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PRATARMĖ

Baublių kaimo gyventojai bibliotekos paslaugomis gali naudotis nuo
1949 m. Bibliotekos metraščio duomenys nuo tų metų iki 2004- ųjų buvo
talpinami albumuose, metraštis buvo rašomas ranka. Tai atnaujintas metraščio
egzempliorius, čia perkelti duomenys iš senojo dokumento. Metraštyje
pateikiami duomenys apie bibliotekos darbą, pasiekimus ir materialinę
bibliotekos būklę. Taip pat čia paminėti svarbesni kaimo įvykiai. Tekstą
iliustruoja nuotraukos iš bibliotekoje vykusių renginių.
Šis metraštis turėtų būti įdomus ne tik bibliotekos darbuotojams, bet ir
kaimo bendruomenei. Tai svarbus ir tikslus informacijos šaltinis, leisiantis
pavartyti bibliotekos istorijos puslapius.

Metraštį 2005 metais perrašė Baublių kaimo bibliotekos
vyr. bibliotekininkė Danguolė Gibišienė

Ak, koks didingas
pasaulis
knygų šviesoj!
Baudelair’as

1949

1949 m. Baubliuose buvo atidaryta skaitykla. Skaitykla turėjo nedidelį žurnalų ir laikraščių fondą.
Visas skaitytojų aptarnavimas buvo vykdomas naudojantis šiuo nedideliu periodikos fondu.
Pirmoji skaityklos vedėja buvo Konstancija Grikštaitė. Ji skaitykloje dirbo iki 1951 metų

Pirmoji skaitykla Baublių kaime 1949 m. buvo atidaryta buvusių ūkininkų Beniušių troboje. Beniušiai
buvo išvežti į Sibirą, o jų pastatai atiteko kolūkiui. Čia įsikūrė kolūkio raštinė, pieninė ir skaitykla.

1949 - 1955

1951

Nuo 1951 iki 1952 m. skaityklos vedėju dirbo Alfonsas Lukas. Skaityklos fondai tuo metu buvo
papildyti pirmosiomis knygomis. Nuo tada pirmą kartą knygos pradėtos išduoti skaitytojams į namus.
Skaitykloje buvo užregistruoti 34 skaitytojai.

1953

1953 m. skaityklos vedėju dirbo Jonas Koviera. Jį tais pačiais metais pakeitė Pranas Lingė.
Skaitykloje jau buvo 750 knygų ir 45 skaitytojai.

1955

Nuo 1955 m. skaityklos vedėja dirba Danutė Kerpytė. Skaityklos fonduose yra 1211 vnt. knygų,
paslaugomis naudojasi 60 skaitytojų.

1956

1956 m., išaugus knygų fondams, vietoj skaityklos įkuriama biblioteka. Pirmasis Baublių
bibliotekos vedėjas buvo devyniolikmetis Pranas Lukauskas (g. 1937 m. Baubliuose, Kretingos raj.).
Bibliotekos fondą sudarė 1439 vnt. spaudinių. 1956 m., plėtojantis kolūkio veiklai ir užėmus visas
buvusios skaityklos patalpas, biblioteka buvo atidaryta kitame gyvenamajame name, ji prisiglaudė B.
Karnauskienės name.

1956 - 1961

1957

Nuo 1957 m. bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Zita Einaitė (g. 1939 m. Darbėnuose, Kretingos
raj.). Fonduose buvo 2153 vnt. knygų, įsteigta viena kilnojamoji bibliotekėlė. 1958m. bibliotekos
fondas išaugo iki 2693 vnt.

1959
1959 m. Baublių biblioteka įsteigia dar vieną kilnojamąją bibliotekėlę ir jau turi dvi – Žutautų
kaime ir Mikoliškių girininkijoje, kurios turėjo 50 skaitytojų. 1959 m. knygų fondas jau siekia 2978
vnt. Bibliotekoje tebedirba Zita Einaitė

1960
1960m. biblioteka savo fonduose turi 3615 vnt. spaudinių. Fondą sudaro įvairių mokslo šakų
literatūra: politinė –865 vnt., gamtos mokslų – 139, žemės ūkio – 566 vnt. Prie bibliotekos nuo 1960 m.
veikė dramos ir tautinių šokių rateliai.

1961
Bibliotekos vedėja tebedirba Zita Einaitė, ji bibliotekoje išdirbo iki 1962m. sausio mėn. 1961 m.
Baulių bibliotekoje buvo 193, kilnojamosiose bibliotekėlėse – 83 skaitytojai, iš viso biblioteka
aptarnavo 276 vartotojus. Biblioteka savo fonduose turėjo 4004 vnt. knygų. Skaitytojams išduota 3269
vnt. spaudinių. Suorganizuotos 6 knygų parodos, pravestos skaitytojų konferencijos ir literatūros
vakarai. Vidutiniškai vienas skaitytojas per metus perskaitė po 10 knygų.

Teklė Navajauskienė

1962
1962 m. bibliotekai vadovavo Teklė Navajauskienė (g. 1924 m. Šilainių km. Kėdainių raj.).
Tais pačiais metais ją pakeitė Olė Karklinienė (g. 1934 m. Ketūnų km. Mažeikių raj.). Biblioteka
turėjo 400 skaitytojų, jiems

kartu su kilnojamosiomis bibliotekėlėmis buvo išduota 7843 egz.

spaudinių. Per metus gauta 718, o nurašyta 929 vnt. ir metų pabaigoje liko 3793 vnt. spaudinių.
Pradėtas pildyti sisteminis ir abėcėlinis katalogai. Biblioteka perkelta į naujai pastatytus kultūros
namus.

1962
1962 m. Baublių kaime buvo pastatyti tam laikui neįtikėtinai dideli kultūros namai.
Vietos čia atsirado ir bibliotekai. Po vienu stogu talpinosi visos įstaigos. Šalia bibliotekos
įsikūrė pradinė

mokykla,

kolūkio

raštinė,

medicinos

punktas.

Kultūros

namuose,

atitinkančiuose visus moderniausius reikalavimus lankėsi žymus Lietuvos scenos meistrai.

1962 - 1975
Tai buvo aukštų ,,Jaunosios Gvardijos” kolūkio pasiekimų laikotarpis. Kolūkis,
vadovaujant M. Navajauskui, tapo pirmaujančiu rajone, buvo statomi nauji gamybiniai
kompleksai, pastatyti didžiuliai kultūros namai.
Biblioteka įsikūrė šio pastato antrame aukšte, dviejuose kambariuose.

1963

Bibliotekoje tebedirba Olė Karklinienė. 1963 m. bibliotekoje pasiekta, kad visi galintys skaityti
taptų bibliotekos skaitytojais, tokių buvo 402 skaitytojai. Per metus jiems išduota 8233 vnt. spaudinių.
Tame tarpe visuom. politinės literatūros – 348 vnt., gamtos mokslų –91, žemės ūkio – 592 vnt.
spaudinių. Šiais metais biblioteka gavo 532 vnt. spaudinių, fondo dydis metų pabaigoje buvo – 4325
vnt. Prie bibliotekos buvo įkurta ir veikė 9 asmenų skaitytojų taryba. Pradėtos vesti recenzijų ir
laikraščių bei žurnalų straipsnių kartotekos.

1964

1964 m. bibliotekoje skaitė 402 skaitytojai, jiems išduota 8284 vnt. literatūros, t. y. vidutiniškai
vienas skaitytojas per metus perskaitė 20 knygų. Įvairių mokslo šakų literatūros išduota per 1000 vnt.
Fonduose sukaupta 4928 egz. spaudinių. Bibliotekoje "Jaunosios gvardijos" kolūkis įrengė stendus
"Naujos knygos", "Žemės ūkio naujienos", "Atmintinos datos" ir kt.
Šiais metais už pasiektus geriausius rezultatus, kultūros – švietimo darbo nuolatinėje apžiūroje
bibliotekai suteikiamas garbės vardas, Baublių biblioteka paskelbiama "Puikaus darbo biblioteka".
Bibliotekos vedėja dirba Olė Karklinienė.
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Nuo 1966 m. gruodžio men. Baublių bibliotekos vedėja dirba Virgina Sendrauskienė (g. 1947
m. Kretingoje). Visi galintys skaityti gyventojai buvo bibliotekos skaitytojai. Bibliotekos fondas siekė
7471 vnt. prie bibliotekos veikia 9 žmonių taryba.
Gražiausiai besitvarkančių sodybų šeimininkai paskatinti dovanomis.

1967
Bibliotekoje dirba Virgina Sendrauskienė. Fondas išaugo iki 7960 vnt. Kilnojamosiose
bibliotekėlėse skaito 77 skaitytojai.
Baubliuose atidaryta naujai pastatyta parduotuvė ir valgykla.

1968
Virgina Sendrauskienė bibliotekoje dirba iki 1969 m. sausio mėn. Labai aukšti skaitomumo
rodikliai.skaitytojų biblioteka turi virš 400 t.y. tiek kiek yra galinčių skaityti gyventojų.
1968 m. Baublių kaime pastatytas vaikų lopšelis-darželis.

1969

: 1969 m. sausio 1 d. bibliotekoje pradeda dirbti Aldona Macienė, tų pačių metų spalio mėn. ją
pakeičia Aldona Vaitkevičienė.
Baublių kaime atidarytas buities paslaugų kambarys.

1970 - 1974

.

Teresė Mažonienė knygas išduoda skaitytojai Bronei Liubertienei

1970 metais biliotekoje pradeda dirbti Teresė Mažonienė. Skaitytojų tais metais buvo
368, išduota spaudinių 3800 vnt.Teresė Mažonienė bibliotekoje išdirbo iki 1974 m.
Skaitomumo rodiklis buvo 10 vnt. vienam skaitytojui.
1970m. pastatytos naujos mechaninės dirbtuvės.
Atidarytas naujas buities kambarys.
Iškastas pirmas artezinis šulinys, taip pradedamas vykdyti Baublių kaimo vandentekio
ir kanalizacijos projektas.
Pasodintas parkas centrinėje gyvenvietės dalyje.
1971m. parke atidengta P. Dimžlio skulptūra ,,Žvilgsnis į žvaigždes”.
1974 m. buvo sujungti ,,Aušros” ir ,,Jaunosios Gvardijos” kolūkiai, liko vienas
,,Jaunosios Gvardijos” kolūkis. Baubliai tapo kolūkio centru.
1974 m. ,,Jaunisios Gvardijos” kolūkis įkūrė etnografinį muziejų Žutautų kaime, 1808
metais statytoje Z. Šeškienės troboje.

1974
Bibliotekoje nuo kovo mėn. pradeda dirbti Aldona Šlimaitė. Tų pačių metų rugsėjo
men. ją pakeičia Teklė Navajauskienė. Knygų fondas tais metais siekė 6500 vnt., skaitytojų
buvo .370 ir jiems išduota 3800 vnt. spaudinių.

1975

1975 m. biblioteka vėl kraustėsi, šį kartą į naujai pastatyto daugiabučio namo butą.
Bibliotekai buvo atiduotas trijų kambarių butas, kur įsikūrė atskirai vaikų ir suaugusių fondai,
skaitykla. Patogu buvo tai, kad biblioteka atsidūrė pačiame kaimo centre, priešais buvo naujai
pastatytos valgykla ir parduotuvė. Patalpos buvo šildomos centralizuotai iš kolūkio katilinės.

1975-1984

1975

Z. Jurevičienė 1976m.

Nuo 1975 m. bibliotekoje dirba Zofija Jurevičienė. (g. 1948 m. Gaugarių km. Kelmės
raj.). Tais pat metais biblioteka perkeliama į naujas patalpas aštuoniolikos butų name.
Biblioteka įsikuria 3 kambariuose. Knygų fondas suskirstomas į suaugusiųjų, vaikų ir
skaityklą. 1975 m. bibliotekos fondas buvo sutikrintas su ,,Masinės bibliotekos katalogu",
padaryti nauji skirtukai, atrinkta ir nurašyta susidėvėjusi ir pasenusi literatūra. Bibliotekoje
užregistruota 390 skaitytojų, išduota 4125 vnt. literatūros, fondas – 6884 vnt. spaudinių,
rengiamos parodos, bibliografinės apžvalgos, įsteigtas knygų taisymo būrelis. Mikoliškių
girininkijoje įsteigiama kilnojamoji bibliotekėlė.

1976
Bibliotekos vedėja tebedirba Zofija Jurevičienė. 1976 m. bibliotekoje vyko renginiai
skirti TSKP XXV ir LKP XVII suvažiavimų nutarimų propagandai. Mikrorajone yra 723
gyventojai.Galinčių skaityti 477 gyventojai. Skaitė bibliotekoje 429. Budrių bibliotekoje
skaitė 48 šio mikrorajono gyventojai. Išduota 5780 vnt. spaudinių. Tame skaičiuje: visuom.
polit. Literatūros- 535 vnt., gamtos ir ateistinės literatūros- 184 vnt., techninės – 113
vnt.,žemės ūkio – 166 vnt.Lankomumas –5,1. Skaitomumas 13, 4. Šiais metais sutvarkytas
vaikų fondas, knygos sudėtos pagal abėcėlę, padaryti skirtukai. Pravestas garsinių skaitymų
ciklas ,,Lenino jaunystė”. Vedamos knygų taisymo popietės. Aktyviai dalyvauja knygų
tvarkymo darbuose Aušra Navickytė, Snieguolė Girdenytė, Jolanta Šličiūtė ir kiti vaikai.
Bibliotekoje per metus paruošta 20 parodų įvairiais klausimais. Pvz. ,,Dešimtojo penkmečio
pirmieji”, ,,Skonis, stilius, mada” ir kt. Įrengti ir nuolat pildomi nauja medžiaga kampeliai
,,Teisė, visuomenė ir įstatymas”, ,,TSKP XXV suvažiavimo nutarimus į gyvenimą”, ,,Naujos
knygos”, ,,Į pagalbą propagandistui”. 1976 metais gauta 515 vnt. knygų. Nurašyta 317 vnt.
Fondo likutis metų pabaigoje buvo 7082 vnt.
I976m. – pastatytasnaujas lopšelis-darželis.

1977
Šiais metais biblioteka ypatingą dėmesį skyrė visuomeninės politinės literatūros,
TSKP XXV ir LKP XVII suvažiavimų nutarimų bei direktyvų dešimtajam penkmečiui.
Naujos

TSRS

mečiui.Aptarnauti

Konstitucijos
429

propagavimui.

skaitytojai.

Išduota

Pravesta
6436

eilė

priemonių

spaudiniai.

Spalio

Biblioteka

60-

dalyvavo

respublikinėse apžiūrose ,,Biblioteka geriausiai dirbanti su jaunimu”, ,,Biblioteka liaudies
ūkio specialistams”. Per metus paruošta 38 parodos. Pvz. ,,Spalis ir Lietuva”, ,,Tarybų
Lietuva – klestėjimo keliu”. Pravestos 7 bibliografinės apžvalgos, 8 teminiai vakarai ir

rytmečiai, pvz. ,,Platūs penkmečio keliai”, ,,Jie žuvo, kad mes gyventume”, ir t.t. Per metus
gauta 536 vnt. knygų, nurašyta 742 vnt. likutis metų pabaigoje 6876 vnt.
Nuo spalio 15 Baublių kaimo biblioteka pradėjo dirbti centralizuotoje sistemoje ir tapo
Kretingos centrinės bibliotekos filialu Nr.26.
Bibliotekoje tebedirba Zofija Jurevičienė.

1978
1978 metais pagrindinis uždavinys buvo deramai sutikti LLKJS 60- metį, LKP ir Tarybų
valdžios įkūrimo 60- mečius. Dalyvauti ,,Darbo su vaikais” ir kt. apžiūrose. Naujų TSRS ir
LTSR

Konstitucijų propagandoje. Buvo įgyvendinami bibliotekinio darbo gerinimo

nutarimai. Bibliotekoje skaitė 429 skaitytojai. Išduota 7558 vnt. spaudinių. Įvairių mokslo
šakų literatūros išduota 31,3%. Per metus paruošta 53 literatūros parodos. 12 didesnių garsinių
renginių. Pvz. Teminis vakaras žemės ūkio specialistams ,,Svečius domina viskas”
(susitikimas su Vengrijos Liaudies respublikos kooperatyvo nariais). Apžiūroje ,,Darbas su
vaikais”, už gerą darbą su vaikais biblioteka užėmė I- ą vietą rajone. Pildoma bendroji
laikraščių straipsnių ir recenzijų kartoteka bei pagalbinės kartotekos ,,Kelionė po profesijas”,
,,Mes tavo tvirta pamaina komjaunime”. Per metus gauta 473 vnt. knygų., nurašyta 159 vnt.
Fondo dydis metų pabaigoje 7190 vnt., sumoje 3825,35 rub.
Bibliotekoje tebedirba Zofija Jurevičienė.

1979
1979 metais bibliotekoje vyksta perdavimas Zofiją Jurevičienę pakeičia Aldona
Montvydaitė. Ji bibliotekoje dirba tik nepilnus metus ir biblioteką perduoda Stasei
Gideikienei.

1980

.

Stasė Gideikienė

1980 m. bibliotekos vedėja dirba Stasė Gideikienė. Šiais metais bibliotekoje skaitė 429
skaitytojai, iš jų – 124 vaikai. Išduota 9064 vnt. literatūros, iš to skaičiaus vaikams – 3910 vnt.
skaitomumo rodiklis siekė 19,3. paruošti renginiai skirti Pergalės 35- čiui paminėti, parodos
,,Į pagalbą studijuojantiems TSRS ir Lietuvos konstituciją”. Įvairių mokslo šakų literatūros
išduota per du su puse tūkstančio.

1980 m. Baubliuose pastatyta nauja aštuonmetė mokykla.
1980 m. Pirmasis respublikoje buvo telefonizuotas ,,Jaunosios Gvardijos” kolūkis

1981
1981 m. vedėja buvo Virga Lukauskienė. Tais metais išaugo skaitytojų skaičius iki
480 m., iš to skaičiaus vaikų- 132. Literatūros išdavimas - 9498 vnt., vaikams – 3498 vnt.
Skaitomumas – 19.7. lankytojų skaičius –2137, lankomumas – 4.7. organizuoti susitikimai su
TSKP XXVI ir LKP XVIII suvažiavimų deputatais. Biblioteka dalyvauja socialistiniame
lenktyniavime su Laukžemės biblioteka.

1982

Bibliotekoje dirba Stasė Gideikienė. Skaitytojų sutelkta 400, vaikų –140. Skaitytojams
išduota 10000 vnt. spaudinių. Skaitomumas –20. didelis dėmesys skiriamas žemės ūkio
specialistų skaitomumui. Paruošta ir nuolat atnaujinama paroda ,,Nauja žemės ūkio
literatūra”.

1983

1983 m. buvo 500 skaitytojų, išduota spaudinių 10250 vnt. Skaitomumas – 20.5,
lankomumas – 3.9. buvo dirbama mokslinės techninės informacijos (MTI) kabinete. Čia
pateikiama naujausia politinė ir žemės ūkio specialistams skirta literatūra. Vyko politinės
literatūros mėnuo, per kurį išduota 201 vnt. spaudinių. Bibliotekoje tebedirba Stasė
Gideikienė.

1984

1984-2001

1984 metais biblioteka vėl kraustoma. Šį kartą į buvusi ,,Jaunosios Gvardijos” kolūkio
pirmininko M. Navajausko namą. Žalgirio seniūnija bibliotekai nupirko naujus stalus, kėdes,
šviestuvus, kilimus. Taigi, gerokai pagerėjo bibliotekos materialinė bazė. Gaila tik, kad namas
stovėjo kaimo gale ir bibliotekai teko išsikraustyti iš gyvenvietės centro.
1984 metų rugpjūčio mėnesį Stasę Gideikienę pakeičia Loreta Ivanauskienė
(g.1961m.), turinti agronomo specialybę. Šiais metais bibliotekoje sutelkta 505 skaitytojai,
jiems išduota 10208 vnt. spaudinių.

1985

Bibliotekoje dirba Loreta Ivanauskienė. Šiais metais bibliotekoje sutelkta 507 skaitytojai.
Vaikų 110. Išduota 10350 vnt. spaudinių. Pasiektas skaitomumo rodiklis 20. Didelis dėmesys
buvo skiriamas įžymioms datoms paminėti: Pergalės 40- mečiui, Tarybų Lietuvos 45- mečiui.
Ruoštos parodos, viena didesnių teminė paroda kultūros namuose. Didelis dėmesys skiriamas
darbui MTI kabinete. Knygos ir periodiniai leidiniai suskirstyti pagal šakas. Kolūkio
specialistai nuolat informuojami apie naujai gautą literatūrą. Buvo paruoštas albumas
,,Patarimai žemės ūkio speciealistams”.

1986

.
Danguolė Gibišienė

Šių metų trečiame ketvirtyje bibliotekoje vyksta perdavimas. Dirbti pradeda Danguolė
Gibišienė. Tais pačiais metais D. Gibišienė pradeda studijuoti Vilniaus universitete
bibliotekininkystės specialybės I kurse.
Iki metų pabaigos buvo sutvarkytas knygų fondas po perdavimo. Skaitytojų tais
metais buvo 510, išduota 5180 vnt. spaudinių.

1987
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. Buvo sutvarkyti abėcėlinis ir vaikų katalogai.
Pradėta vesti laikraščių ir žurnalų straipsnių ir recenzijų kartoteka. Sutvarkyti ir toliau tęsiami
aplankai ,,Jaunosios Gvardijos” kolūkis spaudoje”.. Tais metais bibliotekoje skaitė 510
skaitytojų. Vaikų 110. skaitomumas -17,5. Išduota 8924 vnt. spaudinių.. iš to skaičiaus
vaikams – 2741 vnt. spaudinių. Buvo paruoštos teminės parodos. Taip pat ruošiamos vaikų
piešinių parodos. Įspūdingiausias tų metų renginys buvo susitikimas su rašytoju marinistu
Ignu Pikturna. Ta proga buvo paruošta paroda ,,Jūrų veidrodžiuose”.
Atidarytas naujas buities ir sporto kompleksas, t.y. pirtis.

1988 – 1990

1988 metais bibliotekoje vėl vyksta perdavimas. Labai trumpai dirba Gintautas
Macius. Jis biblioteką perduoda Vidai Aklytei. Tais metais buvo 265 skaitytojai. Iš to
skaičiaus 77 vaikai. Išduota 2639 vnt. spaudinių.
1989 metų gegužės mėnesį V. Aklytė biblioteką perduoda Kretingos centrinei
bibliotekai. Per tuos mėnesius bibliotekoje skaitė 35 suaugę ir 44 skaitytojai vaikai. Išduota
597 vnt. spaudinių.
1990 metais nuo vasario mėnesio kiekvieną ketvirtadienį bibliotekoje dirba Kretingos
centrinės bibliotekos bibliografė Danutė Kumpienė. Tais metais bibliotekoje skaitė 135
skaitytojai, iš jų 86 vaikai. Išduota 2755 vnt. spaudinių.
Pastatyta elektrodinė katilinė, turėjusi teikti šilumą visai gyvenvietei.
Pastatytas prekybos centras.

1991
Bibliotekoje

nuo

vasario

mėnesio

vėl

dirba

Danguolė

Gibišienė.

Buvo

perinventorinamas knygų fondas, kartu sutvarkant ir katalogus. Nurašyta pasenusi literatūra.
1991 metais bibliotekoje skaitė 193 skaitytojai, iš jų 92 vaikai. Išduota 5237 vnt. spaudinių.
Paruoštos 5 parodos, 9 garsiniai renginiai vaikams. Pokalbiai: ,,Ar skauda vabalui”, ,,Kaip kas
kalba”. Garsiniai skaitymai ,,Sunku būti geram”, ,,Mano knygelės” ir kt. Aktyviausi renginių
dalyviai buvo pradinių klasių mokiniai Vaida Jurevičiūtė, Inga Jadenkutė, Airida Anužytė,
Margarita Vengalytė ir kt. 1991 metais buvo nurašyta 1634 vnt. knygų, tai pasenę savo turiniu
leidiniai. Gauta 659 vnt., metų gale Baublių bibliotekos fonde buvo 7552 vnt. knygų.

1992
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. 1992 metais bibliotekoje skaitė 195 skaitytojai, iš jų
92 vaikai. Išduota 5967 vnt. spaudinių, vaikams – 1868 vnt. Bibliotekoje apsilankė 1025
lankytojai. Paruoštos 5 parodos rašytojų jubiliejinėms datoms pažymėti ir kt., pvz.,,Duok
žemei ir žemė tau duos”, ,,Rūpinimasis sveikata – geriausi vaistai”. Paruoštas skyrelis ,,Mūsų
meilė apsaugos gamtą”. Garsiniai renginiai visi buvo skirti vaikams. Vaikams patiko popietė
,,Mano vaikystės medis”. Paruoštas vaikų piešinių aplankas tokiu pat pavadinimu. Vaikai
piešė savo medį. Aktyviai dalyvavo Egidijus Lukauskas, Vidas Lengvinas, Darius Lukauskas,
Darius Jadenkus ir kt. Paruošta keletas garsinių skaitymų. Įsimintini tokie renginėliai ,,Pažįstu
savo kaimą ir jo žmones”, ,,Mano upė Minija”. Šiais metais gauta tik 251 vnt. knygų.
Nugriautas 1808 metais statytas Z. Šeškienės namas Žutautuose, kuriame buvo įkurtas
etnografinis muziejus

1993
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. 1993 metais bibliotekoje skaitė 182
skaitytojai, iš jų 89 vaikai. Išduota 3099 vnt. spaudinių, vaikams – 1706 vnt. Šiais metais iš
periodinių leidinių biblioteka gavo tik dviejų pavadinimų laikraščius. Naujų knygų gauta tik
216 vnt., todėl labai trūko naujesnių leidinių. Nors bibliotekos patalpos buvo nešildomos, bet
vaikai bibliotekoje lankėsi noriai. Jiems buvo parengta keletas parodėlių pvz. ,,Šias knygeles
skaitė jūsų tėveliai”. Vaikams patiko žaidimų popietės, piešimo valandėlė ,,Piešiame savo
knygą”. Įspūdingiausia metų užbaigimo šventė, kuri vyko gruodžio 30. Buvo paminėti
geriausi skaitytojai, dalyvavo 24 vaikai. Aktyviausi buvo Vaida Jurevičiūtė, Eglė ir Laura
Baltmiškytės, Lina ir Rita Vengalytės, jauniausia skaitytoja Ineta Domarkaitė.
Baublių kaime atstatytas kryžius.

1994
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. 1994 metais bibliotekoje skaitė 176
skaitytojai, iš jų 85 vaikai. Išduota 3737 vnt. spaudinių, vaikams – 1021 vnt. Naujų knygų
gauta tik 87 vnt., todėl labai trūko naujesnių leidinių.Plonesnės vaikiškos naujos knygelės
pirmiausia buvo garsiai skaitomos bibliotekoje, tik po to išduodamos į namus. Garsiniai
skaitymai vyksta gana dažnai. Daug skaityta iš O. Saksė knygos ,,Milžino šauksmas”.
Ketvirtokai buvo supažindinti su bibliotekos bibliografiniu ir kraštotyriniu darbu.

1995
Bibliotekoje

dirba Danguolė Gibišienė. 1995 metais bibliotekoje skaitė 187

skaitytojai, iš jų 83 vaikai. Išduota 4907 vnt. spaudinių, vaikams – 1293 vnt. Bibliotekoje
apsilankė 864 lankytojai, 588 kartus atėjo vaikai. Naujų knygų gauta 75 vnt., biblioteka gavo
laikraščius ,,Respublika”, ,, Švyturį”, ,,Pajūrio naujienas”.
Paruoštos parodos ,,Knygnešys”, ,,Girtavimas – visų ydų tėvas”, ,,Augalai ir
sveikata”. Rašytojų jubiliejinėms datoms pažymėti ,,Žemaitei – 150” ir kt. Garsiniai renginiai
visi buvo skirti vaikams. Vaikams patiko popietė ,,H.K. Anderseno pasakos”. Popietė vyko
balandžio 5 dieną, dalyvavo 18 vaikų. Vyresnės mergaitės V. Jurevičiūtė, G. Krušaitė skaitė
ištraukas iš pasakų, deklamavo eilėraščius K. Anderseno pasakų motyvais. Vaikai sužinojo K.
Anderseno gyvenimoistoriją. Pasakų konkurse vaikai turėjo prisiminti pasakas, pagal kurias
sukurti animaciniai filmai. Daug pasakų prisiminė Aistė Jonutytė. Paminėtinas renginys vaikų
gynimo dienai -,,Lėlių šventė”. Vaikai atėjo su savo mėgiamiausiom lėlėm. Buvo surengti
gražiausios lėlės rinkimai. ,,Lėlei” reikėjo prisistatyti, padainuoti ar pan. Nugalėtoją rinko
patys vaikai. Visos dalyvavusios lėlės buvo apdovanotos. Gražiai pasirodė Lauros Totilaitės,
Ritos Lukauskaitės, Agnės ir Simonos Šilgalyčių, Jūratės vaškevičiūtės lėlės. Nugalėtoja
išrinkta Gintarės Krušaitės lėlė.
1995 metais biblioteka nebuvo šildoma.
1995m. Baubliuose atidaryti Maldos namai.

1996
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. 1996 metais bibliotekoje skaitė 224
skaitytojai, iš jų 105 vaikai. Išduota 14291 vnt. spaudinių, vaikams – 2580 vnt., iš to skaičiaus
10432 išduotų spaudinių sudaro periodinė spauda. Biblioteka gavo daugiau periodinių
leidinių, be laikraščių jau turėjo žurnalus ,,Laimą’’, ,,Naminuką”, ,,Moterį”. Bibliotekoje
apsilankė 1641 lankytojai, 957 kartus atėjo vaikai. Naujų knygų gauta 155 vnt.
Bibliotekoje buvo paruoštos parodos ,,Baliui Sruogai –100”, ,,Sofijai Čiurlionienei –
Kymantaitei –110”, ,,Moters grožis ir sveikata”. Baublių pagrindinės mokyklos mergaičių
darbų būrelio paroda (vad. mok. J. Lingienė).
Vaikams vyko popietės ,,Naujametinės svajonės šventė”, žaidimų popietės lauke ir
kambary, ,,Senos pasakos –naujos knygelės”.
Nuo 1996m. spalio mėn. bibliotekoje vėl yra pilnas bibliotekininko etatas. Puse etato
buvo dirbama nuo 1991 m. Lapkričio mėn. biblioteka gavo elektrinį šildytuvą, todėl patalpos
jau dalinai šildomos.

Vaikai renginio bibliotekoje metu. 1996 m.
Pirmoje eilėje:Agnė Šilgalytė, Laimonas Gibišas, Aistė Jonutytė, Simona Šilgalytė, Ernesta Dimgailaitė
Antroje eilėje: D. Gibišienė, Reda Jonutytė, Agnė Blužaitė, Mantas Blužas, Jūratė Vaškevičiūtė, Irma
Mažeikytė, Lina Vengalytė, Vaidas Ivanauskas.

1997

Margučio šventėje; Deividas Jonkus, Edgaras Zeigis, Laurynas Gieda, Donata Jonkutė, Mantas
Blužas, Šarūnas Karnauskas, Rūta Vengalytė, Agnė Šilgalytė, D. Gibišienė, antra eilė:Rita Kupšytė, Laimonas
Gibišas, Agnė Blužaitė, Lina Vengalytė, Simona Šilgalytė, Paulius Talmontas.

Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. 1997 metais bibliotekoje skaitė 222
skaitytojai, iš jų 120 vaikai. Išduota 15714 vnt. spaudinių, vaikams – 2961 vnt., iš to skaičiaus
11749 išduotų spaudinių sudaro periodinė spauda, vaikams – 641 vnt. Biblioteka gavo
daugiau periodinių leidinių, be laikraščių gavo 89 vnt.žurnalų. Bibliotekoje apsilankė 1845
lankytojai, 1205 kartus atėjo vaikai. Skaitomumas –70,7. lankomumas –8,3, vaikų –10. Naujų
knygų gauta 173 vnt. Bibliotekoje buvo paruošta 10 parodų. Didžiausia skirta pirmos
lietuviškos knygos 450-mečiui ,,Nuo Mažvydo iki Maironio”. Vaikams paruošta 10 didesnių
renginių iš kurių paminėtina ,,Margučio šventė”. Vaikai spalvino margučius, darė velykinius
papuošimus. Gražiausiais išrinkti Donatos Jonkutės ir Simonos Šilgalytės margučiai. Gražiai
praėjo adventinių renginių ciklas, kurį sudarė keturios popietės; ,,Kaip gimsta daina”, ,,Duona
lietuvių buityje”, ,,Atėję iš lietuvių liaudies dailiųjų amatų” , ,,Kalėdų burtai ir papročiai”.
Aktyviai renginiuose dalyvavo Aistė ir Reda Jonutytės, Agnė Blužaitė, Simona ir Agnė
Šilgalytės, Lina Vengalytė ir kt.
Paminėtina, kad dvi Baublių kaimo bibliotekos skaitytojos Aistė Jonutytė ir Simona
Šilgalytė dalyvavo

Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos rengtame konkurse

,,Negaliu gyventi be knygos” ir tapo laureatėmis.
Šiemet bibliotekai įvesti elektros apskaitos prietaisai, biblioteka šildoma elektra.

1998
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. Baublių bibliotekos aptarnaujamame
mikrorajine 1998 metais gyveno 707 gyventojai. Baublių kaime – 551, Žutautuose – 152, dar
4 gyventojai Kalno – Grikštų, Greičių ir Žutautų – Medsėdžių kaimuose. Vaikų iš viso buvo
159, tarp jų 111 mokyklinio amžiaus vaikai. Šiais metais bibliotekoje skaitė 234 skaitytojai, iš
jų 130 vaikų. Išduota 15089 vnt. spaudinių, vaikams – 3257 vnt., didelę dalį išduotų spaudinių
sudaro periodinė spauda, .. Bibliotekoje apsilankė 2443 lankytojai, 1205 kartus atėjo vaikai.
Skaitomumas –64,5. Lankomumas – 10,4. Naujų knygų gauta 204 vnt., nurašyta 114 vnt.
Metų pabaigoje fonde buvo 6913 vnt. Visas bibliotekos fondas yra sutvarkytas pagal UDK,
katalogai taip pat. Naujai pertvarkyta kraštotyrinė kartoteka ir aplankai ,,Baublių kaimas
spaudoje”.
Bibliotekoje buvo paruošta 12 parodų. Įdomesnės: vaikų darbelių paroda žemės
dienai, buvo eksponuojami ketvirtos klasės mokinių aplikacijos darbai, mok. Z. Domarkienė,
taip pat ,,Žemaičių žemėje”, ,,Lietuvių poetai - vaikams” ir kt.
Per metus bibliotekoje vaikams parengta 14 didesnių garsinių renginių. Paminėtini:
popietė vaikų knygos dienai, konkursas ,,Žodžiai apie mamą”, popietė K. Kubilinsko ir J.
Degutytės jubiliejinėms datoms paminėti. Išvyka su vaikais prie Baublių pilkapių, uždegant
žvakelę užmirštuose maro kapeliuose. Daug įdomių sumanymų pateikė vaikai popietėje
,,Gamtos dovana ir mano fantazija”. Buvo pravesta viktorina P. Mašiotui paminėti. Popietėje
,,Žaisliukas eglutei” vaikai mokinosi daryti atvirukus, naujametinius papuošimus. Prieš
Kalėdas vyko popietė ,,Kūčių ir Kalėdų burtai bei papročiai”. Metus užbaigėme nuotaikinga
švente ,,Sudie, tigriuk”, taip palydėjome 1998 – uosius, tigro metus.
Materialinė bibliotekos bazė tik dar labiau pablogėjo.

Vaikų knygos dienai skirtoje popietėje Baublių pagr. mokyklos ketvirtokai
(mok. Z.Domarkienė)

Popietė ,,Gamtos dovana ir mano fantazija”

Aplankėme maro kapelius, lapkričio 1 d.

1999
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė. Baublių bibliotekos aptarnaujamame
mikrorajone 1999 metais gyveno 708 gyventojai. Baublių kaime – 553, Žutautuose – 151, dar
4 gyventojai Kalno – Grikštų, Greičių ir Žutautų – Medsėdžių kaimuose. Šiais metais
bibliotekoje skaitė 244 skaitytojai, iš jų 138 vaikų. Išduota 15166 vnt. spaudinių, vaikams –
3557 vnt., didelę dalį išduotų spaudinių sudaro periodinė spauda, jos išduota – 11386vnt..
Bibliotekoje apsilankė 2658 lankytojai. Skaitomumas – 62,2. Lankomumas – 10,9. Metų
pabaigoje fonde buvo 7174 vnt. dokumentų.
Bibliotekoje buvo paruošta 14 parodų. Įdomesnės: ,,Ir eitum be kelio per Lietuvą
visą”, ,,Mados dešimtmečiai”, ,,Eina žmogus žeme”, ,,Praamžių dvasia”, S. Gideikienės
floristikos darbų paroda ,,Žiemos sodas”. Bibliotekoje parengtas skyrelis ,,Jie garsina mūsų
kaimą”. Paminėtas S. Nėries 95 – osios metinės ir S. Stanevičiaus 200 metų jubiliejus.
Per metus bibliotekoje buvo parengta 26 garsiniai renginiai. Tai vakaras susitikimas su
vienuoliu broliu Bernardu ,,Ilgesingas laukimas”, pasakų popoietė vaikams Baublių
pagrindinėje mokykloje. Turiningos popietės ,,Laiškų rašymo istorija”, ,,Pavasaris, mada ir
aš”, ,, Išliksiu atminty medžiu”. Žemaitiška popietė M. Valančiui paminėti, knygnešio dienai,
Velykoms. Bibliotekos renginius pagyvino popietė susitikimas su Jokūbavo bibliotekos
skaitytojais, kurie parodė vaidinimą ,,Viplala”. Taip pat vyko tradiciniai Advento laikotarpio
renginiai. Metus užbaigėme gražiu ir šurmulingu naujametinio atviruko konkursu, kurį vedė
bibliotekos skaitytojos A. Jonutytė ir S. Šilgalytė, t.y. du išdykę nykštukai.
Šiemet

bibliotekoje rinkosi du vaikų būreliai, tai vyresnių klasių mergaičių

literatūrinės pakraipos būrelis ,,Vaivorykštė” ir mažesnių vaikų darbščiųjų rankų būrelis
,,Skruzdėliukas”.
Bibliotekos materialinė bazė tik blogėja.

1999

Svečiuose Jokūbavo bibliotekos skaitytojai ir bibliotekininkė Laima Paulauskienė.

Būrelio ,,Vaivorykštė” mergaitės bibliotekoje rinkosi kartą per savaitę.

Linksmieji nykštukai Aistė Jonutytėir
Simona Šilgalytė naujametiniatviruko
konkurse

2000
Bibliotekai 2000 –ieji buvo gana sėkmingi. Vyko nemažai kultūrinių renginių,
biblioteka tapo matomesnė kaimo kultūriniame gyvenime, net šešis kartus Baublių kaimo
biblioteka ir joje vykę renginiai buvo paminėti rajoninėje spaudoje.
Baublių bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2000 metais gyveno 708 gyventojai.
Baublių kaime – 556. Šiais metais bibliotekoje skaitė 261 skaitytojai, iš jų 143 vaikų. Išduota
14541 vnt. spaudinių, vaikams – 2794 vnt., didelę dalį išduotų spaudinių sudaro periodinė
spauda. Bibliotekoje apsilankė 2817 lankytojai, iš jų 1848 vaikai.
Bibliotekoje buvo paruošta 15 parodų. Įdomesnės: Indrės Kundrotaitės siūtų žaislų
paroda, teminės parodos ,,Gyvenimas lyg vyšnios žydėjimas”, ,,Noriu žinoti”, ,,Rudenėli
labas” (vaikų kūrybos Per metus bibliotekoje buvo parengta 35 garsiniai renginiai. Du
renginiai skirti moterims, tai Kretingos moterų informacijos centro pasiūlyta tema
,,Alkoholizmas šeimoje’ ir romansų vakaras vyresnio amžiaus moterims.
Tęsėsi draugystė su Jokūbavo biblioteka. Dalyvavome Jokūbavo bibliotekoje
renginiuose: ,,Muzikos pakerėti”

ir

,,Tiesiai šviesiai” (apie narkomaniją ir AIDS).

Baubliuose kartu rengėme Valstybės dienos paminėjimą- vakarą ,,Tavęs, lietuvi, praeity
ieškojau”. Biblioteka dalyvavo mokyklos parengtame projekte ,,Kartu su pasaka”.
Bibliotekoje vyko pasakos karalienės rinkimai, pasakų namo kūrimas, o baigiamajam
renginiui bibliotekos būrelio ,,Vaivorykštė” mergaitės paruošė spektaklį ,,Suplėšyta knyga”.
Paminėtinos popietės: ,,H. K. Andersenas – pasakų kūrėjas”, ,,Rasos, joninės, kupolės”,
,,Kalėdų burtai ir papročiai” ir kt.
Šiemet

bibliotekoje rinkosi du vaikų būreliai, tai vyresnių klasių mergaičių

literatūrinės pakraipos būrelis ,,Vaivorykštė” ir mažesnių vaikų darbščiųjų rankų būrelis
,,Skruzdėliukas”. Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė.
Bibliotekos materialinė bazė tik blogėja.

2000 m.
A.Jonutytė
A.Šilgalytė
S.Šilgalytė
I.Domarkaitė
Vaidinimas
,,Suplėšyta
knyga”

Projekto,,Kartu su pasaka” akimirkos

Indrė Kundrotaitė savo siūtų žaislų parodos atidaryme

2001
Bibliotekai 2001 –ieji buvo eiliniai darbo metai. Jokių žymesnių permainų nei į gerą,
nei į blogą pusę. Labai trūksta naujų leidinių. Skaitytojų poreikiai didėja tolygiai leidyklų
galimybėms, o bibliotekos vis labiau atsilieka naegalėdamos komplektuoti nė dalies
išleidžiamų knygų
Baublių bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2001 metais gyveno 712 gyventojai.
Baublių kaime – 560. Šiais metais bibliotekoje skaitė 258 skaitytojai, iš jų 143 vaikų. Išduota
13830 vnt. spaudinių, vaikams – 2269 vnt., didelę dalį išduotų spaudinių sudaro periodinė
spauda. Bibliotekoje apsilankė 2692 lankytojai, iš jų 1510 vaikai. Bibliotekos fondą sudarė
7026 vnt. spaudinių.
2001 metais buvo paruošta 13 parodų, vyko 23 garsiniai renginiai. Iš parodų
paminėčiau Reginos Lukauskienės rankdarbių parodą, vaikų darbelių ,,Mes daržely dirbam,
plušam”, ,,Apie žodį dvasią keliantį” (poezijos). Kitos skirtos paminėti žymioms datoms.
Būrelio ,,Vaivorykštė ‘ mergaitės savo veiklą pristatė mokykloje surengtoje
konferencijoje ,,Papildomo ugdymo veikla Baublių pagrindinėje mokykloje”. Mokykloje ir
Jokūbavo bibliotekoje vyko V. Mačernio gimimo jubiliejaus paminėjimas. Taip pat du kartus
paminėtas M. Valančiaus jubiliejus su vyresniais ir jaunesniais vaikais. Daug vaikų atėjo į
renginį, skirtą vaikų gynimo dienai. Įdomi bibliografinių žinių valandėlė VII kl. mok.
,,Biblioteka –tai pasaulis pasiekiamas ranka”.
Toliau pildomi aplankai ,,Baublių kaimas spaudoje” ir piddoma kraštotyrinė kartoteka.
Bibliotekoje dirba Danguolė Gibišienė.
Bibliotekos materialinė padėtis negerėja

V. Mačernio minėjimas, vedančiosios A. Jonutytė ir S. Šilgalytė

Popietė vaikų gynimo dienai bibliotekoje 2001m.

2002
2002 –ieji labai svarbūs metai bibliotekos istorijoje. Biblioteka iš senųjų patalpų,
buvusiame M. Navajausko name buvo perkelta į naujai suremontuotas patalpas vaikų
darželyje. Dabar čia yra biblioteka. Vaikų darželis, medicinos punktas, mokyklos buities
darbų kabinetas ir Maldos namai. Patalpos kur kas erdvesnės už buvusias. Abonentas ir
skaitykla įsikūrė vienoje patalpoje. Gaila neišspręsta šildymo problema.
Baublių bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2002 metais gyveno 712
gyventojai. Baublių kaime – 560. Šiais metais bibliotekoje skaitė 264 skaitytojai. Išduota
14192 vnt. spaudinių. Bibliotekoje apsilankė 3178 lankytojai. Tai daugiau nei kitais metais,
galbūt tam turėjo įtakos tai, kad biblioteka įsikūrė kaimo centre, šalia parduotuvės ir
mokyklos.
2002 metais buvo paruošta 13 parodų, žymioms datoms paminėti. Paruošti garsiniai
renginiai: ,,B. Brazdžionis – patriotizmo šauklys”, adventinei popietei, kuri vyko mokykloje
paruošta poetinė kompozicija ,,Žodžio stebuklas” ir kt.
Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos rengtame konkurse
,,Praeities vertybės ateičiai”, bibliotekininkės D. Gibišienės parengtas kraštotyros darbas
,,Kaimo istorija paraštėse”, pelnė prizinę vietą.

Knygelės paruoštos kelionei. Čia biblioteka išbuvo 18 metų.

Knygas savo traktoriumi gabeno Jonas Šilgalis

Naujoje vietoje, persikelti padėjo vasaros stovyklos ,,Pažinimo džiaugsmas” mokiniai,
vad. mokytoja J. Šližienė

SKAITYTOJŲ RAIDA BIBLIOTEKOJE 1951- 2002m.

IŠDUOTIES DINAMIKA BIBLIOTEKOJE 1951- 2002m.

SKAITOMUMO RODDKLIO KAITA 1951- 2002m.

2002

Erdvu ir šviesu naujai suremontuotoje bibliotekoje, buvusiame vaikų darželyje.

Pirmieji bibliotekos lankytojai M. Brazauskas ir V. Končius

2003
Bibliotekai 2003 –ieji buvo eiliniai darbo metai. Po praeitų metų kraustymosi neįvyko
nieko reikšmingo. Bibliotekos įvaizdžio teigiamam formavimui padeda tai, kad biblioteka yra
kaimo centre, erdvi ir normaliai suremontuota.
Baublių bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone 2003 metais gyveno 709 gyventojai.
Baublių kaime – 563. Šiais metais bibliotekoje skaitė 263 skaitytojai, iš jų 143 vaikų. Išduota
11814 vnt. spaudinių, vaikams – 2163 vnt., didelę dalį išduotų spaudinių sudaro periodinė
spauda, jos išduota – 9344 vnt. Bibliotekoje apsilankė 2692 lankytojai, iš jų 1510 vaikai.
Skaitomumas buvo 44.9, lankomumas –12.2. Bibliotekos fondą sudarė 7598 vnt. spaudinių.
2003 metais buvo paruošta 19 parodų, vyko 28 garsiniai renginiai. Iš parodų
paminėčiau parodą ,,Mažoj knygelėj– didelė galia’’, vaikų darbelių ,,Žemei reikia draugų”,
,,Laukiu žiemos”.
Gražiausias iš garsinių renginių tai popietė – susitikimas su poete M. Kudarauskaite.
Jau tapę tradiciniais advento laikotarpio renginiai, šiemet vyko keturi garsinio skaitymo
vakarai bibliotekoje. Gausus dakyvaujančių būrys rodo, kad tai įdomūs ir reikalingi
susiėjimai.
Bibliotekoje įrengtas skyrelis ,,Informacija visiems”, kur pateikiami dokumentai
aktualiais ir svarbiais klusimais. Parašyta bibliotekos istorija nuo 1949 iki 2003 metų. Šiais
metais Baublių kaimo bibliotekos bibliotekininkė D. Gibišienė pradėjo studijuoti
bibliotekininkystės specialybę Klaipėdos universitete, I kurse.
2003 metais Maldos namai iš buvusių kultūros namų pastato buvo perkelti į vaikų
darželio pastatą, kuriame įsikūrusi ir biblioteka.

Susitikimas su poete Marija Meile Kudarauskaite

Vieno iš Adventinių renginių metu, renginyje dalyvauja mokyklos direktorės
pavaduotoja J. Mačiukienė

2004
2004 metais šiek tiek sumažėjo bibliotekos darbo rodikliai. Gaila, kad vis dar trūksta
naujų knygų, mažai gaunama ir periodinės spaudos leidinių.Biblioteka dalyvavo Švietimo
kaitos fondo organizuotame projekte ,,Knygos kaimo bendruomenei” ir labai džiugu, kad šį
projektą laimėjo. Metų pabaigoje biblioteka gavo 80 vnt. knygų už 1021lt. Biblioteka per
visus metus gavo tik 128 vnt. naujų knygų už 1220 lt. Šis projektas tai - labai didelė parama
bibliotekos vartotojams. 2005 metų pradžiai fonde iš viso yra 7847 vnt., 5817 pav. spaudinių.
Vienam gyventojui tenka- 11.07 vnt. 2004 m. vartotojų skaičius buvo –249. Apsilankymų
skaičius – 2490, vaikų – 1746. Lankomumas –10, vaikų – 12.8. Išduotis – 12338 vnt.,
vaikams – 1995 vnt.,
2004 m. bibliotekoje buvo parengta 18 parodų, garsinių renginių vyko 10.
2004 –ieji skirti spaudos lietuviškais rašmenimis draudimo panaikinimo šimtmečiui
paminėti. Ta proga bibliotekoje vyko kompleksinis renginys knygos kūrybai ir jos pristatymo
popietė. Šiam sumanymui įgyvendinti 30 lt. skyrė Žalgirio seniūnija. Bibliotekoje parengta ir
pristatyta vaikų kūrybos knyga ,,Vaikystės taku”. Vaikams taip pat skirtas tradicinis
kompleksinis renginys – Advento vakaro skaitymai. Šiemet vyko du šio ciklo renginiai.
Pavykusi verbų rišimo popietė, kurios metu buvo prisiminti Verbų dienos papročiai, surengta
mini viktorina lietuvių etninių grupių verbų skirtumams išsiaiškinti.
Suaugusiems skirti renginiai šiemet sukvietė nemažą būrį lankytojų. Paminėtina
popietė S. Nėries jubiliejui ,,Diemedžiu pražydusi”, popietė ,,Ilgi advento vakarai”, kuriose
dalyvavo po 20 su viršum lankytojų.
Šiemet parengta bibliografinė rodyklė ,,Baublių kaimo biblioteka spaudoje”.
2004 metais pradėti griauti 1962 m. pastatyti Baublių kultūros namai.

Verbas rišome bibliotekoje. Mokino floristė S. Gideikienė (sėdi). Stovi pirmoje eilėje: L.
Gieda, E. Zeigytė, I. Paulauskaitė, L. Mažionytė, A. Rosaitė, Ž. Gieda. Antroje eilėje: A.
Šilgalytė, S. Šilgalytė, J. Vaškevičiutė, R. Vengalytė, N. Stonkutė.

Poetės S. Nėries 100-ųjų gimimo metinių minėjimas.

2005
2005 metais gana aktyviai padirbėta etnokultūros sklaidos srityje. Paminėtinas bibliotekos
kraštotyrinio darbo pristatymas Kretingos viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare „Kraštotyra
bibliotekoje". Parengtas sceninis vaizdelis „Tep lioub rokoutejs Baublius" buvo parodytas ir Kretingos
rajono savivaldybėje. Pravestas etnokultūros sklaidai skirtas renginys „Susitikimas žemaičių žemėj",
projekto „Mes užaugom grožio karalijoj" dalyviams. Analizuojant bibliotekos vartotojų aptarnavimo
rodiklius, reikia pasakyti, kad nors išduotis ir vartotojų skaičius išliko kokie ir planuoti, bet lankytojų
skaičius palyginti su 2004 metais sumažėjo. Didžiausią dalį šito mažėjimo, sudarė moksleiviai, nes
mokykla šiemet gavo autobusą, kuris po pamokų vaikus išveža namo. Taip biblioteka neteko tų lankytojų,
kurie čia dažnai užsukdavo po pamokų laukti maršrutinio autobuso.
Nors bendras lankytojų skaičius sumažėjo, galima pasidžiaugti, kad išaugo bibliotekos renginių
lankytojų skaičius. Į biblioteką dažnai užsuka atėję į medicinos punktą ar į maldos namus lankytojai. Tai,
kad biblioteka yra po vienu stogu su kitomis įstaigomis, galima įvardinti kaip privalumą, padedantį
populiarinti bibliotekos darbą. Džiugu, kad šių įstaigų darbuotojai tampa ir pagalbininkais organizuojant
kai kuriuos renginius.
Biblioteka 2005 m. gavo 276 vnt. naujų knygų už 3480.53 lt., tai yra du kartus daugiau nei 2004
m. Be to biblioteka gavo 24 pavadinimų periodinius leidinius, t.y. 8 pav. daugiau negu 2004 m. Nurašyta
buvo 131 vnt. susidėvėjusių knygų ir 209 vnt. periodinių leidinių. 2006 metų pradžiai fonde iš viso yra
8139 vnt., 5993 pav. spaudinių.
2005 m. vartotojų skaičius buvo -251, vaikų - 128, apsilankymų skaičius - 2235, lankomumas 8.9. Išduotis - 12411 vnt., vaikams - 2013 vnt.
2005 m. bibliotekoje buvo parengta 20 parodų, 5 iš jų vaikams. 8 parodos skirtos žymių
žmonių jubiliejinėms datoms pažymėti, kitos kalendorinėms ir valstybinėms šventėms. Paminėtina
kraštotyros darbų, pristatyta paroda mokykloje vykusiame kraštiečių susitikime „Sugrįžki niekad
neišėjęs". Lankytojų dėmesio sulaukė S. Gideikienės floristikos darbų paroda „Likimo ženklai".
Suaugusieji buvo pakviesti į adventinę popietę, kurioje dalyvavo vydmantiškiai su gražia poezijos ir
muzikos programa. Vaikams įdomiausios jų pačių darbelių, piešinių parodos, tokios daugiausia ir buvo
rengiamos vaikams. Dėmesio sulaukė tautosakos knygelių paroda "Versk knygelės lapus ir stebuklai
pabus", nes už perskaitytas šioje parodoje eksponuojamas knygas, buvo galima pelnyti taškus.
Kompleksinis renginys vaikams parengtas H. K. Anderseno jubiliejui paminėti. Advento
vakaro skaitymai kaip visad yra laukiami, ir šiemet sutraukė nemažą būrį vaikų. Pirmasis vakaras
"Stebuklingu saulės ratu" buvo skirtas "stebuklingam" skaičiui 12. Antras vakaras buvo skirtas ugnies
garbinimo apeigoms prisiminti, bei paminėti šv. Liucijos dieną. Vaikai skaitymo klausėsi susėdę aplink
„laužą". Vakaras „Žvaigždės spindėjimas į širdelę", skirtas skatinti vaikų kūrybą. Patys vaikai skaitė savo
sukurtus kūrinėlius, už tai buvo apdovanoti prizais.
Noriai Baublių bibliotekos skaitytojai vaikai įsijungė į dalyvavimą Klaipėdos miesto vaikų
bibliotekos ir Kretingos M. Valančiaus VB parengto etnokultūros sklaidai skirto projekto „Mes užaugom
grožio karalijoj" vykdymą. Buvo parengti tokie renginiai, skatinantys vaikus aktyviai dalyvauti mėnesį
vykusioje programoje. „Čia mano namai" (kraštotyrinis), „Žemaitoku žaidame žaidėma" ir baigiamasis
renginys „Be knygos nėra šviesos", kuriam buvo paruoštas vaidinimas „Suplėšyta knyga", apdovanoti visi
dalyviai ir nugalėtojai. Aktyviai baubliškiai dalyvavo ir Kretingos VB vykusiame susitikime su Klaipėdos
miesto ir rajono skaitytojais, taip pat turėjo galimybę vykti į baigiamąjį programos renginį Klaipėdos
vaikų bibliotekoje.
2005 m. liepos 31 d Baubliuose vyko kraštiečių susitikimas „Po tėviškės medžiais".
Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. Baublių pagrindinė mokykla turi mokyklinį autobusą.
Nuo 2005 m. gruodžio mėn. Baublių maldos namus aptarnauja klebonas kun. Rolandas Karpavičius.

Vaidiname Kretingos viešojoje bibliotekoje. (iš kairės Monika Norkutė, Simona Šegždaitytė,
Laima Mažionytė, Erika Rutkevičiūtė, bibliotekininkė D. Gibišienė)

Projekto „Mes užaugom grožio karalijoj" dalyvės: iš kairės Milita Stuopelytė, Inga Paulauskaitė,
Erika Zeigytė, Klaipėdos vaikų bibliotekoje.

Advento vakaro
skaitymai bibliotekoje

