
Essu kokkuvõte - 14 vastust 

 

Te olete 

naine 9 64.3% 

mees 5 35.7% 

 

 

Teie vanus 

 

7 - 18 3 21.4% 

19 - 26 1 7.1% 

27 - 50 6 42.9% 

51 - 65 2 14.3% 

66 ja enam 2 14.3% 

 

Te olete 

 

õpilane 3 21.4% 

üliõpilane 1 7.1% 

töötaja 8 57.1% 

kodune 0 0% 

pensionär 2 14.3% 

töötu 0 0% 

 



Kuidas hindate raamatukogu ruume?  

 

väga hea 2 14.3% 

hea 6 42.9% 

rahuldav 6 42.9% 

halb 0 0% 

väga halb 0 0% 

Mis eriti meeldib või ei meeldi? 

ruumid on väga suured ja saab istuda arvutis kui tahad. 

ei ole hubane 

Kas olete rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega?  

 

jah 3 23.1% 

ei 10 76.9% 

 

Kui ei, siis miks? 

Sest tavaliselt kui ma tulen koolis siis see on juba kinni. 

mõnel õhtul võiks olla kauem kui 17 

peale tööd ei jõua 

ei jõua peale kooli 

Kuna on lahti ainult kaks korda nädalas, on raske tööajast leida sobivat aega. 

Kuidas Teid raamatukogus teenindatakse?  

väga hästi 3 21.4% 

hästi 5 35.7% 

rahuldavalt 4 28.6% 

halvasti 2 14.3% 

väga halvasti 0 0% 



Mis Teid teeninduse juures häirib? 

midagi. 

midagi 

Kas olete rahul raamatukogus oleva kirjandusega?  

 

jah 9 64.3% 

ei 5 35.7% 

 

Kui ei, siis millist kirjandust sooviksite laenutada Teie? 

võiks olla rohkem noortekirjandust nt kriminaalsed raamatut. 

ma ei leia ammu sealt endale midagi sobivat 

Kas olete rahul raamatukogus oleva perioodikaga?  

 

jah 10 71.4% 

ei 4 28.6% 

 

Kui ei, siis milliseid ajalehti-ajakirju sooviksite laenutada Teie? 

võiks olla rohkem tänapäeva ajakirju 

ma ei loe raamatukogus ajaleht ja ajakirju 

Kas kasutate raamatute kohaloleku kontrollimiseks, pikendamiseks, 
reserveerimiseks elektronkataloogi Urram?  

 

jah 0 0% 

ei 14 100% 



Kui ei, siis miks? 

saan ilma hakkama 

Sest ma ei tea sellist kohta, pole kuulnud kunagi sellest. 

ei tea sellest 

minu arust keeruline 

keeruline 

Ei ole vajadust tekkinud 

mis asi see on pole kokku puutund 

Kas vajaksite elektronkataloogi kasutamise koolitust?  

 

jah 4 28.6% 

ei 10 71.4% 

 

Kust saate infot raamatukogus toimuvate ürituste kohta? 

valla lehest 

ei ole kuskilt infot saanud, kas seal toimuvad siis üritused 

Ei saagi 

lehest 

Essu raamatukogus minu teada ei toimu üritusi. 

Mida arvate ürituste kohta raamatukogus?  

 

neid võiks olla rohkem 12 85.7% 

on parasjagu 2 14.3% 

neid on liiga palju 0 0% 

 

Millistest üritustest raamatukogus oleksid huvitatud? 

kohtumised huvitavate inimestega 

kõikidest 

kirjanikega kohtumistest, viktoriinid 

Ei oska öelda 



Mis põhjustel Te ei osale raamatukogu üritustel? 

Essus pole ühtegi üritust toimunudki 

neid pole 

aeg ei sobi 

käin koolis 

Ei toimu 

Pole üritusi 

Kas olete teadlik raamatukogu kodulehest www.haljalaraamatukogu.ee?  

 

jah 10 71.4% 

ei 4 28.6% 

 

Kas jälgite ka raamatukogu facebooki lehte?  

 

jah 1 7.1% 

ei 13 92.9% 

 

Mida soovite/ei soovi raamatukogu kodulehtedel näha? 

Ei oska öelda 

Kas teate kedagi, kes vajaks koduteenindust?  

 

jah 0 0% 

ei 13 100% 

Kas on midagi, mis võiks olla Teie raamatukogus teisiti? Soovitused 
ja ettepanekud: 

Kõik on korras 

http://www.haljalaraamatukogu.ee/

