
Apie Birštono viešosios bibliotekos programėlę „Meditacinė biblioterapija“ medijose 

2021 m. 

 

Respublikiniame leidinyje 

 

Siūlo meditacinę biblioterapiją / BNS, KD inf.. – Iliustr. // Kauno diena. – 2021, saus. 12, p. 

24. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo 

biblioteka ir partneriais sukurtą mobiliąją programą „Meditacinė biblioterapija“; pateikiami 

Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus R. Gudausko komentarai. 

 

LRT 

Labas rytas Lietuva, Žinios 2021-02-15, 7 val. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141258/zinios-nuo-pirmadienio-duris-vel-atveria-nedideles-

parduotuves-kirpyklos-grozio-ir-masazo-salonai 

Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 5:51 min.) 

Žinios 2021-02-14, 18.30 val. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141231/zinios-verslui-ruosiantis-atverti-duris-

rekomendacijos-del-profilaktiniu-covid-19-tyrimu-paklause-mazuma 

Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“ (nuo 7.50 min.) 

Pergudrauti pandemiją: lietuviai pirmieji pasaulyje sukūrė mobilią biblioterapijos programėlę  

https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1343423/pergudrauti-pandemija-lietuviai-pirmieji-

pasaulyje-sukure-mobilia-biblioterapijos-programele 

Apie Birštono VB mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija. 

Įvairiuose interneto  portaluose 

Biblioterapija per pandemiją: naujausi leidiniai 

https://www.youtube.com/watch?v=UoV1yzlwgeU 

Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pristato mobiliąją programėlę 

„Meditacinė biblioterapija“ 

Programėlė „Meditacinė Biblioterapija“ 

https://pagalbasau.lt/knygu-kampelis/ 

Biblioterapijos programėlė padės įveikti nerimą 

https://bznstart.lt/verslas/verslo-pradzia/biblioterapijos-programele-pades-iveikti-nerima/ 

Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pristatė mobiliąją programėlę 

„Meditacinė biblioterapija“. 

Kviečiame naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

https://birstonas.lt/2021/02/18/kvieciame-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-biblioterapija/ 
Meditacinė biblioterapija 

https://www.kvb.lt/lt/krastieciams/image/2349-meditacine-biblioterapija 
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Bibliotekos siūlo meditacinę biblioterapiją nuo pandemijos nuovargio 

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/bibliotekos-siulo-meditacine-biblioterapija-nuo-

pandemijos-nuovargio-286-1436916?c 

Apie mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“. 

Facebook socialiniame tinkle 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/SAVB.info/posts/4275073735853369 

Birštono viešosios bibliotekos Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2954764821424017 

https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2893198334247333 

2020 m. 

Respublikiniuose leidiniuose 

 

Janavičienė, Daiva 

Penktasis biblioterapijos gerbėjų suėjimas / Daiva Janavičienė. - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 

0868-8826. - 2020, Nr. 11 (lapkritis), p. 37–38. 

Apie Birštono VB spalio 16  d. surengtą konferenciją „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir 

gydyti“, Birštono bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė pristatė bibliotekos kartu su partneriais 

sukurtą biblioterapijos programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

 

Valančiūtė, Janina 

Mums reikia skaitymo terapijos : konferencijos atgarsiai / Janina Valančiūtė // Mokslo 

Lietuva. - ISSN 1392-7191. - 2020, lapkr. 27, p. 8. 

Apie Birštone vykusią 5-ają biblioterapijos konferenciją,  biblioterapija“, Birštono bibliotekos 

direktorė Alina Jaskūnienė pristatė bibliotekos kartu su partneriais sukurtą biblioterapijos 

programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

http://mokslolietuva.lt/2020/12/mums-reikia-skaitymo-terapijos/ 

 

Krašto laikraščiuose 

 

Birštono viešoji biblioteka pristato ir kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė 

biblioterapija“ - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2020, lapkr. 

21, p. 8. 

Birštono viešoji biblioteka sukūrė mobiliąją programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

 

Geresnei savijautai // Gyvenimas. - 2020, lapkr. 7, p. 3, 5. 

Birštono viešoji biblioteka sukūrė ir kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė 

biblioterapija“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/11/06/geresnei-savijautai/ 
 

Jaskūnienė, Alina 

Iššūkis Birštono bibliotekai – išlaikyti išsikovotas vedlio pozicijas : [pokalbis su Birštono 

viešosios bibliotekos direktore Alina Jaskūniene / kalbėjosi] Dalė Lazauskienė. - Iliustr. // 

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/bibliotekos-siulo-meditacine-biblioterapija-nuo-pandemijos-nuovargio-286-1436916?c
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/bibliotekos-siulo-meditacine-biblioterapija-nuo-pandemijos-nuovargio-286-1436916?c
https://www.facebook.com/SAVB.info/posts/4275073735853369
https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2954764821424017
https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2893198334247333
http://mokslolietuva.lt/2020/12/mums-reikia-skaitymo-terapijos/
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Gyvenimas. - 2020, vas. 29, p. 3–4. 

Apie Birštono viešosios bibliotekos veiklą 2019-aisiais ir 2020 metų planus, projektus, 

paminėta programėlė „Meditacinė biblioterapija“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/02/28/issukis-birstono-bibliotekai-islaikyti-issikovotas-vedlio-

pozicijas/ 

 

Lazauskienė, Dalė 

Biblioterapijos konferencijoje: nuo knygos iki mobilios programėlės / Dalė Lazauskienė. - 

Iliustr. // Gyvenimas. - 2020, spal. 24, p. 3, 5. 

Spalio 16 d. Birštono viešosios bibliotekos iniciatyva Kurhauze surengta 5-oji respublikinė 

biblioterapijai skirta konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. Buvo sudaryta 

galimybė konferenciją stebėti internetu. Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė 

pristatė naują produktą – mobilią biblioterapijos programėlę „Meditacinė biblioterapija“. 

http://www.gyvenimas.eu/2020/10/23/biblioterapijos-konferencijoje-nuo-knygos-iki-mobilios-

programeles/ 
 

LRT 

Išgyvenantiems nerimą, nusivylimą savimi ar kitas problemas – meditacinė biblioterapija (LRT 

„Panorama“, 2020, lapkričio 27). 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131292/panorama-medikai-sunerime-del-vis-jaunesniu-

sunkios-bukles-covid-19-pacientu 

Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ ir knygnešystės paslaugą nuo 27:30 min. 

Bibliotekos prisitaikė dirbti pandemijos sąlygomis: siūlo meditacinę biblioterapiją, knygas gabena į 

namus 

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1286969/bibliotekos-prisitaike-dirbti-pandemijos-salygomis-

siulo-meditacine-biblioterapija-knygas-gabena-i-namus 

Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ ir knygnešystės paslaugą. 

LRT radijo laida „Ryto garsai“, 2020, lapkričio 27. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000131182/ryto-garsai-kas-apsunkina-kova-su-pandemija-

pokalbis-su-laikinuoju-sveikatos-apsaugos-ministru-aurelijumi-veryga  

Apie Birštono VB programėlę „Meditacinė biblioterapija“ nuo 2.02 val. 

Bibliotekos interneto svetainėje 

Programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 

https://www.birstonasvb.lt/programele-meditacine-biblioterapija 

5-oji konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. 

https://www.birstonasvb.lt/konferenc/5-oji-konferencija-biblioterapija-knyga-gali-prakalbinti-ir-

gydyti 

Pristatyta mobilioji  programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

Kviečiame naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė biblioterapija“ 

https://www.birstonasvb.lt/Naujiena/kvieciame-naudotis-mobiliaja-programele-meditacine-

biblioterapija/ 
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Įvairiuose interneto portaluose 

5-osios konferencijos  „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ vaizdo įrašas 

 https://www.youtube.com/watch?v=BUua7yLv2yc&t=8014s 

Pristatyta Birštono VB programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 

Birštono konferencija: penktasis susitikimas COVID‘o fone 

https://biblioterapija.wordpress.com/2020/10/20/birstono-konferencija-penktasis-susitikimas-

covido-fone/ 

Pristatyta Birštono VB programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 

Bendradarbiavimas su Birštono viešąja biblioteka 

http://www.lmb.lt/bendradarbiavimas-su-birstono-viesaj-bibliotekoje/ 

Apie programėlę „Meditacinė biblioterapija“ 

Penktoji Birštono konferencija 

https://biblioterapijosasociacija.wordpress.com/2020/10/20/penktoji-birstono-konferencija/ 

Pristatyta Birštono VB programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 

Birštono viešoji biblioteka pristato ir kviečia naudotis mobiliąja programėle „Meditacinė 

biblioterapija“ 

https://birstonas.lt/2020/11/18/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-

programele-meditacine-biblioterapija/ 

http://kvitrina.lt/birstono-viesoji-biblioteka-pristato-ir-kviecia-naudotis-mobiliaja-programele-

meditacine-biblioterapija/ 

Sukurta bibliotekoje: kviečiame naudotis mobiliąja programa „Meditacinė biblioterapija“ 

|https://www.lnb.lt/naujienos/175-sukurta-bibliotekoje/5983-sukurta-bibliotekoje-kvieciame-

naudotis-mobiliaja-programa-meditacine-biblioterapija 

Sunkiu metu pagelbės mobilioji programėlė: įsijungs paukščių čiulbesys, nuramins skaitovo balsas 

https://kaunas.kasvyksta.lt/2020/12/05/sveikata/sunkiu-metu-pagelbes-mobilioji-programele-

isijungs-pauksciu-ciulbesys-nuramins-skaitovo-balsas/ 

Mobili programėlė „Meditacinė biblioterapija“ 

http://www.lmb.lt/mobili-programele-meditacine-biblioterapija/ 

BAT2020 #16: Meditacinė biblioterapija 

https://www.facebook.com/birstonojaunimas/videos/731587954142234/ 
Birštono VB direktorė Alina Jaskūnienė pristatė programėlę „Meditacinė biblioterapija“ 

 

Meditacinė Biblioterapija 

https://apps.apple.com/us/app/meditacin%C4%97-biblioterapija/id1539347899 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dnsroyale.biblioterapija&hl=en&gl=US 

Facebook socialiniame tinkle 
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Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Facebook paskyroje 

https://www.facebook.com/hashtag/sukurtabibliotekoje 

Birštono VB Facebook paskyroje 

 

https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2798380523729115 

https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2814027665497734 

https://www.facebook.com/birstonovb/posts/2821619864738514 
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