
 Miejsce, gdzie łączą się życie, praca i zabawa.  |  Czerwiek - Sierpień 2021 

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

JUŻ WKRÓTCE.  
Nasz biuletyn internetowy dostępny po polsku. 

Nadchodzące wydania książek   
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Ponowne Odkrywanie Twojej Biblioteki 
 

Chociaż biblioteka jest już otwarta od czerwca 2020 r. do użytku 

komputerów, zapraszamy do odwiedzenia i odkrycia wszystkich 

nowych rzeczy, które mamy do zaoferowania. Nasz niesamowity 

personel jest tutaj, aby połączyć Cię z ulubioną fikcją, literaturą 

faktu, płytami DVD, grami wideo i muzyką, a także przedstawić 

nowych i różnorodnych autorów i gatunki. Pełne menu 

wygodnych i kreatywnych ofert znajduje się na ostatniej stronie.  
 

W maju wróciliśmy do naszych normalnych godzin, dodaliśmy 

więcej miejsc siedzących, przywróciliśmy nasze gazety i 

czasopisma do przeglądania oraz otworzyliśmy nasze pokoje do 

nauki dla 1-2 osób na raz. Chociaż prosimy o ograniczenie wizyt 

do 2 godzin, cieszymy się, że możemy spotkać się osobiście tego 

lata — w tym na imprezie odsłonięcia instalacji artystycznej 

Jesteś Piękny/a. Cieszymy się również, że poznamy Twoje 

pomysły na to, jak najlepiej wspierać Ciebie, Twoją rodzinę i 

życie społeczności. Bądź na bieżąco z bardziej formalnymi 

sposobami przekazywania informacji, gdy tego lata i jesienią 

zaczniemy pracę nad naszym długodystansowym planem 2022.  

 
 

Książki i Ławki Botaniczne:  

Ogród Pamięci dla Miss Kim 
 

Od śmierci naszej ukochanej panny Kim 

minęły już prawie 2 lata. Jako Dyrektor 

ds. Dzieci i Młodzieży wywarła pozytywny 

wpływ na wiele żyć, a jedna wyjątkowa 

nastolatka chciała coś “oddać”. Biblioteka 

jest wdzięczna i zaszczycona, że została 

wybrana do projektu Eagle Scout i 

wczesną jesienią zbuduje i zainstaluje 

ławki z donicami po zachodniej stronie budynku.  
 

Biblioteka przyjmuje darowizny na wsparcie tego projektu oraz 

zbiórki na budowę ławek, roślin i kwiatów. Pomóż nam utrzymać 

pamięć Kim w rozkwicie i zapamiętaj jej wspaniały uśmiech. 
 

Jeśli chcesz wesprzeć projekt, wejdź na naszą stronę darowizn 

(elmwood-park-public-library.square.site). 

Przyjaciele Biblioteki - Wyprzedaż Książek 
23 i 24 lipca • 10:00-16:00  

Znajdź świetne oferty na książki w twardej i miękkiej oprawie, 

oraz płyty DVD, CD i nie tylko! Wszystkie wpływy zostaną 

przekazane dla organizacji Przyjaciele Biblioteki, która wspiera 

nasze programy i zbiory. Wstęp wolny! Ta sprzedaż odbędzie się 

poza budynkiem Biblioteki i wymagane będą maski na twarz. 

Letnie Czytanie: 10 czerwca - 14 sierpnia 

Znowu nadszedł czas na nasze coroczne Letnie Wyzwanie 

Czytelnicze! Celebruj różnorodność i wyobraźnię z tegorocznym 

tematem przewodnim: Czytanie Kolorów Twojego Świata. 

Wyzwanie czytelnicze jest dostępne dla wszystkich grup 

wiekowych – dla niemowląt („Czytaj mi”), dzieci, nastolatków i 

dorosłych! Zarejestruj się i śledź swoje postępy za pomocą 

bezpłatnej aplikacji Beanstack lub wstąp do punktu obsługi i weź 

dziennik czytania. Czytaj książki i wykonuj zajęcia przez całe lato, 

aby odebrać nagrody.  

Sprawdź stronę All Ages/Families, aby zapoznać się z letnimi 

zajęciami z czytania, w tym Galerią Sztuki dla Dzieci i Młodzieży 

oraz letnią fotobudką do czytania!  

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową 

od 1 czerwca: elmwoodparklibrary.org/SummerReading 
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Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org  

Programy dla Dorosłych 

Programy na Platformie Zoom: 

Jak Działają? 

Zarejestruj się wcześniej, a wyślemy Ci e-mailem 

łącze Zoom i numer telefonu umożliwiający 

dołączenie do programu przed jego rozpoczęciem. 

Możesz użyć linku, aby wyświetlić go na 

urządzeniu podłączonym do Internetu lub po 

prostu zadzwonić pod numer telefonu, aby 

posłuchać dźwięku.  

Szukaj wiadomości e-mail około 30 minut przed 

rozpoczęciem programu. Jeśli dołączasz online, po 

prostu postępuj zgodnie z instrukcjami, aby 

dołączyć do spotkania. Będziesz mieć możliwość 

włączenia lub wyłączenia kamerki. 

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, zadzwoń 

pod numer 708.453.7645 lub wyślij e-mail na 

adres askref@elmwoodparklibrary.org. 

Polecane Programy i Prelegenci 

Wirtualna historia życia: Georgia O'Keeffe (Zoom)* 
czwartek, 10 czerwca • 19:00-20:15  

W tym spektaklu o żywej historii dr Leslie Goddard, historyk, przedstawia Georgię O’Keeffe, 

legendarną artystkę i modernistkę. Gdy O'Keeffe zastanawia się nad swoim życiem, opowiada 

o swojej głębokiej bliskości z kwiatami, naturą i krajobrazem wokół jej domów w Nowym 

Meksyku. Wyłania się złożona osoba, której tworzenie mitów obejmowało zarówno jej sztukę, 

jak i życie. Ten program jest prezentowany przez AgeOptions. 

Sztuka i Rzemiosło 

Wirtualne majsterkowanie (Zoom)* 

Czwartki • Rejestracja kończy się 7 dni wcześniej  

Zapisz się do tego programu z wyprzedzeniem i odbierz swoje materiały w 

bibliotece na tydzień przed programem. Następnie dołącz do nas na żywo przez 

Zoom i razem stworzymy projekt!  

 3 czerwca - Bajkowy Dom  

 8 lipca – Prasa Kwiatowa  

 5 sierpnia – Haftowana tęczowa chusteczka  

Zestawy do Wypożyczenia dla Dorosłych *  
Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do kreatywnego projektu lub 

aktywności w domu! Odbierz swój zestaw przy biurku Działu dla Dorosłych za 

każdym razem, gdy biblioteka będzie otwarta w wyznaczonym tygodniu, a 

następnie przynieś go do domu i baw się dobrze!  

 Odbiór 28 czerwca - 3 lipca: Bomby Nasienne  

 Odbiór 26-31 lipca: Wycieczka Przyrodnicza  

 Odbiór 30 sierpnia - 4 września: S'mores  

Gry i fitness  

Wirtualny Trening Sprytu (Zoom)* 
pon. • 7 czerwca | 5 lipca | 2 sierpnia • 13:00 • Rejestracja kończy się 3 dni przed  

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. Sponsorowane 
przez AgeOptions. 

Wirtualna Joga na Fotelu (Zoom)* 
pon. • 14 i 28 czerwca | 12 i 26 lipca | 9 i 23 sierpnia • 13:00  

Dołącz do Pani Rhondy Fentry, która poprowadzi Cię przez godzinną sesję 

delikatnych ćwiczeń. Joga na fotelu jest wykonywana całkowicie na krześle lub 

stojąc obok krzesła i jest świetna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Sponsorowane przez AgeOptions. 

Wirtualna Delikatna Joga na Macie (Zoom)* 
pon. • 21 czerwca | 19 lipca | 16 sierpnia • 13:00  

Dołącz do Rhondy Fentry, która poprowadzi Cię przez godzinną sesję delikatnych 

ćwiczeń. 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. Ten program jest sponsorowany przez 
Przyjaciół Biblioteki.  

Wirtualna Noc Ciekawostek (Program email lub Facebook)* 
wt. • 29 czerwca | 27 lipca | 31 sierpnia • 19:00-19:30  

Ciekawostki są teraz online! Zarejestruj się, aby otrzymać link do ciekawostek e-

mailem lub odwiedź naszą stronę na Facebooku około godziny 19:00. aby kliknąć 

link do ciekawostek. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie na najwięcej pytań, 

wygra nagrodę! Sprawdź nasz kalendarz online lub stronę na Facebooku, aby 

uzyskać więcej informacji.  

 Sprawdź na odwrocie strony dla dzieci, aby 

zapoznać się z programami dla wszystkich grup 

wiekowych i rodzin, w tym z letnią fotobudką i 

galerią sztuki dla dzieci i nastolatków! 

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

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.  

Playaway Launchpad  

Wypróbuj Playaway Launchpad z fabrycznie 

załadowanymi grami logicznymi, które pozwolą Ci 

zachować ostrość umysłu! Ten łatwy w obsłudze 

tablet zawiera gry dla dorosłych, w tym krzyżówki, 

sudoku i ukryte obiekty. Nie jest wymagane Wi-Fi i 

nie ma reklam ani wyskakujących okienek. Po 

prostu otwórz, włącz i baw się dobrze! Jest 

wyposażony w futerał do przenoszenia, ładowarkę 

i instrukcje dla Twojej wygody. Sponsorowane 
przez AgeOptions. 



Zestawy do Wypożyczenia 
Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do kreatywnego 

projektu lub aktywności w domu! Odbierz swój zestaw przy 

biurku Działu dla Dzieci i Nastolatków za każdym razem, gdy 

biblioteka będzie otwarta w wyznaczonym tygodniu, a 

następnie przynieś go do domu i baw się dobrze!  

Zestawy do Wypożyczenia dla Każdego Wieku*  
Przedszkole - Klasa 12  

    Odbiór 19-24 lipca: zestaw do malowania kolorowych kół  

Zestaw do Wypożyczenia STEM*  
Zerówka - Klasa 12  

   Odbiór 7-12 czerwca: Tangramowe Łamigłówki  

   Odbiór 5-10 lipca: Tęczowa Wiedza  

   Odbiór 2-7 sierpnia: Przybory do Powrotu do Szkoły  

Zestawy do Wypożyczenia dla Dzieci Starszych*  
Klasy 3-6 

   Odbiór 21-26 czerwca: Doniczki Pothos  

   Odbiór 19-24 lipca: Papierowy Żółw  

   Odbiór 16-21 sierpnia: Breloczek do Kluczy Pony Bead Lizard  

Zestawy do Wypożyczenia dla Nastolatków*  
Klasy 7-12 

  Odbiór 28 czerwca - 3 lipca: Tęczowe Bransoletki Przyjaźni  

  Odbiór 26-31 lipca: Neony  

  Odbiór 23-28 sierpnia: Jadalne Terraria  

 

Pudełka z Książkami dla Nastolatków  

Klasy 6-12 

Zapisz się na Pudełko z Książkami! 

Wybierz gatunek (taki jak horror, 

fantazja, fantastyka naukowa itp.) 

i co miesiąc odbieraj pudełko z 

jedną lub dwiema książkami i 

smakołykami!  

Gdy skończysz, zwróć książkę i 

pudełko, ale zachowaj smakołyki. 

Zarejestruj się na pudełka na czerwiek, lipiec, i sierpień na 

naszej stronie internetowej w sekcji Kids & Teens > Teens 

> Book Boxes. 

Technologia dla Nastolatków i Starszych Dzieci: 

Projekt Nowej Generacji (PNG) 

Wypożycz laptopa Kano PC i śledź wszystkie 

wspaniałe działania PNG Online, które robiliśmy 

na YouTube!  

Laptopy są wyposażone w różne zabawne 

ćwiczenia kodowania Kano, Adobe Photoshop, 

a nawet Minecraft! W zestawie znajduje się również bezprzewodowy 

punkt dostępowy, który ułatwia dostęp do Internetu.  

Aby zobaczyć, co nowego w Project Next Generation, odwiedź naszą 

stronę internetową: elmwoodparklibrary.org/png 

Programy sponsorowane przez U.S. Institute of Museum and Library 
Services to the Secretary of State/Illinois State Library pod 
Library Services and Technology Act (LSTA). 

Programy dla Dzieci Starsze i Nastolatkowie 

Totally Tie Dye* 
Klasy 3-6 
Śr., 16 czerwca • 13: 45: 00 LUB 14: 00-14: 45  

Przynieś własną odzież (np. koszulkę, legginsy, skarpetki itp.), a my 

zapewnimy wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć niesamowity 

barwnik. Ten program odbędzie się na zewnątrz, w zależności od 

pogody. Wszyscy uczestnicy muszą nosić maski na twarzach. Zarejestruj 

się tylko na jeden przedział czasowy.  

Wirtualny Komitet Doradczy Nastolatków (Google Meet) 
Klasy 7-12 •  Czw. • 17 czerwca | 15 lipca | 19 sierpnia • 18:30-19:30  

Podziel się swoimi pomysłami na nowe sposoby dostarczania 

programów i usług bibliotecznych w naszym wirtualnym i społecznie 

zdystansowanym środowisku. Zdobądź również godziny pracy 

wolontariuszy! Spotkania będą się odbywać wirtualnie przy użyciu 

Google Meet. Zarejestruj się, korzystając z naszego kalendarza online, a 

wyślemy Ci link do spotkania.  

Graffiti w Bibliotece* 
Klasy 7-12 •  czwartek, 24 czerwca • 16:00-17:00  

Użyj kredy w sprayu, markerów do okien i szablonów, aby namalować 

graffiti na ścianach i oknach Biblioteki. Ten program odbędzie się na 

zewnątrz, jeśli pozwoli na to pogoda. Dla wszystkich uczestników 

wymagane są maski na twarz.  

Wirtualne Kiepskie Dzieło Sztuki (Zoom)* 
Klasy 7-12 •  czwartek, 5 sierpnia • 18:30-19:30  

Odbierz torbę pełną zapasów z Biblioteki i użyj ich do stworzenia 

kiepskiego dzieła sztuki. Dołącz do nas online na wirtualną wystawę 

sztuki, na której możesz zaprezentować swoje dzieło/katastrofe i 

zagłosować na najgorsze dzieła. Nie są potrzebne żadne umiejętności 

artystyczne! Im bardziej tandetne i dziwne, tym lepiej!  

Wirtualne Przekąski dla Starszych Dzieci (Zoom)* 
Klasy 3-6 

środa • 30 czerwca | 28 lipca | 25 sierpnia • 16-16:45  

Uwaga wszyscy miłośnicy przekąsek! Odbierz zestaw 

przekąsek z biblioteki, a następnie zaloguj się do naszego 

wirtualnego programu Zoom, aby przetestować smak swoich 

przekąsek. Zestawy przekąsek dostępne na tydzień przed 

programem.  

     30 czerwca: Chrupiące Słone Przekąski z Całego Świata  

     28 lipca: Ciasteczka z Całego Świata  

     25 sierpnia: Cukierki z Całego Świata  

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (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.  

 Sprawdź na odwrocie strony dla dzieci, aby zapoznać się z 

programami dla wszystkich grup wiekowych i rodzin, w tym z letnią 

fotobudką i galerią sztuki dla dzieci i nastolatków! 

 Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org  



 Więcej informacji na stronie elmwoodparklibrary.org  

Programy dla Dzieci 

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (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.  

Opowiadania  

Wirtualne “Kołysane” Lektury (Zoom Program)* 
Od 3 do 5 lat • środa • 2 czerwca - 28 lipca • 10-10:30  

Dołącz do Pani Carol na interaktywną wirtualną opowieść przy użyciu 

Zoom. Przygotuj się na zabawę z książkami, piosenkami, marionetkami i 

nie tylko. Zarejestruj się, aby skorzystać z naszego kalendarza online, a 

wyślemy Ci link Zoom.  

Opowieści na świeżym powietrzu (do ustalenia) 
Wciąż pracujemy nad szczegółami, ale mamy nadzieję, że tego lata 

zaproponujemy opowieści na świeżym powietrzu! Zarejestruj się, aby 

otrzymywać nasz elektroniczny biuletyn i otrzymywać aktualizacje w 

miesiącach letnich.  

Stacja Eksploracyjna dla Młodszych Dzieci  
Od 2 do 5 lat z opiekunem  

Zatrzymaj się przy stanowisku dla Dzieci i Młodzieży przez 

całe lato, aby uzyskać instrukcje i materiały do naszej 

stacji eksploracyjnej Lil 'Kids. Działania stacji będą się 

zmieniać co dwa tygodnie. Maski są wymagane od 3 lat.  

 Sprawdź na odwrocie strony dla dzieci, aby zapoznać się z programami 

dla wszystkich grup wiekowych i rodzin, w tym z letnią fotobudką i 

galerią sztuki dla dzieci i nastolatków! 

Zabawa na Świeżym Powietrzu  

Pieczątki i Nalepki na Zewnątrz * 
Przedszkole - klasa 2 z opiekunem  

wtorek, 22 czerwca • 13:45 LUB 14-14:45  

Stwórz fajny projekt artystyczny za pomocą pieczątek i nalepek! Ten 

program odbędzie się na zewnątrz, jeśli pozwoli na to pogoda. Dla 

wszystkich uczestników wymagane są maski. Zarejestruj się tylko na 

jeden przedział czasowy.  

Sztuka Piaskowa na Zewnątrz*  
Przedszkole - klasa 2 z opiekunem  

wtorek, 20 lipca • 13:45 LUB 14-14:45  

Stwórz fajny projekt artystyczny, używając świecącego w ciemności 

piasku! Ten program odbędzie się na zewnątrz, jeśli pozwoli na to 

pogoda. Dla wszystkich uczestników wymagane są maski. Zarejestruj się 

tylko na jeden przedział czasowy.  

Telewizja/Film Zabawa 

Samodzielny Zestaw na Wieczór Filmowy Drive-In* 
Wiek 0-6 • piątek, 11 czerwca  

Beep Beep! Vroom Vroom! Przyjdź do biblioteki, aby odebrać przekąski i 

wszystkie potrzebne rzeczy, aby zmienić kartonowe pudełko w 

„samochód”, w którym możesz usiąść! Po czym obejrzyj film i zabierz 

wszystko do domu na własny wieczór filmowy we własnym salonie!  

Wirtualne Bajki w Sobotę Rano (Zoom Program)* 
Od 0 do 6 lat • sob. • 19 czerwca | 17 lipca • 9: 30–10: 30  

Wstań wcześnie i oglądaj z nami bajki w sobotę rano! Jesteś już w 

piżamie, więc chwyć swoje ulubione płatki i obejrzyjmy razem kilka 

kreskówek w Zoom! Będziemy oglądać popularne i klasyczne kreskówki 

BEZ reklam.  

Zestawy do Wypożyczenia 
Zarejestruj się i otrzymuj materiały potrzebne do 

kreatywnego projektu lub aktywności w domu! Odbierz 

swój zestaw przy biurku Działu dla Dzieci i Nastolatków za 

każdym razem, gdy biblioteka będzie otwarta w 

wyznaczonym tygodniu, a następnie przynieś go do domu i 

baw się dobrze!  

Zestawy do Wypożyczenia dla Każdego Wieku*  
Przedszkole - Klasa 12  

    Odbiór 19-24 lipca: zestaw do malowania kolorowych kół  

Zestawy do Wypożyczenia dla Dzieci * 
Przedszkole - Klasa 2  

   Odbiór 14-19 czerwca: Doniczki  

   Odbiór 12-17 lipca: Letnie Zestawy do Zabawy  

   Odbiór 9-14 sierpnia: Ptaszki  

Zestaw do Wypożyczenia STEM*  
Zerówka - Klasa 12  

   Odbiór 7-12 czerwca: Tangramowe Łamigłówki  

   Odbiór 5-10 lipca: Tęczowa Wiedza  

   Odbiór 2-7 sierpnia: Przybory do Powrotu do Szkoły  

WonderBooks dla Dzieci  

Sprawdź nowy sposób czytania dzięki naszej kolekcji Wonderbooks (od Playaway). Każdy Wonderbook to 

drukowana książka z wbudowanym gotowym do odtwarzania audiobookiem. Dzieci mogą słuchać, czytając 

książkę, a następnie przejść do trybu nauki, podczas zabawnej, prowadzonej przez narratora sesji pytań i 

odpowiedzi na temat właśnie przeczytanej historii. Zapytaj o nie w dziale dla Dzieci i Nastolatków!  



Programy dla Rodzinne / W Każdym Wieku  

Elmwood Park Spacer z Bajką- StoryWalk®  
Wszystkie grupy wiekowe • 5-17 lipca • Conti Circle  

Podążaj ścieżką StoryWalk® dookoła Conti Circle w dowolnym czasie między 5 a 17 lipca, aby 

przeczytać książkę z obrazkami. Kiedy skończysz czytać, odwiedź bibliotekę, aby odebrać 

zestaw ćwiczeń! Zapisz się do naszego elektronicznego biuletynu bibliotecznego, aby 

otrzymywać aktualizacje w miesiącach letnich.  

To zabawne i oddalone społecznie wydarzenie rodzinne dla dzieci w każdym wieku. Proszę 
pamiętaj pozostać co najmniej sześć stóp od innych rodzin. Jeśli nie możesz utrzymać 
odległości sześciu stóp, załóż maskę. Kiedy odbierasz swój projekt, w bibliotece wymagane są 
maski dla wszystkich w wieku od 3 lat. Rejestracja nie jest wymagana. Projekty dostępne do 
wyczerpania zapasów.  

Chcielibyśmy podziękować Elmwood Park Youth Commission, The Village of Elmwood Park 
Public Works, i Girl Scout Brownie Troop #45821 za sponsorowanie tego wydarzenia. 

Projekt StoryWalk® został stworzony przez Anne Ferguson z Montpelier, VT i opracowany we współpracy 
z biblioteką Kellogg-Hubbard. StoryWalk® to zarejestrowany znak usługowy należący do pani Ferguson.  

Wirtualny Wieczór Bingo * 

Wszystkie grupy wiekowe •  

środa, 7 lipca • 19:00-20:00  

Dołącz do nas online na zabawną grę w 

BINGO! Zarejestruj się online, a przed 

wydarzeniem wyślemy Ci e-mailem 

wskazówki i link do wirtualnego 

spotkania.  

 Galeria Sztuki dla Dzieci 

i Młodzieży * 

Zapraszamy wszystkich artystów w 

klasach K-12! Zarejestruj się, aby 

wziąć udział w naszej Galerii Sztuki 

dla Dzieci i Młodzieży, a Twoje dzieło 

sztuki zostanie zaprezentowane w bibliotece tego lata. Na 

początek dostarczymy Ci zestaw do malowania, rysunku lub 

rzeźby, ale możesz również skorzystać z własnych materiałów. 

Kiedy skończysz z arcydziełem, zanieś je do biblioteki, a my 

zaprezentujemy Twoje prace w lipcu i sierpniu.  

Zarejestruj się online do 15 czerwca, a przekażemy Ci 

więcej szczegółów i instrukcji. Formularz rejestracyjny można 

znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Programs/Events 

> Library & Village Events > Kids & Teens Art Gallery.  

Opowiadania z Chrisem Fascione w 

Central Parku * 

Wszystkie grupy wiekowe •  

sob., 12 czerwca • 14: 00-14: 45  

Chris Fascione, znany w całym kraju artysta fabularny, wprowadzi 

opowiadanie historii, żonglerkę i komedię do tego wypełnionego 

zabawą, uczestniczącego programu dla dzieci i rodzin. Ten program 

odbędzie się na świeżym powietrzu w Central Parku, jeśli pozwoli na to 

pogoda. Przynieś własne krzesło lub koc, aby cieszyć się pokazem. 

Maski na twarz są wymagane dla osób w wieku 3 lat i starszych, gdy 

nie można utrzymać odległości sześciu lub więcej stóp.  

Zarejestruj 1 osobę na grupę i użyj pola notatek, aby określić, ile osób 

w Twojej grupie (na przykład: grupa czteroosobowa zarejestrowałaby 

1 osobę i wpisałaby „4 osoby w grupie” w polu notatki).  

Zajęcia Typu “Wpadnij”  

Kredowe piątki na Chodniku  
Wszystkie grupy wiekowe z opiekunem •  

Pt. • 11 czerwca – 13 sierpnia • 10:00 – 12:00  

Zatrzymaj się w Bibliotece w każdy piątek rano, aby pokryć chodnik 

Biblioteki kolorowymi rysunkami kredowymi. Dostarczona będzie kreda, a 

każdy tydzień będzie miał inny motyw przewodni. Ten program odbędzie 

się na zewnątrz, jeśli pozwoli na to pogoda. Maski są wymagane dla 

uczestników w wieku 3 lat i starszych, gdy nie można utrzymać dystansu 

6 stóp lub więcej.  

Poszukiwania Skarbów - Zwierzęta na Całym Świecie  
Wszystkie grupy wiekowe z opiekunem • 28 czerwca – 2 lipca  

Na II piętrze biblioteki ukrywają się zwierzęta z całego świata. Czy 

potrafisz znaleźć je wszystkie? Zatrzymaj się przy biurku działu Dzieci i 

Nastolatków, aby uzyskać formularz a następnie przeszukaj bibliotekę w 

poszukiwaniu każdego zwierzęcia. Maski są wymagane od 3 roku życia.  

Poszukiwania Skarbów - Flagi Świata  
Wszystkie grupy wiekowe z opiekunem • 26-30 lipca  

Na drugim piętrze biblioteki ukrywają się flagi 26 różnych krajów. Czy 

potrafisz znaleźć je wszystkie? Zatrzymaj się przy biurku działu Dzieci i 

Nastolatków, aby otrzymać arkusz z zadaniami, a następnie przeszukaj 

bibliotekę w poszukiwaniu każdej flagi. Maski są wymagane od 3 roku 

życia.  

 
Galeria Sztuki dla Dzieci i 

Młodzieży  

Odwiedź Galerię Sztuki Dzieci i 

Młodzieży w lipcu i sierpniu, aby 

zobaczyć wszystkie wspaniałe 

arcydzieła stworzone przez 

lokalnych artystów studenckich! 

Przejdź się po Dziale Dzieci i Młodzieży, aby podziwiać 

wystawione rysunki, obrazy i rzeźby. 

Letnia Fotobudka do Czytania  
Wszystkie grupy wiekowe • 10 czerwca – 14 sierpnia  

Zatrzymaj się przy biurku Działu Dzieci i Nastolatków w 

dowolnym momencie tego lata, aby pozować w naszej 

fotobudce. Twoje zdjęcie zostanie dodane do naszej 

letniej tablicy ogłoszeń! Jest to aktywność typu “wpadnij” 

- więc nie jest wymagana rejestracja.  

*Wymagana Rejestracja: Rejestracja do każdego programu rozpoczyna się około 30 dni w cześniej (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.  
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Friends of the Library / Przyjaciele Biblioteki  

Obecnie Przyjaciele Biblioteki przyjmują darowizny, które można przynieść do koszyka na 
datki w holu.  Przyjaciele cenią Twoje darowizny, ale nie mogą przyjmować podręczników, 
zestawów encyklopedii, czasopism ani instrukcji produktów.  

Jeśli chcesz zostać członkiem, prześlij swoją składkę członkowską w wysokości 5 USD do 
Friends of the Elmwood Park Library na adres biblioteki.  

 

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) 

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 

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.  

Twoja Biblioteka w Domu: Zasoby Cyfrowe 
Uzyskaj dostęp do bezpłatnych eBooków, eAudiobooków i cyfrowych 
magazynów z domu dzięki karcie bibliotecznej Elmwood Park! Znajdź 
eBooki i eAudiobooki za pomocą aplikacji Axis 360 lub aplikacji Libby 
firmy Overdrive. Przeglądaj cyfrowe czasopisma za pomocą aplikacji 
Flipster. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę inter-
netową i zajrzyj do sekcji eBooks & more > Getting Started > Library 
Digital Collections + Instructional Guides. 

Beyond Books Collection / Kolekcja Poza Książkami  
 

Sprawdź przydatne i interesujące przedmioty dostępne do wypożyczenia z naszej kolekcji 

Poza Książkami! Przedmioty z tej kolekcji mogą wypożyczyć tylko mieszkańcy Elmwood Park, 

którzy ukończyli 18 lat. Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich przedmiotach z tej 

kolekcji, odwiedź naszą witrynę internetową i zajrzyj do sekcji How Do I? > Special Collec-

tions > Beyond Books Collection.  
 

Hotspoty Wi-Fi i laptopy Chromebook  

Jeśli nie masz niezawodnego komputera lub połączenia z Internetem, wypozycz laptopa 

Chromebook i hotspot Wi-Fi z kolekcji Beyond Books, aby móc dalej pracować, bawić się i 

łączyć się online.  
 

Roku Streaming Stick+ 

Masz za mało filmów i telewizji? Niezależnie od tego, czy lubisz superbohaterów, takich jak 

Kapitan Ameryka, elementy z epoki, takie jak Bridgerton, czy programy dla dzieci, takie jak 

Klub przyjaciół Myszki Miki, na pewno znajdziesz coś do obejrzenia, wypożyczając Roku 

Streaming Stick+ z kolekcji Poza Książkami. Dzięki różnorodnym aplikacjom do streamingu i 

dostępowi do ponad 600 filmów i programów telewizyjnych, których biblioteka posiada 

cyfrowe kopie, jesteśmy pewni, że jest to usługa, z której może korzystać cała rodzina. 

Pamiętaj, że Twój telewizor wymaga wejścia HDMI i aby urządzenie mogło działać, musisz 

mieć w domu szybki bezprzewodowy internet. Jeśli nie masz bezprzewodowego internetu, 

pamiętaj o wypożyczeniu hotspotu Wi-Fi.  
 

Letnia Zabawa  

Stwórz wspaniałe letnie wspomnienia z grami na świeżym powietrzu, takimi jak Bocce Balls, 

Bags (Beanbag Toss), Croquet lub Horseshoes, lub przygotuj zimny smakołyk w upalny dzień 

dzięki naszej Maszynie do Lodów!  

Pozwól Nam Pomóc Zaopatrzyć Się!  
 

Book Concierge / Konsjerż Książek  

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. 
 

Bag o’ Books / Torba książek  

Pracownicy Działu dla Dzieci i Nastolatków będą ręcznie wybierać książki, DVD i inne ma-

teriały specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twojego wieku i zainteresowań. Szczegółowe 

informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji Kids & Teens > Special 

Collections > Request a Bag o’ Books.  
 

Vacation Bags / Torby Wakacyjne  

Wybierasz się na wakacje z dziećmi? Pozwól nam przygotować torbę z książkami, filmami i in-

nymi 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 pla-

nujesz 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.  
 

Odbiór Materiałów przy Krawężniku i Dostawa do Domu  

Zatrzymujesz się tylko żeby odebrać zamówione materiały? Po prostu zaparkuj na miejscu przy 

krawężniku, zadzwoń do nas, a my przyniesiemy zamówione przedmioty do Ciebie. Lub zapisz 

się na dostawę do domu! Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny można znaleźć na 

naszej stronie internetowej w sekcji How Do I? > Additional Services > Home Delivery.  


