
Haljala kokkuvõte - 135 vastust 

Te olete 

 

naine 98 72.6% 

mees 37 27.4% 

Teie vanus 

 

7 - 18 49 36.3% 

19 - 26 9 6.7% 

27 - 50 40 29.6% 

51 - 65 23 17% 

66 ja enam 14 10.4% 

Te olete 

õpilane 49 36.3% 

üliõpilane 8 5.9% 

töötaja 56 41.5% 

kodune 1 0.7% 

pensionär 19 14.1% 

töötu 2 1.5% 

Kui Te ei käi üheski Haljala valla raamatukogus, siis miks? 

Teised raamatukogud jäävad kaugele...ise elan Haljala alevikus... 

Elan õpingute tõttu teises linnas, kuid olen külastanud oma kodukoha raamatukogu, kui saan sealt 

õppekirjandust. 

Pole vajadust, Haljalast saab mida vaja. Ja põhimõtteliselt ei teadnudki, et teised ka eksisteerivad. 

va ei viitsi 

Pole pärast kooli aega, trennid, palju õppimist. Kui käin siis kas Rakvere raamatukogus, sest sinna 

saab kohe pärast trenni otse minna. Vahepeal käin kooli raamatukogus, kui on vaja kohustuslikku 

kirjandust. 

Aga miks mitte? 

sest ma lihtsalt ei käi. 

Käin haruaharva, enamjaolt käin Rakvere raamatukogus 



Kuidas hindate raamatukogu ruume?  

 

väga hea 72 54.1% 

hea 54 40.6% 

rahuldav 6 4.5% 

halb 0 0% 

väga halb 1 0.8% 

Mis eriti meeldib või ei meeldi? 

hubane 

liiga väike ruum 

meeldib jaotus, et raamatukogu teenindaja kohe uksel ootamas ja lastele eraldi osakond 

hea valgus, pehmed istekohad 

Sõbralik raamatukoguhoidja, pehmed diivanid, vaikne ja soe tuba. 

Ruum on väga suur ja kui on teisi inimesi ka, siis on ruumi kõigil olla. 

väga vaikne 

Vaikne! :) 

meeldib, et on kohad kus istuda 

See, et on istekohti ja arvutid. 

Seal on vale feng shui 

Lahked töötajad 

Meeldib kõik 

Väga hubane, riiulid on huvitavalt paigutatud, et on ka ruumi 

Arvan, et Haljala raamatukogu ruum hakkab väikseks jääma 

Kõik meeldib. 

Raamatute leidmine on raskendatud, kuid personali sõbralikkus ja abivalmidus meeldib. 

V. meeldiv teenindus 

Ilmselt on hoidlale rohkem ruumi vaja 

Meeldib, et on avar ja valge 

meeldib kõik 

Seal on väga rahulik. 

Suured ruumid 

Seal on laud kus saab teha kodutööd ja lugeda raamatuid. 

Meeldib töötajate heameel ja abivalmisus 

meisterdamisraamatud 

Et raamatukogus on diivanid ja toredad töötajad. 

Mulle meeldib seal on palju raamatuid :) 

Raamatukogus on väga avar ,kuid teised näevad sind väga hästi ja see ei ole mugav. 

Meeldib, et seal taga pool ruumis on diivanid ja laud toolidega, kus saab istuda. 

mugav 



Mina olen rahul kõigiga 

Tore, hubane 

palju ruumi, hubane, avar. 

Piisavalt avarad ruumid 

ruumid on puhtad, korras, hea on leida raamatuid või ajakirju 

Ruumi võiks ilmselt rohkem olla, on hubane ja meeldiv 

Meeldivad diivanid, kus saab istuda ja lugeda. Puhtad ruumid, suur valik kirjandust. 

Meeldib see, et raamatukogu on avar ja valgusküllane. 

Tegelikult on hubane. 

Meeldib avarus ning korras miljöö 

Meeldib avar lugemissaal. 

Piisavalt ruumikas, valge ja vaikne 

Mulle meeldib, et seal on palju lasteraamatuid. 

piisavalt ruumi 

lastenurk 

Meeldib hubasus ja personaalne teenindus. 

Võimalus lugeda ajalehti, hubane olla. 

Seal on palju raamatuid ja vaikne 

Hea, väike, vaikne, hubane. Värskendust vaja. 

Mulle meeldivad diivanid seal. 

Mulle meeldivad raamatud. 

Raamatud meeldivad. 

Mulle meeldib raamatukogu sisekujundus. 

sisustus meeldib 

Kas olete rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega?  

 

jah 129 97% 

ei 4 3% 

 

 

Kui ei, siis miks? 

kunagi pole lahti kui vaja 

sest vahepeal on see lahti kella kolmeni see peaks olema vähemalt kella viieni 

Hiljem lahti 

Laupäeva hommikul/lõunal võiks raamatukogu olla lahti. 



Kuidas Teid raamatukogus teenindatakse?  

 

väga hästi 99 75% 

hästi 28 21.2% 

rahuldavalt 4 3% 

halvasti 1 0.8% 

väga halvasti 0 0% 

Mis Teid teeninduse juures häirib? 

Ei häiri midagi. 

vahetuvad raamatukoguhoidjad 

passiivsus 

võiks kõvema häälega rääkida 

kõik on korras 

ei häiri 

Ei oska midagi halba välja tuua, kõik on suurepärane. 

Väga toredad teenindajad. 

Ei häiri. Alati abivalmis personal! Tänan! 

Mitte midagi 

Vahest on teenindaja pahur ja siis tekib tunne ,et sind pole siia oodatud! 

Midagi ei häiri. 

Kõik on OK! 

Midagi. 

Mitte miski. 

Mind ei häiri teeninduse juures midagi 

Kas olete rahul raamatukogus oleva kirjandusega?  

 

jah 126 95.5% 

ei 6 4.5% 

 

Kui ei, siis millist kirjandust sooviksite laenutada Teie? 

Noortekirjandust, väliskirjandust 

mõnda raamatut ei saa kätte 

Rohkem fantaasiaraamatuid 



Vahepeal ei ole seal neid raamatuid mis on kohustlikus kirjanduses. 

rohkem ilukirjandust 

Uuemat kirjandust on vähe, aga see ka arusaadav, kõike ei suudagi väike raamatukogu soetada. Kui 

midagi uuemat tahan käin Rakveres. 

valik on hea aga teatmeteoseid võiks veel enam olla 

Alati ei saa kõike raamatuid 

Vahest ei ole vajaliku raamatut 

uued ilmuvad raamatud võiksid jõuda meie R.K.sse rutem ja et neid jätkuks ikka ka maa r.k.sse 

Kas olete rahul raamatukogus oleva perioodikaga?  

 

jah 118 98.3% 

ei 2 1.7% 

 

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

ei huvita 

käsitöö ajakirju eesti keelseid 

ei loe ajakirju 

ajalehti-ajakirju ei laenuta 

Kas "ajalugu" või "imeline teadus" 

Rohkem teadust ja loodust 

Ei loe raamatukogus perioodikat, tellin ise päris palju 

Digi 

Ei soovi laenutada. 

Ei huvitu 

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

 

jah 39 30.2% 

ei 90 69.8% 

 

 



Kui ei, siis miks? 

ei tea sellest midagi 

Pole vaja olnud 

ma ei tea mis see on. 

Pole vajadust olnud 

Pole vajadust 

sest mu ema oma raamatukoguhoidja ja tema kaudu on lihtsam neid asju teha 

Ei ole sellest kuulnud. 

Pole teadlik, selle olemas olust 

polnud kuulnduki sellest 

niisama 

Ma ei käi eriti raamatukogus, aga kui käin siis jõuan kõik asjad õigeks ajaks loetud. 

Kuna ma ei oska. 

Mugavam on teha seda raamatukogus või helistades. 

Olen liiga vana 

ei oska 

pole sellest kuulnud 

ei ole arvutit ja ei oska kasutada 

Raamatukogu on lähedal. Tunnen arvutit halvasti. 

Ei vaja. Ei kasuta. 

Pole sellest midagi kuulnud 

Meeldib suhelda kohapeal 

Meeldib käia raamatukogus kohapeal 

ma ei tea mis see on 

Sest üritan jätta ise meelde 

Ma ei tea mis see ongi. 

ei tea mis on ? 

ei te mis se on. 

ma ei käi Urramis 

Ma ei tea mis see on 

Ma ei teadnud sellest midagi, kuid olen huvitatud. 

ei tea, mis see on 

pole arvutit 

Ei ole sellest midagi kuulnud. Ei vaja koolitust, arvan et saan ise hakkama 

Käin raamatukogus ajakirju lugemas, siis suhtlen otse raamatukoguhoidjaga. 

Seda teenust kasutab vahel minu tütar 

Pole vajadust olnud, polnud teadlik. 

Ei ole oskust ja harjumust 

Ei armasta internetis surfata, minul mugavam kohapeal küsida. 

Pole teadlik sellest 

Pole vajadust olnud kasutada. 

Pole veel proovinud seda kasutada. 

Tore on kohtuda tuttava raamatukoguhoidjaga. Nii on lihtsam. 

puudub vajadus 



Elan 300 m kaugusel raamatukogust 

pole arenenud 

Olen liiga noor ja ei näe sellel hetkel vajadust 

Unustan, varem kasutasin. 

Olen veel noor. 

Tagastan raamatud alati õigeaegselt või pikendan kohapeal. 

Pole vajadust näinud 

Ei tea sellest Urramist midagi?? 

Ise meeldib koha peal valida 

Ei ole vaja olnud 

Ma ei teagi mis see on. 

Sest ma ei tea mis see on. 

Elan samas lähedal 

Kas vajaksite elektronkataloogi kasutamise koolitust?  

 

jah 28 22% 

ei 99 78% 

 

Kust saate infot raamatukogus toimuvate ürituste kohta? 

Internetist 

Facebookist 

internetist 

netist 

kodulehelt 

raamatukogu ukselt 

FB leht 

raamatukogu kodulehelt ja poe seinalt 

Rahvamaja ja raamatukogu kodulehelt 

haljala vallaraamatukogu facebooki lehelt 

Raamatukogu facebookilehelt 

ei saagi 

ei huvitu sellistest asjadest 

ma ei käigi nendel üritustel. 

Netist 

Jah, info on saadaval. Raamatukogus, kodulehel. 

Internetis, raamatukogus. 

ei vaja 



kolleegidelt 

Otse või kuulutuste kaudu 

Kuulutustelt 

raamatukogu facebooki lehelt 

ei kuskilt 

kodulehelt, suusõnalt, kuulutustelt 

Raamatukogust, teadete tahvlilt, sõbrannadelt 

Raamatukogust. 

kohalikust lehest 

Haljala rahvamaja koduleheküljelt 

kohalikust lehest, raamatukoguhoidjalt, töökohalt, töökaaslastelt 

vallaleht 

Kohalikust ajalehest, internetist-kodulehelt 

Valla infokataloogist, vallalehest 

arvutist 

arvutitest 

Kodu lehelt 

Matavaliselt ei saagi 

Ma ei saagi, kuna mind need ei huvita palju. 

saan teada väga palju. 

mitte kusgilt 

Rahvamajast 

Mina ssan vallalehest ja raamatukogu ukse pealt. 

Igal pool on üleval plakatid kus on kirjas kus midagi toimub 

Facebookist või kodulehelt 

Maiga käest ja FB 

kuskilt ei saa 

eelmiselt ürituselt, teade raamatukogu või rahvamaja uksel 

Raamatukogust. Grossi poest teadetetahvlilt 

Kodulehelt, FB-st 

Raamatukogu Facebook`ist 

Ei saagi 

Poest. 

Rahvamaja kodulehelt, Haljala valla kodulehelt 

Kuulutused, facebook. 

Haljala Vallaraamatukogust 

Vallalehest, koolilehest 

Rahvamaja infostendilt 

Raamatukogust, raamatukogu kodulehelt 

Facebook 

Raamatukogust 

raamatukogu facebooki-lehelt 

Plakatid koolis 

facebookist, internetist 



FB lehelt 

Rahvamaja stendilt 

Kuulutuse kaudu r.k. uksel 

Kohalikust ajalehest 

Haljala raamatukogu lehelt 

Ei osale üritustel 

Koolist 

Raamatukogu lehelt 

Raamatukogu uksel olevatelt siltidelt 

Kuulujutud 

Valla ajalehest. 

internetist, kohalikust ajalehest 

Mida arvate ürituste kohta raamatukogus?  

 

neid võiks olla rohkem 19 17% 

on parasjagu 91 81.3% 

neid on liiga palju 2 1.8% 

 

 

Millistest üritustest raamatukogus oleksid huvitatud? 

ei oska öelda 

kohtumised kirjanikega 

Ei tea 

Reisilkäigud 

Kellaaeg võiks olla hilisem 

ei ole 

ma ei tea sellest midagi 

mingisugusest mängu üritusest näiteks. 

Kui käiksid noortekirjanduse kirjanikud või teised kirjanikud. 

üritusi on piisavalt 

kirjandusõhtud, väljasõidud 

huvitavad ja harivad 

kirjanikud oma raamatutest rääkimas 

raamatukogu võiks ikka olla raamatute laenutaja 

Kohtumised, teatrikülastused, õppereisid, jm. 

õudus päev 



Ma ei tea väga ei huvita mind. 

Ma polegi huvitatud nendest palju. 

ei tea 

nimede otsimine luuletuste kirjutamine kirjanikuga kohtumine jne. 

Lahetate 

Viktoriinidest ja võistlustest 

Paar ekskursiooni aasta jooksul, mis seotud kirjanduse, koduloo, looduse jne ... 

Piisab olemasolevatest. 

Raamatukogu las jääda raamatukoguks 

Ikka ainult raamatute laenutamist 

Raamatukogu jäägu ikka raamatukoguks 

Lastele midagi 

Ei oska vastata, ehk lastele muinasjuttude, raamatute ettelugemine. 

Ei oska konkreetselt pakkuda. Õhtupoolikutel korraldada lastele viktoriine. 

Rohkem kokkusaamisi tuntud kirjanikega noortele ja lastele, muinasjutu hommikud nädalavahetusel. 

Laps (2. klass) on huvitatud uute raamatute tutvustamisest. 

Midagi mis seotud lastega 

Uute raamatute tutvustamise õhtu 

Praegustest piisab, eeskätt kohtumistest kirjanikega 

Reisijuttudest, raamatu esitlustest, dokumentaalfilmide õhtud, ettelugemised lastele/vanuritele 

Rohkem häid kirjanikke ja armastatud näitlejaid võiks tulla vestlema. 

Olen huvitatud teistest üritustest, mis ei ole seotud raamatukoguga ja raamatutega. 

Kuulsa kirjaniku külaskäiku 

Raamatute tutvustused, kohtumised kirjanikega. 

Kirjanikedega kohtumist 

Mõne kirjanikuga kohtumist 

Mis põhjustel Te ei osale raamatukogu üritustel? 

Abikaasa osaleb Raamatusõprade üritustel - sellega olen tema kaudu kursis 

tööaeg ei võimalda igakord käia 

Aeg ei sobi tööinimesele 

Aja puudusel 

Ajad pole klappinud 

Ei ole neist kuulnud. 

pole huvi 

ma ei tea sellest midagi 

ei ole aega 

sest, et mul ei ole aega. 

Kuna ma ei ole näinud infot nende kohta ja ka mul pole aega. 

Oma kiire elutempo tõttu. 

olen liiga vana 

Ei ole nii suur kirjanduse huviline 

pole olnud aega 



ei ole võimalust tulla 

ei ole transporti ja viitsimist 

Ei osale ainult siis, kui on isiklikud põhjused, mis ei võimalda osa võtta. 

Olen pensionär ja elan kaugel 

ajanappuse tõttu 

Ei sobi kellaajad 

kellaeg ei sobi 

Pole osalenud. Olen tudeng ja ajad ei sobi. 

Ajaliselt ei ole sobinud 

Sest ma ei ela Haljalas 

Ei ole jälginud 

Ei huvita väga. 

Sest ma ei ole neist väga teadlik. 

Sest mul on selline tunne, et see on igav. 

ma ei tea ja ei viitsi 

sest neid on vähe ja mulle mitte sobivatel aegadel 

Vahel pole aega 

Pole kuulnud või ei saa osaleda. 

ei tea, mis seal toimub :(, pole teavitatud nendest 

Kahjuks ei ole aega 

Kuna ma ei ela praegu koha peal, siis ei saa osa võtta. 

sageli ei sobi aeg 

Pole aega leidnud 

Osalen mõnedel üritustel 

Pole selle jaoks aega leidnud. 

Kahjuks pole ajad ja päevad sobinud. 

Aja puudumise tõttu, teen muud valikud. 

Aja nappuse tõttu 

Ajapuudus, piisavalt muid huvisid. 

Olen sel ajal tööl olnud 

Olen huviringide ja koolipäevadega sisustanud oma nädala selliselt, et muuks eriti aega ei jagu. 

Ajapuudusel, alati pole ka huvi 

Ei ole aega üritustel käimiseks 

peamiselt ajapuuduse tõttu 

Ei ole osalenud üritustel, olen veel väike 

aja nappus 

Ei huvitu 

Kellaajad ei sobi. 

Ei jõua 

Ma ei viitsi. 

Ei ole aega 

Pole midagi huvitavat 

 



Kas olete teadlik raamatukogu kodulehest www.haljalaraamatukogu.ee?  

 

jah 83 63.8% 

ei 47 36.2% 

 

 

Kas jälgite ka raamatukogu facebooki lehte?  

 

jah 36 27.7% 

ei 94 72.3% 

 

 

Mida soovite/ei soovi raamatukogu kodulehtedel näha? 

Ei oska öelda 

absoluutselt igakülgne info oelmas 

Lahtiolekuajad võiks olla pealehel 

kõik on hea 

ei vaata lehti niiet ei tea 

Ma ei külasta seda kodulehte, niiet mul ei ole vahet mis kodulehel on. 

Promomist mõtetutele kaupadele ja mitte raamatukoguga seotud infot. 

infot uute raamatute kohta, mis raamatukokku ilmuvad 

Ei oma arvutit. 

Soovin näha uusi sissevõetud raamatuid. 

Ma ei jälgi seda 

häid raamatuid 

midagi praegu 

laste põnevus sarju 

soovin 

Ei oska õöelda 

Uusi raamatuid mis on saabunud raamatukokku 

Uute raamatute tutvustusi, Facebooki leht on väga huvitav 

http://www.haljalaraamatukogu.ee/


Kodulehte ei pea vajalikuks. 

ürituste infot, uute raamatute kohta infot. 

Uute raamatute lühitutvustust. 

uudiseid, viiteid erinevatele üritustele 

Pole arvutit 

Alati võiks olla nähtav uudiskirjandus koos lühitutvustustega 

infot uute raamatute kohta 

Uute raamatute ilmumine, ürituste kava 

Mul ei ole arvutit 

Kas teate kedagi, kes vajaks koduteenindust?  

 

jah 10 7.9% 

ei 116 92.1% 

 

 

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

Olen rahul. 

Olen haljala raamatukoguga rahul 

Uuemaid raamatuid võiks rohkem olla, aga see pole ilmselt raamatukogu süü, vaid küsimus rohkem 

rahas või selle vähesuses... 

Kohtumised kirjanikega, ettelugemised 

Üks raamatukogutöötaja väldiks segadusi. 

kõik on hea 

 


