Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2014-ais metais
Biblioteka šiandien – moderni ir patraukli savo bendruomenei

http://3erdve.lt/naujienos/biblioteku-naujienos/399-biblioteka-siandien-moderni-ir-patraukli-savobendruomenei
Bibliotekų savaitė įsibėgėjo
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/biblioteku_savaite_isibegejo/
Birštonietės dalyvavo Nacionaliniuose K. Donelaičio „Metų“ skaitymuose Vilniaus knygų mugėje
http://www.birstonas.lt/index.php?2978462901, http://kvitrina.com/?p=64383
Birštono biblioteka - nuo naktinių skaitymų vaikams iki knygų terapijos suaugusiems
http://www.youtube.com/watch?v=BXD_p9nP41Y
Birštono kurortas: nuo sporto iki meno
https://www.facebook.com/photo.php?v=296704827120714
Birštono kurorto šventę vainikavo tradicinis koncertas ir fejerverkai [paminėtas projektas ,,Mano saujoj –
sakmė apie Birštoną“].
http://www.naujasisgelupis.lt/?p=12207

Birštono viešoji biblioteka dalyvavo tarptautiniame projekte „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ ir
trolius iš Šiaurės pakvietė į Birštoną
https://www.birstonas.lt/index.php?3101943486
Birštono viešojoje bibliotekoje startavo vaikų edukacijos projektas
http://www.birstonas.lt/index.php?428122649

Didžiausios grėsmės lietuvių kalbai [A. Jaskūnienės pasisakymas]
http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2014/05/07/didziausios-gresmes-lietuviu-kalbai/32694
Kalėdinė popietė Birštono bibliotekoje

http://kvitrina.com/2014-12-23-kaledine-popiete-birstono-bibliotekoje/
Kristijono Donelaičio kūryba Birštone
http://kvitrina.com/?p=73204
Kristijono Donelaičio kūryba Birštone (II)
http://kvitrina.com/?p=73209

Laida rusų kalba [A. Jaskūnienės pasisakymas]
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1010354690/laida_rusu_kalba_2014-04-22_16_30
Laimingi, nes galime kalbėti ir rašyti lietuvių kalba
http://www.gyvenimas.eu/2014/05/13/laimingi-nes-galime-kalbeti-ir-rasyti-lietuviu-kalba/
Lietuvos bibliotekose – eilės prie draudžiamos knygos vaikams
http://www.alfa.lt/straipsnis/1270353/lietuvos-bibliotekose-eiles-prie-draudziamos-knygos-vaikams
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Lietuvos diena: (A. Vaišnio, A. Jaskūnienės, J. Šikšnelio pasisakymai. Tiesioginis eteris)
http://www.lrt.lt/radijas/laidos/103/lietuvos_diena
„LRT Aktualijų studija“: ateities bibliotekos – tik internete? Dalyvavo Lietuvos nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. R. Gudauskas, Seimo narys prof. V.
Juozapaitis, telefonu bendravo Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė A. Jaskūnienė.
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1011176039
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Trakų viešojoje bibliotekoje: [Birštono VB bibliotekininkė S.
Puskunigienė pristatė biblioterapijos projektą]

http://www.trakubiblioteka.lt/lt/1433-nacionaline-lietuvos-biblioteku-savaite-traku-viesojojebibliotekoje
„Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum“
http://www.donelaitis.info/index.php?p=si&more=1&sid=236&tid=236
„Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum“ renginys Kurhauze
http://kvitrina.com/?p=73182

Ryto garsai: [A. Jaskūnienės pasisakymas]
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1010354691/ryto_garsai_2014-04-23_06_30
Rugpjūtis Birštone: aktyvios pramogos ir išskirtiniai kultūros renginiai
http://www.delfi.lt/gyvenimas/laisvalaikis/rugpjutis-birstone-aktyvios-pramogos-ir-isskirtiniai-kulturosrenginiai.d?id=65495552#ixzz3BVh34wCp
Rugpjūtis Birštono kurorte: aktyvios pramogos ir išskirtiniai kultūros renginiai
http://www.birstonas.lt/index.php?977820766

Senjorų kelionė į Birštoną
http://www.panbiblioteka.lt/lt/naujienos/1153-senjoru-kelione-i-birstona
Skaitymo ir rašymo fondo programų direktorė Ilona Kish lankėsi Lietuvoje
http://www.lnb.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1988:skaitymo-ir-rasymofondo-programu-direktore-ilona-kish-lankesi-lietuvoje&catid=7:naujienos&lang=lt
Spalvinga ir interaktyvi Europos dienos šventė Birštone
http://www.birstonas.lt/index.php?2287425093
Vyko projekto „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum. Kameriniai vakarai Birštone 2014“ renginiai
http://www.birstonas.lt/index.php?1396433257

Vyko susitikimas su tarptautinės Bibliotekų mainų programos „Parama ir partnerystė“ dalyviais
http://www.birstonas.lt/index.php?3774833264
Žvaigždės, kurios šviečia ir švies ne tik rugpjūtį
http://kvitrina.com/?p=73223
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