
Aaspere kokkuvõte - 18 vastust 

Te olete 

 

naine 14 77.8% 

mees 4 22.2% 

 

Teie vanus 

7 - 18 6 33.3% 

19 - 26 2 11.1% 

27 - 50 5 27.8% 

51 - 65 4 22.2% 

66 ja enam 1 5.6% 

Te olete 

õpilane 6 33.3% 

üliõpilane 1 5.6% 

töötaja 7 38.9% 

kodune 0 0% 

pensionär 3 16.7% 

töötu 1 5.6% 

Kuidas hindate raamatukogu ruume?  

 

väga hea 3 16.7% 

hea 14 77.8% 

rahuldav 0 0% 

halb 1 5.6% 

väga halb 0 0% 



Mis eriti meeldib või ei meeldi? 

Hea lähedal asuv paik. 

meeldib 

Mulle meelb väga seal need ruumid ja see hubasus. 

Vähe ruumi. 

Kas olete rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega?  

jah 9 50% 

ei 9 50% 

 

Kui ei, siis miks? 

mõni päev võiks olla kauem kui kell 5, peale tööd ei jõua kuidagi 

Loomulikult ei sobi lahtioleku aeg tööl käivale inimesele. 

see on kogu aeg kinni 

sest see raamatukogu pole üldse kunagi lahti!!!!!! ja kui on, siis sellisel ajal, et tööinimene seda 

kasutada ei saa 

käin tööl, ajad ei sobi 

Ei ole lahti iga päev ja lahtioleku ajad ei jää meelde 

Kui koju jõuan, siis ei jõua minna. 

Pidevalt on suletud. 

Kuidas Teid raamatukogus teenindatakse?  

väga hästi 6 33.3% 

hästi 7 38.9% 

rahuldavalt 4 22.2% 

halvasti 1 5.6% 

väga halvasti 0 0% 

 

Mis Teid teeninduse juures häirib? 

Mitte midagi eriti. 

Ei saa võrrelda praegust raamatukoguhoidjat kirjandust tundva ja kõike lugenud inimesega. 

vähene kirjandusteadlikkus 

ei misgi 



Kas olete rahul raamatukogus oleva kirjandusega?  

 

jah 13 72.2% 

ei 5 27.8% 

 

Kui ei, siis millist kirjandust sooviksite laenutada Teie? 

Mulle meeldiks, kui oleks rohkem fantaasia ja noorte raamatuid. 

noortekirjandust, krimiraamatuid 

laiemat valikut sooviks 

Noorte kirjandus ja ulme 

Kas olete rahul raamatukogus oleva perioodikaga?  

 

jah 16 88.9% 

ei 2 11.1% 

 

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

Need on seal olemas,mida mul vaja. 

käsitöö ajakirju eesti keelseid 

Ei tahagi 

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

 

jah 6 35.3% 

ei 11 64.7% 

 



Kui ei, siis miks? 

saan niisama hakkama 

Pole sellest kunagi kuulnudki 

Pole vajadust olnud senini. 

ei tea mis see on 

kasutan raamatute vaatamiseks, pikendamiseks mitte 

ei tea 

ei oska 

Ma ei tea mis see on. 

Pole vajadust 

Kas vajaksite elektronkataloogi kasutamise koolitust?  

 

jah 5 27.8% 

ei 13 72.2% 

 

Kust saate infot raamatukogus toimuvate ürituste kohta? 

polegi ju üritusi 

Plakatite pealt 

Pole kuulnud, et siin oleks raamatukogu raames praeguse laenutaja ajal midagi toimunud.( peale Kaia 

lahkumist) 

kuskilt 

MILLISTE ÜRITUSTE?????? 

ei saagi 

kuulutustelt 

Raamatukogu hoidjat. 

Plakatilt 

Mida arvate ürituste kohta raamatukogus?  

 

neid võiks olla rohkem 11 68.8% 

on parasjagu 5 31.3% 

neid on liiga palju 0 0% 



Millistest üritustest raamatukogus oleksid huvitatud? 

igasugustest 

Mind need väga ei huvita. 

Kes tahab, see leiab mujalt. Aaspere kogukond on liiga väike ja tagasihoidlik,küll see leiab tee 

Haljalasse. 

ei huvita 

ma ei tea, mis iganes 

huvitavad inimesed, midagi lastele 

Kõikidest raamatu autoritest. 

Ma ei tea. 

Mis põhjustel Te ei osale raamatukogu üritustel? 

sest neid ei toimu 

Need ei ole tavaliselt minu vanusegrupile. 

Kaia ajal ikka käisin, kui just ei toimunud kest tööpäeva. 

üritusi pole 

Aaspere raamatukogus üritusi pole 

neid pole 

oma kiire elutempo tõttu 

Pole aega. 

Kas olete teadlik raamatukogu kodulehest www.haljalaraamatukogu.ee?  

 

jah 13 72.2% 

ei 5 27.8% 

 

Kas jälgite ka raamatukogu facebooki lehte? 

 

jah 3 16.7% 

ei 15 83.3% 

 

 

http://www.haljalaraamatukogu.ee/


Mida soovite/ei soovi raamatukogu kodulehtedel näha? 

Aaspere raamatukogus toimuvat sooviks näha 

Näiteks raamatute nimekirja ja lahtioleku aegu. 

Hetkel kasutan seda esimest korda.Täna kohe vaatan täpsemalt ja hakkan tihedamini kasutama ja 

uurinURRAMIT kah. 

ei huvita 

mis peab, on olemas nagu 

Kõike toimuvat. 

Raamatutest infot 

Kas teate kedagi, kes vajaks koduteenindust?  

 

jah 4 25% 

ei 12 75% 

 

 

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

Suurem valik erinevaid raamatute kategooriaid võiks olla. 

raamatukogu võiks vahel lahti olla 

kellaajad 

vanuritele ettelugemine Aaspere eakate kodus 

 


