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Apie Birštono viešąją biblioteką internete 2013-aisiais 

Asociacijos vadovas: regionų kultūrininkai negali sau leisti net išvykos į Vilnių 

http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/asociacijos-vadovas-regionu-

kulturininkai-negali-sau-leisti-net-isvykos-i-vilniu-420431#.Um-L8Ji9vas 

Aušros Deltuvienės angelų paroda Birštono bibliotekoje 

http://kvitrina.com/?p=58840 

Biblioterapijos konferencija 

http://lmbtau.wordpress.com/2013/11/19/ 

Birštonas – pirmasis miestas, turintis vardinį jurginą 

http://www.birstonas.lt/index.php?1378684636 

Birštone pirmą kartą suplevėsavo Kultūros dienos vėliava 

http://www.birstonas.lt/index.php?160974261 

Birštone vyko pirmoji Lietuvoje Biblioterapijos konferencija 

http://www.tulpe.lt/lt/pasiulymas/birstone_vyko_pirmoji_lietuvoje_biblioterapijos 

Birštono bibliotekai – 65 

http://kvitrina.com/?p=54785 

Birštono bibliotekai – 65 (Kurhauzas) 

http://kvitrina.com/?p=54844 

Birštono bibliotekos veiklos 65-mečio proga – „Knygos teatro“ spektaklis 

http://www.birstonas.lt/index.php?528370180 

Birštono bibliotekos veiklos 65-mečio proga – „Knygos teatro“ 

spektaklishttp://faktai.lt/kultura/birstono-bibliotekos-veiklos-65-mecio-proga-

%E2%80%9Eknygos-teatro-spektaklis/ 

Birštono kurhauze iškilmingai paminėtos Birštono viešosios bibliotekos 65-oios veiklos 

metinės 

http://www.birstonas.lt/index.php?2325755452 

Birštono Kurhauze vyko atsiminimų knygos apie Prezidentą Algirdą Mykolą Brazauską 

„Žmogus laiko taikinyje. A. Brazauskas draugų ir oponentų akimis“ pristatymas (Česlovas 

Juršėnas Birštono viešajai bibliotekai įteikė vaizdo ir garso įrašų bei knygų apie LR Seimą). 

http://www.birstonas.lt/index.php?3149283078 

Birštono savivaldybėje vyko 2013 m. turistinio sezono aptarimas 

http://www.birstonas.lt/index.php?2833897214 

Birštono viešojoje bibliotekoje lankėsi bibliotekų specialistų iš Rusijos delegacija 

http://www.birstonas.lt/index.php?2984744327 
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Birštono viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio 

ugdymo programų įgyvendinimas Birštono savivaldybėje 2013 m.“ 

http://www.birstonas.lt/index.php?713031312 

Birštono viešosios bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė apdovanota ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai“ medaliu 

http://www.birstonas.lt/index.php?1180626164 

Gegužės mėnesį vyksta kasmetinis „Poezijos pavasaris“ 

http://alkas.lt/2013/05/20/poezijos-pavasario-renginiai-ivyks-siauliuose/#more-120232 

Gydymas skaitymu arba 5-eri biblioterapijos metai Birštono kurorte 

http://www.birstonas.lt/index.php?1544738257 

Gydymas skaitymu arba 5-eri biblioterapijos metai Birštono kurorte 

http://visitbirstonas.lt/lit/Gydymas-skaitymu-arba-5-eri-biblioterapijos-metai-Birstono-

kurorte/816 

Dedikacija Kaziui Binkiui „Kišenėj pavasarių šimtas" 

http://www.birstonas.lt/index.php?2909782402 

Informacija apie Europos egzaminą 

http://www.birstonas.lt/index.php?2058822447 

Knygų skaitymas – irgi terapija 

http://www.lsveikata.lt/products/knygu-skaitymas-irgi-terapija/ 

Konferencija: „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ 

http://kvitrina.com/?p=55828 

Rimantė Kurkauskaitė. Birštone pirmą kartą suplevėsavo Kultūros dienos vėliava 

http://alkas.lt/2013/04/16/birstone-pirma-karta-suplevesavo-kulturos-dienos-veliava/ 

Rimantė Kurkauskaitė. Birštono kurorte vyko konferencija „Biblioterapija. Knyga gali 

prakalbinti ir gydyti“ 

http://alkas.lt/2013/11/13/birstono-kurorte-vyko-konferencija-biblioterapija-knyga-gali-

prakalbinti-ir-gydyti/ 

Rimantė Kurkauskaitė. Birštone  vyko konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir 

gydyti“ 

http://kvitrina.com/?p=56057 

Rimantė Kurkauskaitė. Birštone  vyko konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir 

gydyti“ 

http://lietuve.lt/ne-didmiesciu-gyvenimas/birstone-vyko-konferencija-biblioterapija-knyga-

gali-prakalbinti-ir-gydyti 

http://www.birstonas.lt/index.php?1180626164
http://www.birstonas.lt/index.php?2058822447
http://alkas.lt/2013/11/13/birstono-kurorte-vyko-konferencija-biblioterapija-knyga-gali-prakalbinti-ir-gydyti/
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Laikraščio „Gyvenimas“ renginyje pagerbti daugiausiai nusipelnę Birštono savivaldybės 

gyventojai 

http://www.birstonas.lt/index.php?3714660466 

Lietuvos kultūros elitas: jei taip ir toliau, tuoj Lietuva neturės kuo 

didžiuotishttp://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/lietuvos-kulturos-elitas-jei-taip-ir-toliau-tuoj-lietuva-

netures-kuo-didziuotis/163899 

Sandra Nagdasova. Birštono bibliotekos veiklos 65-mečio proga – „Knygos teatro“ spektaklis  

http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=8c9fd78e-9fe1-4b5b-ba08-77d591a3ffd0#ixzz2j6bo5UIC 

Sandra Nagdasova. Gydymas skaitymu arba 5-eri biblioterapijos metai Birštono kurorte. 

http://vz.lt/Default.aspx?PublicationId=5cae322b-8f4b-4249-a49b-2ffcd3dcb1d6 

Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum 

http://www.birstonas.lt/index.php?377007332 

Poezijos pavasario 2013 šventė Birštone 

http://www.birstonas.lt/index.php?4240621818 

Seime vyks konferencija „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ 

http://alkas.lt/2013/10/16/seime-vyks-konferencija-lietuvos-kulturos-politika-izvalgos-ir-lukesciai/ 

Šventės „Birštonas 2013“ programa 

http://www.birstonas.lt/index.php?1144838713 

Vietos savivaldos dienos proga – renginys „Birštono valdžia – jaunimo rankose“ 

http://www.birstonas.lt/index.php?1086997975 

Vyko konferencija „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti“ 

http://www.birstonas.lt/index.php?429031906 

Vyko kurorto šventės „Birštonas 2013“ aptarimas 

http://www.birstonas.lt/index.php?2259284670 

http://www.init.lt/main.php/id/5854/lang/1 
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