
 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa. | 2022 grudnia - 2023 lutego 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Nadchodzące wydania książek 

 Świąteczne Dary  
W okresie świątecznym biblioteka będzie miejscem zbiórki na 
Food & Toy Drive Leyden Community Food Pantry! Prosimy o 
przynoszenie nowych zabawek do piątku, 16 grudnia. Produkty 
ze spiżarni są zbierane przez cały rok.  

Niektóre z najbardziej potrzebnych artykułów to: 

 Jedzenie Śniadaniowe: płatki, mieszanka do naleśników, syrop  

 Sucha żywność: kawa, krakersy, sok, makarony, puree ziemniaczane, 
budyń/galaretka, ryż 

 Konserwy: chili, gulasz wołowy, karma/smakołyki dla psów  

 Jedzenie w słoikach (preferowane plastikowe): przyprawy (ketchup, 
musztarda), galaretka, olej, masło orzechowe, sosy (makaron/spaghetti)  

 Artykuły nieżywnościowe: dezodoranty, produkty dla kobiet, detergenty 
do prania, ręczniki papierowe, szampon, papier toaletowy 

Twoja hojność jest bardzo doceniana.  

NOWY System Nauki Języków  

Z przyjemnością ogłaszamy, że od stycznia posiadacze kart 
bibliotecznych Elmwood Park będą mieli dostęp do nowego 
interaktywnego systemu do nauki języków o nazwie 
Transparent Language Online! Zastąpi on nasz poprzedni 
system nauki języków, Mango Languages. 

Transparent Language Online zapewnia przyjemną, 
skuteczną i wciągającą praktykę dla osób uczących się na 
wszystkich poziomach, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w 
innym języku. 

Z ponad 110 językami do wyboru, w tym angielskim dla 
osób posługujących się ponad 30 językami, każdy uczeń 
znajdzie coś dla siebie. Istnieją nawet kursy KidSpeak™ z 
grami i zajęciami do nauki języków dla dzieci w wieku od 6 
lat! 

Dzięki aplikacjom mobilnym na urządzenia z systemem iOS 
i Android uczniowie mogą cieszyć się swobodą nauki w 
domu, w bibliotece lub w podróży. Sprawdź naszą stronę 
internetową w styczniu, aby ją wypróbować! 

Zimowy Program Czytelniczy  
12 grudnia - 20 stycznia  

Rozgość się i czytaj tej zimy, aby zdobyć nagrodę w 
ramach zimowego programu czytelniczego Biblioteki! 
Tematem naszych zimowych lektur w tym roku jest 
There’s *Snow* Place Like the Library.  

Niezależnie od tego, czy lubisz odwiedzać bibliotekę osobiście w porze 
śnieżnej, czy wolisz zostać w domu i korzystać z biblioteki cyfrowo, 
pomożemy Ci jak najlepiej wykorzystać zimę!  

Dzieci i Młodzież  
Zarejestruj się online za pomocą Beanstack i śledź swoje działania lub 
wstąp do biblioteki, aby otrzymać papierowy arkusz bingo. Zdobądź 
nagrodę i książkę za ukończenie wyzwania czytelniczego.  

Dorośli  
Zarejestruj się online za pomocą Beanstack i rejestruj przeczytane książki 
lub zatrzymaj się w bibliotece, aby odebrać papierowy dziennik czytania. 
Przeczytaj dwie książki aby zdobyć prezent i udział w losowaniu nagród. 
Czytaj dalej, aby uzyskać więcej zgłoszeń do losowania nagród. 

Dziękujemy Przyjaciołom Biblioteki za sponsorowanie tego programu! 
Odwiedź naszą stronę internetową, aby zarejestrować się online: 
elmwoodparklibrary.org/winterreading  
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NOWY kalendarz online — już wkrótce!  
Sprawdź aktualizacje na naszej stronie internetowej i w naszej gazetce elektronicznej w styczniu.  



Programy dla Dorosłych 
Rozmowa i Połączenie 

Wtorkowa Noc Dyskusji o Książce  
wtorki • Nie ma sesji grudniowej | 17 stycznia | 21 lutego • 19:00–20:30 
In-Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
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. 

17 stycznia   

21 lutego 

Sztuka i Rzemiosło  

Ręcznie Robione Kartki Świąteczne* - Rejestracja kończy się 3 dni przed - 
środa, 7 grudnia • 18:30-20:30 • Osobiście • Wymagana rejestracja 
Zrób serdeczną kartkę dla rodziny lub przyjaciół, korzystając z naszych materiałów 
do rękodzieła. Podsuniemy pomysły, ale zachęcamy Cię do tego, by poprowadziła 
Cię inspiracja. 

Majsterkowanie dla Dorosłych* - Rejestracja kończy się 7 dni przed - 
Sobota, 17 grudnia | 28 stycznia | 25 lutego • 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. Ten program jest sponsorowany przez 
AgeOptions. 
     17 grudnia – Ozdoby na serwetki (tylko do samodzielnego wykonania w domu) 
     28 stycznia — Papierowa dekoracja serca 
     25 lutego — Breloczek z makramą 

Robienie na Drutach* - Zarejestruj się do 8 stycznia - 
Odbiór we wtorek 14 stycznia (Impreza inauguracyjna: 10:00 - 14:00) 
Do wykonania w domu • Wymagana rejestracja 
Zapisz się na nasz piąty coroczny szydełkowy maraton, aby wykonać 
kwadraty na kocyki dla Warm Up America! Odbierz swoje materiały 14 
stycznia, a my będziemy serwować przekąski od 10:00 do 14:00. w 
Sali Ferrentino dla tych, którzy chcą od razu zacząć.Uczestnik, który do 
14 stycznia wykona najwięcej kwadratów na koc, otrzyma nagrodę! Ten program 
jest sponsorowany przez AgeOptions. 

Pizza i Farby*- Rejestracja kończy się 7 dni przed - 
czwartek, 9 lutego • 19:00-20:00 • Osobiście • Wymagana rejestracja 

Przyjdź świętować Miesiąc Historii Afroamerykańskiej z pizzą i farbą! Naucz się 
malować jak Alma Woodsey Thomas, pierwsza Afroamerykanka, której prace 
zostały wystawione w Białym Domu. 
 

Zdrowie i Fitness  

Hybrydowa Joga na Fotelu* 
pon. • 12 grudnia | 9 i 30 stycznia | 13 i 27 lutego • 13:00-14:00 
Joga na fotelu jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.  
Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions.  

Hybrydowa Delikatna Joga na Macie * 
pon. • 5 i 19 grudnia | 23 stycznia | 6 i 20 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. Ten program jest sponsorowany przez AgeOptions. 

Medytacyjna Kąpiel w Dźwiękach*  
sobota 18 lutego • 14:00-15:00 • Osobiście • Wymagana rejestracja 
Dołącz do Rhondy Fentry podczas tej medytacyjnej kąpieli dźwiękowej, 
wykorzystując dźwięki otoczenia i wibracje mis dźwiękowych i dzwonków Tingsha. 
Program sponsorowany przez AgeOptions. 

Komputery i Technologia  

Klasa Excel Poziom Podstawowy*  
czw., 1 grudnia | czw., 19 stycznia | pon., 6 lutego • 19.00–20.30  
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Proszę zapisać się tylko na jedną sesję. Warunkiem 
uczestnictwa jest podstawowa znajomość pakietu Microsoft 
Office. 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. 

Poznaj Swoje Nowe Urządzenie* 
Monponiedziałek 9 stycznia • 19:00-20:30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Przynieś swoje nowe (lub nowe dla Ciebie) tablety, smartfony i 
czytniki e-booków, aby zadać wszelkie pytania! 

Klasa Excel Poziom Średnio Zaawansowany*  
poniedziałek 23 stycznia • 19.00–20.30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Ta klasa jest przeznaczona dla osób, które już dobrze znają 
podstawy programu Excel. Dowiedz się o sortowaniu danych, 
obliczaniu sum, średnich i sumach 3D. 

Klasa Excel Poziom Zaawansowany* 
czwartek, 16 lutego • 19:00-20:30 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Dowiedz się więcej o bardziej złożonych funkcjach programu 
Excel, takich jak tabele przestawne, formatowanie warunkowe, 
formuły JEŻELI i wyszukiwanie pionowe. 

Klub Genealogiczny*  
Poniedziałek 20 lutego • 19:00-20:30 

Osobiście • Wymagana rejestracja 
Przynieś swoje bieżące projekty genealogiczne i wyszukiwania 
do pracy i rozwiązywania problemów. 
 

Gry i Zabawy  

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. 

Noc Ciekawostek w Bibliotece  
wt. • Nie ma spotkania w grudniu | 31 stycznia | 28 lutego • 19:00-20:45 
Zaproś znajomych i stwórz zespół złożony z maksymalnie 5 
osób lub poznaj nowe osoby i połącz siły. Dla zwycięzców 
czekają nagrody!  

Godzina Konwersacji po Angielsku  
środy • 7 i 21 grudnia | 11 i 25 stycznia | 8 i 22 lutego • 14:00-15:00  
Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Ćwicz swoje umiejętności językowe podczas tej godziny konwersacji z 
przewodnikiem. Do ćwiczenia potrzebna jest podstawowa znajomość języka 
angielskiego. 

Ciasteczka i Kakao  
czw. • 5 stycznia | 2 lutego • 11:00 - 12:00 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Zjedz pyszne ciasteczka, popijając gorące kakao i połącz się ze swoją 
społecznością. Sponsorowane przez AgeOptions. 

Usiądź i Szyj  
wtorek, 14 lutego • 13:00-15:00 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Przynieś swoje projekty na drutach lub szydełku do Biblioteki i ciesz się kawą i 
rozmową podczas pracy. Sponsorowane przez AgeOptions.  

*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  

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

Dekorowanie Pierników* 
Daty odbioru: 19-22 grudnia 
Stwórz własne piernikowe kreacje. 

Gorąca Czekolada* 
Daty odbioru: 23-28 stycznia 
Ogrzej się z zestawem gorącej czekolady! 

Walentynkowa Bransoletka Przyjaźni* 
Daty odbioru: 20-25 lutego 
Zrób bransoletkę przyjaźni dla siebie lub dla 
przyjaciela! 

Kolekcjonerskie Gry Karciane  
Wiek 10-18 • śr. • 7 grudnia | 4 stycznia | 1 lutego • 16:00-18:00  
Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 

Zagraj w popularne gry karciane Magic: the Gathering  
i Pokémon. Nie wiesz jak grać? Chętnie Cię nauczymy!  
Wpadnij na swobodną, otwartą zabawę.  

Czytanie dla Starszych Dzieci* 
klasy 3-6 • środa • 25 stycznia | 22 lutego • 16:00-17:00 

Osobiście • Wymagana rejestracja.  

Odbierz książkę na miesiąc wcześniej. 

Przeczytaj, a następnie przyjdź i porozmawiaj 

o książce z innymi, którzy też ją czytają! Będą 

przekąski. 

Grudzień: Brak sesji 

25 stycznia: Anne of West Philly  
                  autorstwa Ivy Noelle Weir 

22 lutego: Freestyle autorstwa Gale Galligan 

Biżuteria z Lizzadro Museum* 
klasy 3-6 • wtorek 28 lutego • 16:00-17:00 
Osobiście • Wymagana rejestracja 

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. 

Wielkie Dzięki 

dla Naszych 

Nastoletnich 

Wolontariuszy! 

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

Zestaw Śnieżnej Kuli* 
Daty odbioru: 12-17 grudnia 
Stwórz własną śnieżną kulę! 

Jadalna Maź* 
Daty odbioru: 13-18 lutego 
Zrób swoją własną jadalną maź! 

Gorąca Czekolada* 
Daty odbioru: 17 - 21 stycznia 
Ogrzej się z zestawem gorącej 
czekolady! 

Więcej programów dla Dzieci Starszych na następnej stronie!  

*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 Młodszych i Dzieci Starszych  

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. 

Czytelnicy Machający Ogonem* 
Klasy K-6 
wtorek • 18:00-19:30 
20 grudnia | 10 i 24 stycznia | 7 i 21 lutego 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Ćwicz swoje umiejętności czytania z Bailey, 
certyfikowanym psem terapeutycznym.  

Dzieci Czytają* 
Gr. Klasy K-2 
Czw. • 8 grudnia | 12 stycznia | 9 lutego • 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.  

8 grudnia: Cornbread & Poppy #1  
    autorstwa Matthew Cordella 

12 stycznia: Jo Jo Makoons: The Used-to-Be Best Friend  
      autorstwa Dawn Quigley 

9 lutego: Sydney & Taylor Explore the Whole Wide World  
  autorstwa Jacqueline Davies  

Więcej Wesołych Zajęć  

Przedszkolna Godzina Rozmów  
Wiek 3-5 z opiekunem 
piątek • 16 grudnia | 20 stycznia | 17 lutego • 11:00-12:00 
Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Masz rozmowne dziecko? Dołącz do nas, aby wziąć udział 
w zabawnych zajęciach, które pomogą Twojemu 
przedszkolakowi ćwiczyć umiejętności konwersacyjne. 

Różdżki Płatków Śniegu* 
Klasy K-2 • Wtorki, 17 stycznia • 16:00-17:00 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Stwórz własną magiczną różdżkę płatka śniegu! 

Opowiadania Bajek  

Bajki dla Małych Odkrywców 
Wiek 6 miesięcy - 36 miesięcy z opiekunem 
wtorki i czwartki • 10 stycznia - 2 marca • 9:30-10:00 
Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Poznaj piękno książek, piosenek, podskoków i rymów ze 
swoim maluchem. Częścią zabawy będą szaliki, shakery, 
lalki i inne interaktywne gry.  

Bajkowe Rękodzieło* 
Wiek 2-5 lat z opiekunem 
środy • 7-21 grudnia | 11 stycznia - 22 lutego • 10-11 
Osobiście • Wymagana rejestracja 
Posłuchaj klasycznej książki z obrazkami, a następnie 
wykonaj rękodzieło na podstawie książki. 

Przedszkolni Przyjaciele 
Wiek 3-5 z opiekunem 
wtorki i czwartki • 10 stycznia - 2 marca • 11:15 - 12:10 
Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 
Posłuchaj historii i poznaj inne dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

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

Śnieżne Kule* 
Daty odbioru: 5 - 10 grudnia 
Zrób błyszczącą śnieżną kulę! 

Zestaw Gorącej Czekolady * 
Daty odbioru: 9 - 14 stycznia 
Zrób pyszną gorącą czekoladę! 

Rękodzieło Walentynkowe* 
Daty odbioru: 6 - 11 lutego 
Stwórz własne rękodzieło walentynkowe! 

*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 Wszystkich Grup Wiekowych/Rodzin  

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 > 

Special Collections > 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.  

Pozwól nam pomóc zaopatrzyć się na Zimę!  

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 > Books & More > 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 lub w 

katalogu! Użyj zakładek, aby zobaczyć najnowsze książki dla 

dorosłych, nastolatków lub dzieci, najnowsze materiały 

audiowizualne i artykuły rekomendowane przez personel.  

 

Subskrypcja na Pudełka z Książkami* 

Zapisz się, aby otrzymać zimowe/wiosenne 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 stycznia, lutego, i marca na naszej stronie internetowej. Rejestracja rozpoczyna  
się 1 grudnia.  

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

Poszukiwania Skarbów  

Poszukiwanie Skarbów - Zimowe Filmy  
Wiek 3 lat i więcej • 18-29 grudnia 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 

Wpadnij i przeszukaj piętro Działu Dzieci i Nastolatków w poszukiwaniu postaci z 

zimowych filmów. Aby rozpocząć, odbierz arkusz ćwiczeń w Dziale dla Dzieci i 

Nastolatków. Znajdź je wszystkie, aby wygrać małą nagrodę! 

Poszukiwanie Postaci z Książek  
Wiek 3 lat i więcej • 22-28 stycznia 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 

Wpadaj przez cały tydzień, aby przeszukać piętro Działu Dzieci i Nastolatków  

w poszukiwaniu ulubionych postaci z książek. Aby rozpocząć, odbierz arkusz ćwiczeń 

w Dziale dla Dzieci i Nastolatków. Znajdź je wszystkie, aby wygrać małą nagrodę! 

Poszukiwanie Skarbów - Historia Afroamerykańska  
Wiek 3 lat i więcej • 19-25 lutego 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 

Wpadaj przez cały tydzień, aby przeszukać piętro Działu Dzieci i Nastolatków  

w poszukiwaniu ważnych postaci Afroamerykańskich. Aby rozpocząć, odbierz arkusz 

ćwiczeń w Dziale dla Dzieci i Nastolatków. Znajdź je wszystkie, aby wygrać małą 

nagrodę! 

Rękodzieła na Ferie Zimowe  
Wszystkie grupy wiekowe 

27-29 grudnia | 3-6 stycznia • 10:00 - 20:00 

Osobiście • Program bez potrzeby wcześniejszej rejestracji 

Wpadnij do Działu dla Dzieci i Nastolatków, aby każdego 

dnia tworzyć nowe rękodzieło na ferie zimowe. 

*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. 
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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 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. 

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!  

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.  

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 > 
Additional Services > Home Delivery lub zadzwoń do nas.  

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. 

NOWA 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. Masz tradycję, którą chciałbyś zobaczyć w tej nowej 
kolekcji? Wrzuć notatkę do naszej skrzynki sugestii.  

Pokoje do Nauki w Dziale Usług dla Dorosłych  

Dwie większe sale do nauki w Dziale Usług dla Dorosłych będą niedostępne do odwołania. Pokoje 
zostały zniszczone pod koniec października i spodziewamy się, że niezbędne naprawy zajmą trochę 
czasu. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość. 

Aby zarezerwować pokój do nauki na konkretny dzień i godzinę, zadzwoń i dokonaj rezerwacji. 
Pokoje do nauki można zarezerwować na maksymalnie dwie godziny, a rezerwacji można dokonać 
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jak zawsze, dołożymy wszelkich starań, aby obsłużyć klientów 
którzy nie mają rezerwacji. Dorośli również mogą korzystać z pokoji do nauki w Dziale dla Dzieci i 
Nastolatków do godziny 15:00. w dni powszednie.  

Zarezerwuj Bibliotekarza: Indywidualne Szkolenie Techniczne  

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z określonego urządzenia lub programu, lub jeśli dopie-
ro zaczynasz korzystać z technologii i chcesz poznać podstawy, możesz umówić się na indywidu-
alne spotkanie z bibliotekarzem na szkolenie techniczne. Wizyty trwają do godziny i mogą być 
umawiane raz w tygodniu. Omawiane tematy obejmują między innymi:  

   - Korzystanie z myszy i klawiatury 
   - Podstawy tabletu i smartfona 
   - Założenie bezpłatnego konta e-mail 
   - Przeglądanie sieci i korzystanie z sieci społecznościowych 
   - Organizowanie plików i folderów na komputerze 
   - Formatowanie dokumentu Microsoft Word 
   - Nawigacja w poszukiwaniu pracy online 
   - Pomoc w korzystaniu z katalogu bibliotecznego i konta online 
   - Pomoc w pobieraniu e-booków, audiobooków i czasopism cyfrowych 
   - Wskazówki dotyczące wyszukiwania online i pomocy z bazami danych badawczych biblioteki 

Aby umówić się na indywidualne spotkanie, zadzwoń do Biura Usług dla Dorosłych pod numer 
708.395.1217 lub wyślij wiadomość e-mail na adres askref@elmwoodparklibrary.org. Prosimy o 
pozostawienie co najmniej 24 godzin na zaplanowanie wizyty.  
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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 

ZAMKNIĘCIA: 

23-26 grudnia: Boże Narodzenie 

30 grudnia - 2 stycznia: Nowy Rok 

16 stycznia: Dzień Martina Luthera Kinga Jr 

SPOTKANIA ZARZĄDU BIBLIOTEKI: 

15 grudnia • 19:00 

19 stycznia • 19:00 

16 lutego • 19:00 

LIBRARY BOARD & DIRECTOR: 

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.  


