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Kopeerimis-, printimis- ja skaneerimisteenuste kasutamine on raamatukogus lihtne – väitega oli
nõus 100% vastajatest
Kommentaarid:
1.
2.
3.
4.

Saan alati võimalust kopeerida vajalikke materjale, probleeme pole.
aga on vaja maksta
все бы хорошо,но очень дорого!
vaga kalis

Raamatukogus toimunud näitustest on enim meelde jäänud:
1.
2.
3.
4.
5.

"Vaimne tervis."
Ei mäleta Kothla-Järve struktuuriüksuses ükski näitust, võib olla ei olnud sellest huvitatud
K-J raamatukogu ajalugu
meie kooli ajalugu
Emakeelepäeva poster

Nimetage, mis on raamatukogus hästi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Väga viisakas teenindus. Raamatutöötaja on meeldiv, hea ja lahke inimene.
mugav.
Teenindaja on super, alati aitab ja soovib midagi, väga lihtne temaga leida sobivat lahendust.
Väga hea teeninduse kvaliteet
Raamatukogu teenindaja on väga proffessionaalne ja mõnus inimene! Tema käest võib alati
küsida abi ja ta meelega aitab. Pakub teisi vüimalusi leida raamatut või artikli...
raamatukogupidaja
väga hea raamatukoguhoidja suhtlemine külastajatega
Raamatukogutöötaja ise, vaikus, asjalik ja läbimõeldud interjöör, raamatute läbimõeldud
paigutus, individuaalse töö tegemise vöimalikkus, arvutiklassi kasutamine, erinevate teenuste
kasutamise lihtsus
Raamatutöötaja on abivalmis, päris hästi planeerib oma tegevust, arvestab lugejate vajadusi,
tingimused töö jaoks on head

Nimetage, mis vajab raamatukogus paremaks muutmist/täiustamist
1. Vajalik (meditsiiniline ja teaduslik) raamatu hulk Kohtla-Järvel peab olema suurem.
2. palju vanu raamatuid, vähe kaasaegseid raamatuid. Ei ole vajalikke materjale
3. Tahaks eraldi kabinet rühmatöö tegemiseks ja rohkem raamatuid Kohtla-Järve
raamatukogus, et ei oleks vaja alati tellida Tallinnast
4. on vaja rohkem raamatud, sest mõned raamatud kasutavad kohe kaks kursused aga
raamatud on vähe.
5. Rohkem eesti ja inglise kirjandust
6. pakkuda rohkem raamatuid, kirjandusi ja rohkem hulkasid.
7. Rohkem ruumi ja arvutikasutamise võimalusi. Oleks hea ehitada raamatugoku nii, et oleks
ruumi lugemissaaliks, kus võiks teha oma töid.
8. rohkem raamatuid
9. parem koostöö Tallinna ja Kohtla- Järve raamatukogu teavikute vahetamises
10. Raamatukogu on oma pinnalt väike
11. Oleks hea kui mõnede õpikute arv oleks suurendatud

