
Dzień dobry!  
Czy masz własną kartę biblioteczną?  
  
  
Karta biblioteczna biblioteki publicznej Morton Grove zapewnia Ci 
NIEODPŁATNY dostęp do materiałów i usług!  
  
Książki, filmy i wiele innych materiałów dla każdego  

• Nowe filmy (DVD i Blu-ray), gry wideo, muzyka, seriale telewizyjne i audiobooki  
• Nowe książki: beletrystyka, literatura faktu i komiksy dla dorosłych, nastolatków i dla 

dzieci  
• Gazety i czasopisma lokalne i krajowe w formacie drukowanym i cyfrowym  
• Książki w języku rosyjskim, polskim, koreańskim, hiszpańskim i innych językach 

światowych   
• Materiały do nauki języka angielskiego   
• Zbiór biblioteczny przedmiotów, w tym gadżety, gry i narzędzia  Przeglądaj na: 

catalog.mgpl.org  

  
Zasoby elektroniczne dostępne wszędzie i o każdej porze  

• E-booki, e-audiobooki, filmy, seriale telewizyjne i muzyka do pobrania i streamingu  
• Dziesiątki baz danych premium z zakresu genealogii, zdrowia, biznesu, nauki 

języków i wielu innych dziedzin   

• Próbne egzaminy edukacyjne i zawodowe, egzamin na obywatelstwo USA oraz z 
Przepisów Ruchu Drogowego  

• Tysiące kursów z zakresu designu, zarządzania projektem, technologii i innych 

Zobacz pełną listę na: mgpl.org/databases  
  
Wydarzenia dla osób w każdym wieku  

• Czytanie bajek i zajęcia wczesnej edukacji  
• Koncerty, wykłady i pokazy filmowe  
• Dyskusje książkowe i spotkania autorskie  
• Dyskusje filmowe  

Zobacz pełny kalendarz na: mgpl.org/events  
  
Technologia w bibliotece  

• Komputery z Microsoft Office i dostępem do Internetu  
• Darmowe Wi-Fi  
• Hotspoty Wi-Fi i Rokus do wypożyczenia  
• Creative Station iMac z Adobe Creative Suite  
• Usługi drukowania, skanowania i faksowania  

  



Jak otrzymać kartę biblioteczną  
W celu zapisania się na kartę biblioteczną konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości 
i zamieszkania. Dowód tożsamości i zamieszkania można przedstawić w formie dokumentu 
tożsamości ze zdjęciem oraz podanym aktualnym adresem zamieszkania. W razie 
nieposiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem, należy przedstawić dwa dokumenty 
tożsamości z dowodem zamieszkania.   
  
Tożsamość można potwierdzić za pomocą poniższego dokumentu ze zdjęciem:    

• Prawo jazdy stanu Illinois   
• Dowód tożsamości stanu Illinois   
• Dowód tożsamości wydany przez konsulat Meksyku   
• Książeczka wojskowa  
• Paszport  

   
  
Następujące dokumenty mogą być zaakceptowane dla weryfikacji adresu zamieszkania:   

• Czeki lub wyciąg z konta bankowego   
• Aktualna umowa najmu/hipoteczna   
• Dowód rejestracyjny samochodu lub karta ubezpieczeniowa   
• Rachunek podatków od nieruchomości   
• Rachunki   
• Legitymacja szkolna    
• Rejestr wyborcy  

  
  
  
Więcej informacji można otrzymać dzwoniąc do biblioteki pod nr tel. 847-965-4220.  


