy Ci Twoje 

przedmioty co tydzień! Po prostu wypełnij formularz Dostawa do domu na naszej stronie 

internetowej w sekcji Adults > Home Delivery lub zadzwoń do nas.  

Oddawanie Materiałów z Samochodu: Zwróć swoje przedmioty bez wychodzenia z 

samochodu! Z Conti skręć w prawo w Aleję Flag, a następnie skręć w prawo za Biblioteką.  

Zasoby Cyfrowe: Uzyskaj dostęp do bezpłatnych e-booków, 

eAudiobooków i cyfrowych magazynów z domu 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 witrynę internetową i przejdź do 

sekcji eBooks & More > Getting Started > Library Digital 

Collections + Instructional Guides.  

Plan Strategiczny 2022-2025  

Powoli wychodząc z pandemii, biblioteka zastanawia się nad przeszłym sukcesem naszego planu 
strategicznego na lata 2016-19 i patrzy w przyszłość, aby stworzyć plan na lata 2022-25. 

Twój wkład i pomysły są kluczowe dla tego procesu, ponieważ rozważamy, co biblioteka robi 
dobrze, co wymaga poprawy i w jaki sposób możemy dalej spełniać Twoje oczekiwania. 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, wypełnij naszą ankietę dotyczącą planu strategicznego. Możesz 
pobrać ankietę papierową w Bibliotece lub wypełnić ją online:  
elmwoodparklibrary.org/strategicplan 

Aby uzyskać informacje, aktualizacje, a także nasz plan strategiczny na lata 2022-2025 (który 
ma zostać ukończony wiosną 2022 r.), odwiedź naszą stronę internetową:   
elmwoodparklibrary.org/strategicplan 


