Tallinna õppehoone raamatukogu rahulolu-uuring
detsember 2014
Küsitlus viidi läbi Õppeinfosüsteemis ajavahemikul 01.12.2014 -10.01.2015

1. Vastanute arv
Vastanute arv 2014
õpilane

üliõpilane/õpilane
15; 4%

363; 96%

2. Vastajad õppekavade lõikes
Õppekava
Farmatseut
Hambatehnik
Optometrist
Tegevusterapeut
Tervisedendus
Õde
Ämmaemand
Erakorralise meditsiini
tehnik
Hooldustöötaja
Lapsehoidja

Küsitlus
saadetud

Vastanute % Vastanute %
Vastanuid
õppekava
kõrgkooli
lõikes
lõikes

104
36
58
49
34
674
109

38
15
37
16
16
201
42

36,54%
41,67%
63,80%
32,65%
47,06%
29,82%
38,53%

9,90%
3,91%
9,64%
4,17%
4,17%
52,34%
10,94%

22

1

4,55%

0,26%

53
16

14
4

26,42%
25,00%

3,65%
1,04%

1

3. Vastajad kursuste lõikes

Vastajad kursuste lõikes 2014
1,30%
13,54%
32,55%

1. kursus
2. kursus
3. kursus

21,88%

4. kursus
5. kursus

30,73%

4. Lahtiolekuaeg
Olen rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega
KOOL

4,73

Farmatseut

4,67

Hambatehnik

5

Optometrist

4,78

Tegevusterapeut

4,47

Tervisedendus

4,56

Õde

4,76

Ämmaemand

4,73

Erakorralise…

5

Hooldustöötaja

4,83

Lapsehoidja

4,25

1

1,5

2

2,5

2

3

3,5

4

4,5

5

5. Teie ettepanekud lahtiolekuaegade suhtes:
FARMATSEUT
1. Kõik sobib.
2. Õhtuti võiks kauem lahti olla.
3. Raamatukogu võiks olla õhtuti kauem lahti, nt 8-9ni (nagu on teiste kõrgkoolide
raamatukogud).
4. ülepäeviti võiks pärast 17.45 lõppevat tundi samuti raamtukogu olla avatud pisut kauem kui 15
minutit, et saaks mõne kodutöö ära teha.
5. Raamatukogu võiks olla kauem avatud, et jääks võimalus ka pärast loenguid rahulikult seal
õppida.
6. –
7. kõik on hästi
8. 8.00-20.00
9. Laupäevade "süsteem" peab kindlasti alles jääma

HAMBATEHNIK
1. ma olen rahul
2. Väga hea, et informatsioon tuleb ka meilile!
3. –

OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Praegu on väga sobivad ajad.
Võiks olla kauem lahti.
–
Ajad on sobivad.
Võiks varem avada ja kauem avatud olla
E-R 8.30/9-00- 20.00... L 11-16 siis tekitaks rohkem ülikoolitunde, et Sa saad oma koolis,
rahulikult raamatukogus õppida, ega pea muretsema, et saad ainult 17-18ni olla. Mõni tahab
peale tunde minna sinna õppima, kui koolipäev lõpeb kell 16-17 ajal, siis ta ei saaks kasutada
raamatukogu ja sealseid õppimisvõimalusi. Samuti, ma tean, kui kehv on õppida näiteks
ühiselamus. See oleks ka hea vastutulek neile, siis ei pea oma kooli õpilased leidma teiste
koolide raamatukogusid, kus õppida.
7. Võiks olla tund aega kauem

TEGEVUSTERAPEUT
1. Ajad sobivad.
2. Võiks olla mingid ajad, kus raamatukogu on õhtuti lahti, et kellele pole rahulik kodus õppida,
saaks raamatukogus seda teha. Vb kord nädalas.
3. Raamatukogu võiks vähemalt 20:00ni lahti olla
4. Raamatukogu võiks olla vähemalt korra nädalas vähemalt 7-8ni lahti.

TERVISEDENDAJA
1. Väga head on, imestan, et igal teisel laupäeval ka koguni lahti!
2. –
3. Võiks olla kauem lahti
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4. Võiks olla õhtul 7ni või 8ni, kas või osadel päevadel nädalas.
5. kuna õpin tsükliõppes, siis oleks raamatukogu vaja kasutada argipäeviti peale loenguid, mis
lõpevad kell 16 ning peale seda oleks raamatukogu kasutada vaja kauem kui kella 18.-ni

ÕDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

hetkel ei ole probleeme ette tulnud
Kõik sobib.
Raamatukogu võiks olla lahti kauem.
kõik sobib
Kõik toimib hästi.
raamatukogu võiks tegelikult iga laupäev lahti olla - sellest oleks palju abi.
Olen sellega rahul,
sobib väga ilusti
Võiks olla kauem lahti tööpäeviti, et oleks võimalik koolitöid raamatukogus teha.
Tegelikult võiks raamatukogu olla rohkem lahti laupäeviti. Oleks hea õppimas käia rohkem,
samuti on keeruline saada teatmikke nädalavahetusel üldse.
Tööpäevadel võiks veidi kauem lahti olla, sest kui loengud lõppevad nt 16.00, siis kui õppida
tahan jääb kahest tunnist tavaliselt väheseks.
Õhtusel ajal võiks olla raamatukogu veidi pikemalt avatud, nt kuni 20:00. Nädalavahetusel
avatud olemine ei ole oluline.
Raamatukogu võiks pikemalt lahti olla.
Pole ettepanekuid. Sobivad olemasolevad ajad.
Tegelikult on täitsa normaalne, et 8-18 lahti, mis sest et vahel on vaja kauem olla
raamatukogus.
Mõni päev võiks olla 20-ni.
Nädala sees pikemalt ja R võik lühem olla.
Nädalavahetustel võiks raamatukogu olla natuke kauem lahti.
Nädalas võiks olla mõni päev, mil raamatukogu on lahti veel kauem, nt kella 20ni. See tuleks
kasuks eelkõige lõputöö kasutamisel, kuid ka muidu õppimisel.
Olen kõikiga rahul
oleks hea, et raamatukogu töötaks kella 20.00
–
Üldjoontes rahul. Ööraamatukogu sessi ajal oleks väga lahe, kuigi mõistetavalt nõuaks see
lisapersonali ning ei pruugiks ka otstarbekas olla. Aga kes teab, võimalusel võiks proovida ja
vaadata, kuidas õppurite suhtumine ja osalus on.
Võiks1-2 tundi kauem olla lahti.

ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

.
Väga meeldiv, et raamatukogu on lahti vara hommikul.
–
Võiks olla ka pikemalt avatud mõni õhtu .
Külastan siiani ainult kooli nädala ajal.
Nädalas ühel päeval võiks olla õhtul kauem avatud, sest väljas pool Tallinnat töötav õppur ei
jõua kella 18:00ks (näit kella 19:00ni)
7. olen kõikiga rahul
8. mulle sobib
9. Sooviksime iga laupäeviti - tööpäev
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ÄMMAEMAND
1. –
2. olen rahul, seega puuduvad
3. Minu arust on hea aeg, hommikul enne tundide algust saab raamatukokku minna ja pärast
kooli saab õppida või materjale otsida.
4. Õhtul võiks olla kauem lahti
5. Olen nendega rahu, ettepanekuid ei ole
6. Sobivad
7. Raamatukogu võiks olla lahti 6 päeva nädalas. Laupäeval näiteks isegi lühemalt.
8. Nädalavahetustel võiks samuti lahti olla ning seda siis natuke pikemalt.
9. .
10. Raamatukogu võiks olla avatud mõnel päeval kella viieni.

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
1. ei ole
LAPSEHOIDJA
1. ideaalis võiks raamatukogu olla avatud näiteks kl 20ni ja toimida õppimiskeskusena

6. Kas olete külastanud laupäeval raamatukogu?

Kas olete külastanud laupäeval raamatukogu?
ei ole
KOOL

jah, olen
87,14%

12,86%

Farmatseut

89,47%

10,53%

Hambatehnik

85,72%

14,29%

Optometrist

97,22%

2,78%

Tegevusterapeut

81,25%

18,75%

Tervisedendus

93,75%

6,25%

Õde

87,24%

12,76%

Ämmaemand

75,61%

24,39%

100,00%

Erakorralise…
Hooldustöötaja

85,71%

14,29%

100,00%

Lapsehoidja
0%

10%
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30%

40%
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7. Kas raamatukogu materjalid on kõrgkooli kodulehel kergesti leitavad?

Kas raamatukogu materjalid on kõrgkooli
kodulehel kergesti leitavad?
jah
100%
90%

12,43% 16,22% 7,69%

6,25%
22,22%

ei
7,14%

12,50% 10,26% 16,67%

33,33%

80%
70%
60%
50%
40%

87,57% 83,78% 92,31%

93,75%
77,78%

87,50% 89,74% 83,33%

100,00%

92,86%
66,67%

30%
20%
10%
0%

8. Milliseid muudatusi Te teeksite raamatukogu materjalide osas
kodulehel?
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.

Ei muudaks midagi.
Ei oska hetkel öelda, kuna pole väga kasutanud neid materjale.
Ei teeks.
–

HAMBATEHNIK
1. Hetkel ei muudaks midagi.
2. –

OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.

–
Puuduvad ideed.
Paneks kuhugi viite diplomi töödele, mida saab lugeda veebis.
–
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TEGEVUSTERAPEUT
1. Ei teeks muudatusi.

TERVISEDENDAJA
1. Rohkem tervisedendusega seotud teoseid.
2. ei teeks muudatusi
3. –

ÕDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Midagi ei ole vaja muuta.
Kõik on hästi.
–
Ei teeks midagi.
Kõik on mugav kuna info asub ühes kohas
–
Üliõpilas tööde seast on raske otsida, pannes otsingus valikuks üliõpilastööd siis tulevad kõik
materjalid.
Pole soovitusi muudatusteks.
ei oska öelda.
ei oska öelda
Kui otsida mingil kindlal teemal lõputöösid, siis märksõna otsingusse sisestamisel kuvatakse
tulemused sel teemal nii raamatute, õpikute kui lõputööde näol. Võiks olla nii, et kui otsin
lõputööde kategoorias mingit teemat, siis kuvataksegi vaid selle teemalised lõputööd.
Võimatu on kodulehelt üldse midagi üles leida. Raamatukogu materjalide puhul saabub enne
pension, kui midagi leiad. Lihtsam on kohale minna ja elus inimese käest küsida.
kõik on ok
–
Uut raamatuid, mitte 20 aastat vana
Pole eriti külastanudki kodulehte
Lõputööd, mis on elektroonilises andmebaasis võiksid olla täiendavate alajaotustega, näiteks
aasta, teema, millega otsida seda andmebaasist.

ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.
Praegu ei tehta
–
Hetkel ei oska veel öelda.
hetkel mul ei ole mingit ettepanekut
kõik soobib, aitäh
ei oska praegu öelda
sobib kõik
Teha neid arusaadavam, lihtsam ja kergem juurdepääsu

ÄMMAEMAND
1. –
2. ei oska öelda
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3. Ei näe puudusi selle osas. Kõik vajalik on olemas !
4. Ei oskagi väga mingeid muudatusi öelda, sest pole väga raamatukogu materjalidega tööd
teinud. Olen vajalikud materjalid saanud pigem netist kätte.
5. Olen praegusega rahul
6. Ei teeks
7. Kodulehekülg vajaks üldse veidike korrigeerimist. Ma kujutan ette, et näiteks
esmaskursuslasele on seal üsnagi keeruline orienteeruda.
8. Näiteks diplomitöid on keeruline sirvida. Võibolla on olemas nimekiri koostatud töödest, aga
ma pole seda leidnud.

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
LAPSEHOIDJA

9. Raamatukogu ruumid
Raamatukogu ruumid
4,93
4,48
4,92

KOOL
F

4,94
4,94

4,2

HT

5
5
4,93

OP

4,95
4,65
4,92

TT

4,07

4,83
4,67

TE

4,96
4,74
4,89

Õ

4,95
4,68
4,93

Ä

4,3

4,94
4,98
5
5
5

EMT
4,63
4,63
4,5

HO
LHEV

5
5

3,25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

raamatukogu ruumides on piisavalt valge
olen rahul raamatukogu ruumidega
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3

3,5

4

raamatukogus on piisavalt vaikne

4,5

5

olen rahul raamatukogu
ruumidega
KÕRGKOOL
Farmatseut
Hambatehnik
Optometrist
Tegevusterapeut
Tervisedendaja
Õde
Ämmaemand
Erakorralise…
Hooldustöötaja
Lapsehoidja

raamatukogus on piisavalt
vaikne
KÕRGKOOL
Farmatseut
Hambatehnik
Optometrist
Tegevusterapeut
Tervisedendaja
Õde
Ämmaemand
Erakorralise…
Hooldustöötaja
Lapsehoidja

4,92
4,94
4,93
4,92
4,67
4,89
4,93
4,98
5
4,5
5

0

1

2

3

4

5

4,48
4,2
5
4,65
4,07
4,74
4,68
4,3
5
4,63
3,25

0

1

2

3

raamatukogu ruumides on piisavalt valge
KÕRGKOOL

4,93

Farmatseut

4,94

Hambatehnik

5

Optometrist

4,95

Tegevusterapeut

4,83

Tervisedendaja

4,96

Õde

4,95

Ämmaemand

4,94

Erakorralise…

5

Hooldustöötaja

4,63

Lapsehoidja

5

0

1

2

9

3

4

5

4

5

10. Kas olete kasutanud rühmatööruumi?

Kas olete kasutanud rühmatööruumi?
jah, olen
KOOL

ei ole

29,29%

Farmatseut

70,71%

16,22%

83,78%

Hambatehnik 7,14%
Optometrist

92,86%

25,00%

Tegevusterapeut

75,00%

31,25%

Tervisedendus

68,75%

43,75%

Õde

56,25%

36,41%

Ämmaemand

63,59%

23,81%

76,19%

Hooldustöötaja 7,14%

92,86%

Lapsehoidja

100,00%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11. Kas olete kasutanud individuaaltööruumi?

Kas olete kasutanud individuaaltööruumi?
jah, olen
KOOL

ei ole

29,10%

Farmatseut

70,90%

40,54%

59,46%

Hambatehnik

21,43%

78,57%

Optometrist

22,22%

77,78%

Tegevusterapeut
Tervisedendus

37,50%

62,50%

12,50%

Õde

87,50%

29,23%

Ämmaemand

70,77%

39,02%

Hooldustöötaja

60,98%

21,43%

78,57%

Lapsehoidja

100,00%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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12. Palun täpsustage, mis eriti meeldib või ei meeldi raamatukogu ruumide
puhul?
FARMATSEUT
1. See, et on olemas kohad patjadega, mis on väga mugav mitme inimesega töö tegemiseks.
2. Pikutamismadratsite juures võiks iga koha juures olla pistik.
3. Meeldib, et ruumid on kaasaegsed, mugavad ja valgusküllased. Toredad on lebotamiskohad
trepi juures. Lisaks on hea see, et on olemas individuaaltööruumid, mis on väga mugavad.
Vahepeal on ainult liiga lärmakas, et saaks õppimisele keskenduda.
4. Meeldib uus sisustus ja kaasaegne tehnika, ei meeldi lärm, mida on suhteliselt tihti. Paljud
õpilased tulevad tegema koos mõnda esitlust või referaati, ning arutavad väga valjult
omavahel. On ka olnud teisi juhtumeid.
5. Raamatukogus on väga meeldiv olla. Puhas, valgusküllane. Tore, et on individuaaltööruumid,
kuid heliisolatsioon võiks olla korralikum.
6. Moodne, puhas, mugav
7. Tekid, lamamispadjad, arvutikohad, individuaalruumid, avar Pistikuid võiks telefoni/arvuti
laadimiseks.rohkem olla
8. hästi valgustatud, mugavad töökohad
9. uued ruumid on väga mõnusad ja raamatukogus on hea õppida. Kõik on super, vähemalt
esialgu on küll selline mulje.
10. Õhkkond!
11. Meeldib suured pehmed alused istumiseks, avarus
12. Raamatukogus on hea käia õppimas just selleks, et oleks vaikne ning et saaks keskenduda ning
ka materjalid on hea kohe käepärast võtta ja kasutada. Kuid ka individuaalruumi on kuulda
paljude õpilaste (kes ilmselt on tulnud niisama sõpradega aega veetma) jutuvadin ning naer
jne. Paljusid, kes tulev raamatukokku tööd tegema, sooviksid keskendumisele vaikust. Arvan,
et ruumides võiks olla üleval vaikusenõudele tähelepanu pööravad sildid. Näiteks TÜ ruumides
on väga vaikne tööd teha, seda ka suures saalis, kust inimesed läbi käivad.
13. Tore, et on võimalik kasutada individuaalruume, see on mugav ja piisavalt privaatne.
Raamatukogus õppides segab kaasüliõpilaste lärmakus.

HAMBATEHNIK
1. On õhku, on ruumi, on piisavalt lauaarvuteid, valitseb töine meeleolu ja puhkematide idee on
veel eriti SUPPER.
2. Meeldib, et on hästi valgustatud, üsnagi palju arvuteid.
3. Meeldib see, et kui vaja teha tööd ning on vajalik kontsentreerumine. oleks väga hea kasutada
ruumi
4. Raamatukogu on kompaktne ja hubane.
5. Raamatukogu ruumidega olen rahul, piisavalt valgust jne. Kõik tingimused on tagatud, et teha
õppetööd.
6. Avar, valgusküllane, loogiline ruumide asetus ja individuaaltööruumid on samuti suurepärased!
7. –

OPTOMETRIST
1. Meeldib, et sinna sisenedes tuleb hubane tunne.
2. Kujundus.
3. Mööbel on puhas, uus, mis tagab väga meeldiva töötamise.
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4. Tualetid on viisakad ja avarad.
5. Ei meeldi, et üldruumides on vahel liiga vali, sest arvatakse, et see on (patjadel lebotades)
mõnus vaba aja koht, kus muljetatakse valjusti. Ja individuaaltööruumid on üsna umbsed ja üks
ei ole väga helikindel, isegi kui kinni lükata, vahe jääb vahele.
6. Pole veel olnud vajadust neid ruume kasutada, aga nad on kindlasti paljudele vajalikud, eriti
meeldib, et need on olemas .
7. Olen kõigega rahul, kuid vahetundide ajal on raske raamatukogus töötada suure jutusumina
tõttu.
8. mugavad istumiskohad ning avarad ruumid
9. Kahjuks ma olen saanud liiga vähe viibida ja kasutatada kõiki raamatukogu võimalusi, aga seal
paar korda käinuna, tundub, et see koht on paremini vastu võetud, kui endine raamatukogu.
10. Avar

TEGEVUSTERAPEUT
1. Meeldib, et on piisav arv arvuteid, head võimalused rühmatööde tegemiseks, pehmed trepid.
2. Meeldib modernsus, puhtus, valgus, võimalus rühma- ja individuaaltöö ruumideks, avatus ja
puhkealad
3. Individuaaltööruumi siiski kostab üldine müra saalist. Rühmatöö ruumis ei olnud elektrit laua
keskel olevas tornis.
4. Inimesi on rohkelt, ja jututmõnin häirib vahel, selleks saab kasutada individuaalruumi, mis on
väga praktiline ja tore lahendus.
5. Meeldib, et tudengitel on koht, kus ka puhata, mitte ainult õppida.
6. lärmakas keskkond, mis ei sobi kokku raamatukogu kui mõtteöö tegemise kohaga.
7. Idividuaaltööruumides puuduvad arvutid. Lisaks kostab tervest suurest saalist teiste üliõpilaste
juttu- ühesõnaga mingist vaiksest töötamisvõimalusest ei saa rääkidagi.

TERVISEDENDAJA
1. Kõik meeldib väga!
2. Ruumid ei eralda piisavalt, sest hoolimata ukstest ( individuaalruumid) on kuulda kogu lärmi,
mis raamatukogus valitseb. Oleks tore, kui raamatukogu oleks ikkagi õppimiseks, mitte
kogunemiseks.
3. Magamismatid on muidugi suurepärased!
4. Ilus ja huvitav sisekujundus ja üleüldine lahendus. Väga lahedad "pesad" kus saab pikutada,
õppida, korrata, kui soov tuleb! Meeldib!
5. Meeldib, et on loodud võimalus rühmas ning iseseisvaks töötamiseks ning arvutitöökohad.
6. individuaaltöö ruumid

ÕDE
1.
2.
3.
4.

Väga ilusad ruumid on.
Mugavus ja hubasus.
Väga mõnusad on lamamiskohad
Ei meeldi see, et raamatukogus räägitakse vabalt telefoniga. Ma arvan, et üleval peaksid olema
vastavad sildid ning ka raamatukogu töötajad võiksid teha märkuse, kui keegi räägib kõva
häälega telefoniga. Sama kehtib ka omavahelise vestluse kohta. Kui tehakse rühmatööd ja
toimub arutelu, siis see on mõistetav, aga niisama lobisemiseks võiks olla teised ruumid.
5. Avar ja ruumikas
6. Lamamiskohad
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7. Eriti meeldivad lebotamismatid, võiks olla natuke rohkem privaatsust, kasvõi telk nende
mattide peal.
8. Ei oska öelda.
9. Raamatukogus kajab, kui rühmatööruumid on hõivatud, siis teisi häirimata on rühmatööd teha
võimatu.
10. kõik meeldib
11. meeldib see, et on olemas lamamiskohad, kus saab puhata
12. Meeldivad pehmed pingid trepi juures ja see, et on olemas ka privaatsemad nurgad omaette
töötamiseks. Piisavalt palju on ka ühiskasutatavaid arvuteid.
13. meeldivad väga individuaaltöö ruumid - seal on mugav ja rahulik õppida. ruum number 6 on
natuke jahedavõitu - ilmselt akna pärast. süsteem on hea, loodetavasti paneb järjest rohkem
inimesi ennast ka kaustikusse kirja. ja väga meeldivad ka padjad trepiastmetel - see on hea
vaheldus õppimisasendile või mõnus puhkepaik.
14. vaikne kõrvaklapide heli
15. Meeldib personaal ja atmosfäär Ei meeldi, et raamatu tagastamise ajad on erinevad
16. Avarad ja mugavad ruumid meeldivad kyll
17. Palju stepsleid
18. Kõige ilusam raamatukogu, kus olen käind. Aura on hea. Olen sage külastaja. On valge ja olen
ka tukastanud trepi all mattidel...väga mõnus ja kodune.
19. Kõik meeldib väga.
20. Ruumid on ilusad ja mugavad. Kõvemahäälsete tudengite puhul on teine kord raske
keskenduda...
21. Meeldib, et raamatukogus on pehmed matid, kus saab pikutada. Meeldib, et seal on WC'd.
Meeldib, et raamatukogu on suur, avar ja valge. Ei oskagi öelda, mis ei meeldi. Väga hea
raamatukogu on.
22. Ilus, viisakas, mugav õpikeskkond. Kõik vajalik olemas.
23. Uued ruumid, koos erinevate võimalustega õppimiseks. Eriti need kohad, mis asuvad treppide
kõrval ja kus saab mõnusalt ennast tunda.
24. Ruumide juures meeldib kõik, mõnusad ja mugavad.
25. Eriti meeldib see, et on tehtud need mugavad istekohad trepi kõrval ja et igalpool on
pistikupesad olemas. Raamatukogu on mõnus hubane.
26. Individuaaltööruumid on vaiksed ja seal on hea töötada.
27. Uued ruumid on väga meeldivad, ilusad ja jätavad uhke mulje. Trepi kõrval olevad pehmed
istumiskohad on aga eriti tähelepanu väärt, mis võib ka olla põhjuseks, miks enam pole
raamatukogus nii vaikne nagu varem.
28. Väga ilus, avar, mugav.
29. Võiks veel olla üks või kaks ümmargust lauda. Nende taga on mugavam grupitööd arutada.
30. meeldib avarus, valgus, kaasaegsus
31. Meeldib ruumiküllus, valgus silmadele, võimalus puhata istudes kui pikali olles.
32. Meeldib väga ruumide avarys ja eraldtatus, st on võimalik endale leida sobiv töökoht.
33. Väga hea võimalus individuaalses ruumis õppida. Üldiselt ilus, valge ruum.
34. Väga avarad ruumid ja on võimalik arvutis koht leida ja rahulikult õppida või teha lõputööd.
Väga kaasaegne.
35. Et on võimalus rahulikult omaette õppida ja puhata kasvõi.
36. Suurepärane raamatukogu , kõik meeldib väga. Suurepärased töötajad ja suurepärane olme.
Meeldib kogu sisutus, aga eriti need iste- ja lamamiskohad ja, et on nüüd ka kolm wc-d.
37. Meeldivad väikesed boksid, kus saab täiesti omaette ning vaikselt tööd teha.
38. Uus raamatukogu on väga mõnus ja hubane. Väga soodustab õppimist, seal on hea rühmatöid
teha ning ka super mõnus individuaalselt istuda. Aitäh!
39. Väga ilus ja õppimist soodustav keskkond.
40. Individuaalruumid meeldivad,kuigi seal on õhku vähe.
41. Mugav, õpilase sõbralik
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42. arvuti lauad madalad ja klaviatuur on põlvede vastas, ebamugav istuda
43. Meeldib et on avarust ja ruumi(eelmises raamatukogus kui oli rohkem rahvast oli sagimist ja
nügimist ruumi väiksuse tõttu palju) ning eraldi nö vaikuse toad. Meeldivad need madratsid
kus saab istuda ja lõõgastuda :)
44. palju vaba ruumi ning väga hea koht kus tööd teha; palju laudu, arvuteid jne.
45. Veidi pime, valgust võiks rohkem olla.
46. mugav lesila
47. kõik meeldib
48. Kõik on fantastiline uues raamatukogus.
49. Ma ei ole kasutanud ühtegi sellist raamatukogu, kus oleks nii lärmakas. Kui just grupitööd ei
tee, siis on ikka raske õppida. Grupitööd võiksid toimuda nt esimesel korrusel ja teine korrus
võiks olla vaikne korrus (nt TTÜs õpib ju kordades rohkem õpilasi, kuid on peaaegu täiesti
vaikne, lisaks on ka seal vaikne korrus). Individuaalruumid on muidu väga toredad, kuid läbi
uste on ikka teiste inimeste jutt kuulda, mistõttu need ruumid ei täida oma eesmärki (täielikus
vaikuses õppida).
50. Raamatukogu on väga ilus, funktsionaalne ja mugav. Aitäh!
51. Meeldib avarus
52. sisekujundus!! suur trepp ja "lavatsid" :)
53. Suur,avar, hea valgustus.
54. Trepi kõrvale tehtud istumiskohtadele tulevad tudengid tihti lobisema ja juttu rääkima, mitte
õppetööga tegelema. Nende kõva rääkimine segab aga teisi, kes tõesti tulevad raamatukokku
koolitöid tegema.
55. Kuna uued raamatukogu ruumid on alles valminud ja minul hakkab kool kohe läbi saama, siis
pole uusi ruume enam saanud kasutada, kuid kõrvalt vaadates olen nendega oluliselt rohkem
rahul kui vana raamatukogu ruumidega. Uutes ruumides on rohkem privaatsust, et
individuaalse tööga tegeleda ilma, et teiste jutt ja sagimine segaksid.
56. Individuaalruum on minu jaoks pisut pisike, tekib klaustrofoobia
57. Raamatukogus ei ole alati piisavalt vaikne, eriti I korrusel. Tihti leidub telefoniga või omavahel
valjusti rääkivadi noori, mis kahjuks sageli õppetööd ja keskendumist segavad.
58. Väga mugavad õppimiseks
59. Piisavalt ruumi ka eraldi olemiseks, treppidel olevad puhkeasemed on eriti toredad ja sagedasti
kasutatavad-see on VÄGA HEA IDEE. Tualettruumid ainukesed maja peal ,mis on eraldi ja
korralikud ja samuti tihedalt kasutatavad.Arvutid võiksid olla rohkem hajutatud, privaatsemad
60. Vaikust tagada ei ole tegelikult täiesti võimalik. Uus raamatukogu on suurepärane, aga siiski
liiga väike.
61. Mõnes individuaaltööruumis võiks olla arvuti kasutamise võimalus.
62. Saab eraldi olla, kui vajalik. Ja matid, et pikali visata ja lõõgastuda.
63. ei meeldi piiksuv systeem

ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meeldib kõik.
Meeldib see, et üldse on võimalik eraldi (kas rühmana või üksi eraldi tööd teha).
Olen rahul raamatukogu ruumidega,on pisavalt vaikne ja valge .Mul on kõik meeldib.
Kodune on raamatukogus ja lemmik paik .
rühmatööruumis rohkem pistikupesasi, kõik oma läpakatega, kõigile ei jätkunud
Meeldib võimalus puhkuseks. Pole veel kasutanud, aga arvan, et individuaaltööruumi ja
rühmatööruumi kasutamise võimalus on väga hea. Raamatukogus on turvalin, ma ei tunne
ennast võõrana.
7. Meeldib avarus, puhtus, valgustus. Riiulite vahed võiksid olla veidi laiemad, kuid see ei ole
eriline puudus.
14

8.
9.
10.
11.
12.

olin rahul
kõik meeldib, aitäh
kõik meeldib
meeldib kõik
Rühmatöö ruumid ei ole privaatsed, ja ei ole piisavalt arvuteid (nagu oli varem -neljandal
korrusel). Väga head raamatukoguhoidjad. Sõbralik ja professionaalne teenindamine. Suur
tänu neile!

ÄMMAEMAND
1. Vaikuse tagamiseks peaksid olema kindlad reeglid või näiteks 2. korrus hoida täiesti vaikne...
kui individuaaltööruumid hõivatud on, ei saa tavaliselt vaikuses olla.
2. mõnusalt eraldatud aga ühest ruumist kostub ka vaikne vestlus teise
3. Treppide kõrval olevad lamamis- istumiskohad on väga mugavad ja mõnusad!!
4. Avarad, mugavad.
5. Väga meeldivad lebotamis kohad, mis raamatukogus on, lihtne ja loogiline raamatute paigutus,
avar. Kuid kahjuks negatiivsema poole pean välja tooma vaikuse osas. Käisin mõned nädalad
tagasi raamatukogus õppimas, kuid väga keeruline oli keskenduda, sest üks grupp õpilasi
arutles väga kõva häälselt eluliste teemade üle ja nad ei olnud rühmatööruumides vaid
laudade taga, mis asuvad raamatukogus. Kindlasti võiks rohkem märkusi teha või silte ülesse
riputada, et raamatukogu on siiski õppimise koht ja eluliste teemade üle saab ka vaikselt
arutada.
6. Kena sisustus ja kujundus
7. Uus raamatukogu on väga mugav koht õppimiseks, rühmatööde tegemisesks- on vaikne, ja
ruumikas. Meeldivad väga individuaaltööruumid.
8. Raamatukogu on hästi avar ja valgusküllane, samuti moodne ja mugav.
9. Avarus, leitavus, võimalikkus iseseisvaks/rühma tööks
10. Ruumides on vaikne kuni vahetunnini. Siis aga astub vahva seltskond uksest sisse, kes kõva
häälega üle raamatukogu vestlema peavad ning mitte keegi ei kutsu neid korrale. Kas see mitte
sealsete töötajate ülesanne ei peaks olema? Või pange kõikjale üles sildid (nii eesti kui vene
keeles, sest viimased ei pruugi alati eesti keelt osata), et raamatukogus tuleb vaikselt olla. Kui
teatud seltskond korduvalt reegelid rikub, siis tuleks neid juba muudel viisidel korrale kutsuda.
See on tõesti väga häiriv!
11. Väga hea võimalus iseseisvaks- või rühmatööks.
12. Istumismatid, siis saab rühmatöödeks grupiga kenasti ringis olla ja seda vabas olekus. Laua
taga on asi natuke pingelisem.
13. Meeldib ruumiküllus, valgus ning on arvestatud ka nende tudengitega, kes soovivad pikemate
pauside ajal seal aega veeta.
14. Wc võiks olla rohkem selles maja pooles. Arvuti lauad on ääretult ebamugavad - ei mahu laua
alla istuma, klaviatuuri asukoht halb.
15. Siin on ilus ja rahulik keskkond õppimiseks.
16. individuaaltööruumid on ilma aknata, välja arvatud üks. kui vaja siis ise kasutan vaid aknaga
ruumi
17. Väga meeldivad puhkealad, fliisid ja padjad!
18. Meeldivad individuaaltööruumid, kus saab privaatselt ja vaikselt töötada. Rühmatööruumid on
ka kenasti läbi mõeldud ja võimaldavad töötada suurema seltskonnaga.
19. väga avar ja puhas, palju valgust. Super!
20. Väga meeldib

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
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HOOLDUSTÖÖTAJA
1. –
2. palju ruumi ja vaikne

LAPSEHOIDJA
1. Teised inimesed peaksid ikka natuke vaiksemalt olema.
2. Raamatukogus võiks toimida üldreegel, et suheldakse vaikse häälega ning pikemad jutud
aetakse väljaspool kogu

13. Teavikute paigutus
olen rahul raamatukogu lahtiolekuaegadega
KÕRGKOOL

4,53

Farmatseut

4,5

Hambatehnik

4,6

Optometrist

4,39

Tegevusterapeut

4,64

Tervisedendaja

4,81

Õde

4,55

Ämmaemand

4,36

Erakorralise…

5

Hooldustöötaja

4,55

Lapsehoidja

4,33
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14. Kas raamatukogus on piisavalt teavikuid?

Kas raamatukogus on piisavalt teavikuid?
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15. Palun täpsustage, mis eriti meeldib või ei meeldi?
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.

Palju ruumi, kõik on hästi üles leitavad.
Meeldib see, et üldjuhul on teavikuid piisavalt ja kõigile enamasti jätkub.
Võiks olla saadaval mingi üldine kompaktne paigutusskeem nt seina peal, et kust mida otsida
Süsteem paigutamisel on hea. On ilusti aru saada, milliseid teavikuid võib kohal kasutada,
milliseid koju laenutada. Ka on hea, et erialaseid teavikuid on püütud jalavaeva ja mugavaks
kasutamiseks paigutada kahele korrusele (olgugi, et üleval on kohalkasutamiseks mõeldud, aga
koha peal töötamiseks ongi need just head).
5. Kohaviited on kohati segases järjestuses. Võiks olla mingisugune teave, milliseid raamatuid
milliselt korruselt leida (nt kohaviite numbrid).

HAMBATEHNIK
1. Kogu raamatukogu, nii ülesehituselt, kui organiseerituselt on väga vinge.
2. Hambatehnoloogia seotud raamatuid üsna vähe
3. Vahel on probleeme, et osasid teavikuid ei jagu kõigile. Seda probleemi on esinenud just
anatoomia tevaikute vallas.
4. Rohkem kaasaegseid õppematerjale.
5. Hambatehnika eriala kirjandust tuleb rohkem ja rohkem juurde aga kuna enamus raamatutest
on pidevalt kasutusel mitme kursuse poolt, siis nendest lihtsalt ei jätku!
6. –
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OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.

Liiga vähe õpikuid.
–
Puudub normaalne arvamus.
Avar, suur raamatukogu. Omapärane trepp ülemisele korrusele, kuid vast ebamugav laius trepi
astmetel.
5. Raamatud peaksid olema riiulis ikka nii, et külgedelt on võimalik raamatu pealkirja lugeda.
Uued riiulid võimaldavad sellist paigutust ja nii võiks ollagi.
6. Optomeetria erialaseid raamatuid võiks alati rohkem olla, aga samas teada on, et see on kallis.
7. –

TEGEVUSTERAPEUT
1. Materjalid on organiseeritud.
2. Meeldib, et teavikud on kergesti leidavad asukohaviidete järgi, teemad on loogiliselt jaotatud
ja vajadusel saab alati küsida abi
3. Tegevusteraapia "piibleid" võiks leiduda.
4. Erialast kirjandust võiks oluliselt rohkem olla
5. Erialakirjandust võiks olla rohkem, ka ajakirju.
6. Tegevusteraapia teoseid võiks rohkem olla. Ei oska teavikuid peale lugemist tagasi panna.
Raamatul võiks olla mingi värviline märge selle kohta.
7. Tegevusteraapia raamatud on kõik füsioteraapia alla paigutatud, kuigi füsioteraapiat ei
õpetatagi. Lisaks on tegevusteraapia raamatuid väga väga vähe.

TERVISEDENDAJA
1.
2.
3.
4.

Meeldib diplomitööde kättesaadavus.
Meeldib, et mulle meeldivamad ajakirjad on kohe ukse kõrval.
Kahjuks pole veel jõudnud piisavalt külastada, et anda adekvaatne hinnang.
Võiks rohkem erialast kirjandust olla.

ÕDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Võiks olla rohkem võõrkeelset ja kaasaegset kirjandust.
lihtsamini leitavad võiksid olla, võiksid olla viidad raamatute nr-tega
Sõbralikud töötajad
Mõningaid raamatuid on üldiselt vähem juba kui näiteks õpilasi õenduse õppetoolil ja kõigile ei
jagu raamatuid, mis on natuke ebaloogiline, et võiks olla piisavalt raamatuid.
Kahjuks jäävad paljud raamatud kättesaamatuks. Aga eks alati võiks ju olla rohkem ja rohkem
raamatuid niiet pole hullu.
Kohalkasutuse eksemplare võiks rohkem olla. Praegu on nii, et kui kõik anatoomia õpikud on
väljas ja keegi kasutab seda ainsat, mis on raamatukogus kohalkasutuseks, siis ei olegi võimalik
õppida. Vähemalt õpikuid võiks kohalkasutuses olla vähemalt 2-3 eksemplari. Eriti neid
õpikuid, mille puhul on teada, et neid palju kasutatakse.
Meeldib ingliskeelse materjali rohkus.
–
Ei oska öelda.
Ei oskagi midagi konkreetselt välja tuua.
Meeldib et on pisavalt materjali Ei meeldi, et mõned raamatud on vales kohas või ühes
eksemplaaris.
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12. –
13. Ise ei leia teavikuid
14. Teavikuid on palju, aga loomulikult on teavikuid, mida on vaja olnud, aga meie raamatukogus
puuduvad. Teavikute paigutus on minu meelest loogiline. Alguses oli keeruline orienteeruda,
aga tänu ülimeeldivatele raamatukogutöötajatele on nüüd küll kõik päris selge.
15. Mõni kord on teavikute leidmine raskendatud ja uuemaid materjale ei jätku kõigile, paraku.
16. Liialt vähe põhiteavikuid/õpikuid, ei jagu kõikkidele, kui kui tunnid korraga on.
17. Kui kõik 4 õdede rühma korraga võtavad samu õpikuid, siis mõned võivad jääda ilma.
18. Meeldib, et on olemas raamatuid, kuid võiks olla enim haruldasemaid raamatuid ning
võõrkeelseid. EI peaks olema palju rohkem, kuid just mõni eksemplargi kohal kasutamiseks.
19. Osasid raamatuid on vähe, neid ei jagu kõigile.
20. Raamatud on vanad, õppejõud ei luba kasutada üle kümne aasta vanu raamatuid.
21. Liiga aegunud kirjandus, õppetöös ei saa kasutada neid.
22. ajakirjasid võiks olla kergem leida - nende kohta võiks olla ka omaette andmebaas vms.
23. Arvestades seda, et mitu kursust kasutavad NANDA't ja antoomia õpikuid siis on ilmselgelt liiga
vähe. Samuti on mõnda õpikut vaid loetud kogus, kuid see vist on ka õppejõu mure, et ei
tohiks selliseid raamatuid kohustuslikuks teha.
24. Ei meeldi, et teavikute laenutusperioodi on muudetud lühemaks.
25. Paljud teavikud on juba üle 10 aasta vanad, mis tähendab seda, et üliõpilased võivad sealt
head informatsiooni saada kuid kahjuks ei saa seda oma töödes kasutada...
26. Raamatuid, eriti neid, mida õppejõud kohustuslikuks või pooleldi kohustuslikuks peavad, võiks
olla palju rohkem. Üldiselt valdab ju nukker tühjus raamaturiiulite vahel. Paigutus võiks olla
veidi selgem, lugemissaali raamatud kuidagi eraldi välja toodud, paremini märgistatud.
27. teavikud on vananenud, kõiki teavikuid ei jätku.
28. Raamatuid ning materjale võiks veidi juures olla rohkem. NANDAdest on alati puudust näiteks
jms anatoomia raamatut. Kuna õdesid on palju, siis ei saagi igaühele neid jätkuda, kuid võiksid
ikkagi mingil määral neid rohkem olla.
29. Meeldib, et riiulite otstes sisukord. Selle järgi on hea ja lihtne üles leida.
30. NANDAsid on vähe, carpenito on kah alati otsas.
31. Teavikuid võiks rohkem .
32. Tahaks, et oleks rohkem kaasaegset meditsiinialast kirjandust (raamatud).
33. uuemaid liiga vähe. selliseid palju mida ei tohi enam kasutada kirjalike tööde tegemisel.
34. Ei meeldi see, et teatud raamatud on kogu aeg otsas, nt Carpenito, mis on õendusüliõpilastele
ülivajalik õppematerjal. Lisaks oli mulle siia kooli astudes täielik üllatus, et kogu aeg peab
raamatuid pikendama; ühes teises ülikoolis laenutad raamatud ikka kogu semestriks.
35. Uuemaid raamatud, uute aasta väljaannetega.
36. Meeldib, et teavikute valik on lai ja kogu õppe käigus ei tekkinud peaaegu kordagi vajadust
minna raamatuid teistest raamatukogudest otsima.
37. Rohkem on ruumi, et kõik paremini ära mahuks. Küll aga on mõned head teavikud saadaval
ainult üksikeksemplaris või liiga vähe, et kõikidele jaguks. Sel juhul võiks olla nt veebis
kasutamise võimalus.
38. –
39. vähe estikeelsed teaduslikkud artiklid, mis nooremad kui 10 aastat.
40. Raamatuid ei jagu piisavalt
41. Sageli on vajalikud õpikud otsas. Ehk võiks laenutusleti juurde üles panna infoks ka teised
kohad kust meditsiiniraamatuid saab, näiteks TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Meditsiinisaal,
Keskraamatukogu. Võib tunduda veider, aga kõik inimesed pole nendest võimalustest
teadlikud.
42. Teavikuid ei jagupiisavalt kõigile. Need raamatud, mida õppejõud soovitavad kasutada võiks
raamatukogus ka olemas olla.
43. Kui midagi ei leia, on töötaja kohe appi tulemas ja infot jagamas.
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ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.

hetl kel meeldib kõik
olen rahul
individuaaltööruumid
Raske midagi vajalikut leida

ÄMMAEMAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valik on lai, õppematerjalid enamjaolt kättesaadavad
–
Loogiliselt jaotatud ja üsna kergesti leitavad
Meeldib loogiline raamatute paigutus ja raamaturiiulite vahel on piisavalt ruumi ka mitme
inimese jaoks.
Alati võiks raamatuid veel rohkem olla.
Meeldib, et raamatukogus on väga hästi teavikud paigutatud. Muidugi võiks neid õpikuid
rohkem olla, mida kasutavat erinevate erialade õpilased korraga.
Vähe õppematerjale, ei jagu kõigile.
Isegi kui arvutist kohaviit leida, siis leidmine on väga aeganõudev. Õnneks personal on väga
abivalmis, kuid see on neile ilmaasjata koormuseks. Võiks süsteemi lihtsustada.
Ämmaemanduse materjale on kuidagi nagu vähemaks jäänud ja need on kuskil II korrusel
peidus. Mingid suuremad viidad võiksid olla.
Hetkel võtab orienteerumine veel aega. Uuemat erialast kirjandust peaks rohkem olema.
Rohkem võiks olla ämmaemanduse ja õenduse alast kirjandust, mis on uuem ( maksimaalselt 5
aastat vana ). Ligipääs võiks olla rohkematele andmebaasidele, Science Direct näiteks.
Vähe teavikuid, paljusid asju ei saa koju laenutada. Raske on leida üles vajalikke asju, viidad on
väikesed ja märkamatud. Otsisin ühte raamatut umbes 15 min. Vahepeal pidin küsima
raamatukoguhoidjalt abi, kuid see ei olnud piisavalt täpne.

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
1. Mõned teavikud on väga vanad ja info aegunud.

LAPSEHOIDJA

16. Milliseid teavikuid oleks juurde vaja? (tooge näiteid: teema, pealkiri,
autor jne)
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.

Ei oska öelda.
Orgaanilise keemia õpikuid.
Orgaanilise keemia head raamatut ei leidnud.
kaasaegsemaid orgaanilise keemia õpikuid (kasvõi gümnaasiumi omasid, et oleks hea korrata
eelteadmisi)
5. Rohkem ja rohkem erialast kirjandust:)
6. Toitumine (teaduspõhine kirjandus), rootsi keele õpik
7. Meditsiiniuudiseid võiks tellida, seal saab ka asjalikku infot lõpu- või kursusetöö valmimiseks.
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HAMBATEHNIK
1. Erialaseid teavikuid, nii eesti kui inglise keelseid.
2. Rohkem seotud hambatehnoloogia erialaga, kuna neid teavikuid üsna vähe
3. Minu erialast lähtuvalt, ei pääse meie raamatukogus piisavalt ligi Journal of Prosthetic
Dentistry ajakirja artiklitele. Õppetöö käigus vaja antud ajakirjast tõlkida artikleid, kuid kahjuks
meie koolis ei avane artiklid kogu teksti ulatuses. seetõttu olen käinud TTÜ raamatukogus
artikled sellest ajakirjast võtmas, kuna seal on ligipääs tagatud ning probleeme ei esine. Kuid
hea ja mugav oleks kui artiklitele pääseks ligi ka meie kõrgkooli raamatukogus.
4. Hambatehnikateemalisi. Wax up raamatuid, kõrgkooli õppejõudude poolt koostatud
hambatehnikaalaseis trükiseid.
5. Internetipõhiseid. Näiteks Journal of Prosthetic Dentistry kasutamine ainult kõrgkooli
internetialal on tõsiselt ebameeldiv lahendus. Lisaks ka see, et vanemaid artikleid kui 5 aastat
ei saa kasutada! Uskumatu!
6. –

OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Füüsika – optika
–
Suurelt märgistatud üldised teemavaldkonnad. (Füüsika, Farmakoloogia, Anatoomia jne)
Ükskord otsisin kodulehelt Saveljevi "Füüsika üldkursus 3", sain tulemuseks, et seda ei ole
raamatukogus. Ei saanudki täpselt aru, kas tõesti seda üldse raamatukogus ei eksisteeri või olin
kodulehel eksinud.
Eestikeelset erialakirjanust optomeetriale on väga vähe. Olemas olevad eksemplarid on nii
vanad, et referaatides neid ei saa kasutada.
optomeetria õppetoolile lisamaterjale- näiteks ka füüsika alaseid materjali (alates keskkooli
õpikutest-ülikooli õpikuteni)
Optomeetriast üldse uuemaid raamatuid.
Optika ja füüsika õpikuid
–
Optomeetria alaseid raamatuid vähe.

TEGEVUSTERAPEUT
1.
2.
3.
4.

Ei oska veel öelda.
Tegevevusterapeudi tudengina tunnen neist puudust.
Tegevusteraapia erialakirjandus.
uuemat tegevusteraapia-alast kirjandust

TERVISEDENDAJA
1. Vaimsetest puuetest või psüühilistest häiretest. Praegu kõik välismaised materjalid vaid
Õdedele mõeldud.
2. ei oska öelda
3. Tervisedenduse kohta kirjandust.
4. Juurdepääs elektroonilistele teadusartiklite andmebaasidele. Kaaluda võimalus Tallinna või
Eesti ülikoolidele ühise juurdepääsu taotlemist ehk koostöövõimalust ülikoolide vahel, et
kergendada üliõpilaste teadustööde kirjutamist.
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ÕDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

Kehv oli valik mikrobioloogia osas.
Ei oska nii otseselt öelda.
Arne Lepp "Inimese anatoomia"
–
Ei oska öelda.
Ei oska öelda.
Võiks olla meditsiinilise mikrobioloogia raamatud osad I, II ja III (autorid Irja Lutsar, Marika
Mikelsaar, Tõnis Karki)
Piaget Jean, lapse arengu teooriad
praegu ei oska öelda kuna pole sellega kokku puutunud
Anatoomia õpik vene keeles võiks olla "noorem". See on oluline ja keeruline õppematerjal ja
vene keelt kõnelevatel inimestel on siiski kergem kodus lisaks lugeda ja teadmisi saada
emakeeles, sõltumata sellest, kuivõrd hästi nad oskavad eesti keelt.
ei tule meelde.
Erinevaid uuemaid õenduse raamatuid
Pole hetkel millestki puudu olnud, ei oska midagi kindlat välja tuua.
Inglisekeelseid "Nursing Diagnosis Handbook", üheks autoriks Ackley. Samuti patoloogia
raamatuid (õhukesed, kaaned roosa ja sinisega).
NANDA, Ackley, B., Ladwig, G. B. (2008). Nursing Diagnosis Handbook: An Evidence-Based
Guide to Planning Care.
Parm, Ü. (2003) Lühiülevaade üldpatoloogilistest protsessidest. Härmametsa Talu kirjastus.
Võiks olla rohkem meditsiini valdkonnast. Esiteks, kuna õendustemaatika on tore, kuid asjade
mõistmiseks on vähe kasu sellest. Seega peaks olema arstlikke materjale rohkem.
Ülle Parmu raamat "Lühiülevaade patoloogilistest protsessidest" vms.
Õendusalast kirjandust, haigusteraamatuid jne, kõik mis on erialaainetega seotud.
võõrkeelseid kaasaegseid õpikuid on väga vähe (eriti olen märganud, et soomekeelseid õpikuid
ei ole ja kui mõne teema kohta on, siis kindlasti enne 2000 aastat, seega vananenud infoga
suures osas).
Õendusdiagnooside, -sekkumiste,- plaanide raamatuid. Neid, mida tunnis kasutame on
suhteliselt võimatu kätte saada. Kuna diagnoosidega tegeleme kõikides tundides läbi kolme
aasta, siis peaks raamat olema kogu aeg olemas.
Juurde oleks vaja peamiselt ikka neid, mida on vaja mingi õppetooli kõikidele õpilastele mitme
kursuse jooksul ning mille saamiseks tuleb oodata järjekorras. Üheks selliseks on NANDA.
Samuti anatoomia ja füsioloogia õpikud.
psühholoogia, anatoomia
Holistic Nursing handbook for practice
Medicina raamatud üleüldiselt on head ja populaarsed. Ja kindlasti oleks vaja juurde Handbook
of nursing diagnosis, Carpenito-Moyet, Lynda Juall. Nii aplju kui seda viimast vaja on läinud,
pole seda üldse saanud.
Eelmises vastuses NANDA.
Mõnda teavikut, mida teatud perioodidel väga paljud (kõikide erialade) üliõpilased korraga
vajavad, võiks rohkem olla. Eriti just kohalkasutuseks. Selle all mõtlen isiklikust seisukohast just
kirjalike tööde vormistamise teavikuid. Näiteks Hirsijärvi "Uuri ja kirjuta" raamatut käisin ca 2
nädala jooksul mitmed korrad kohalkasutuseks otsimas, kuid see oli kogu aeg kasutuses.
Kojulaenutuse omad olid muidugi ka sel ajal kõik välja laenutatud.
NANDA, Carpenito.
Nanda
NANDA!!!
NANDA
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32. Alati võiks rohkem olla just välismaist kirjandust. Ja neid raamatuid, mida kõik võtma tormavad
pärast esimest loengut st. kohustuslik kirjandus. Eks need kõige "kuumemad" teavikud on
raamatukogule kindlasti teada.
33. NANDA
34. Carpenito NANDA
35. Sellised, mida kasutatakse nii õe- kui ka ämmaemanduse õppetoolil (näiteks NANDA või
Carpenito handbook), sest järjekorrad on liiga pikad.
36. inglise keelset nandat (õendus tegevustega);rohkem õenduslike perioodikaid
37. Nt NANDA't pole tihti piisavalt palju, sest sellega teevad tööd enamik õenduse üliõpilastest.
Keeruline on olukord aga eriti siis, kuid teost läheb vaja mitmel kursusel korraga või eksamil.
38. NANDA raamatu saamisega on probleeme ka nüüd esinenud, kuid õnneks on elektrooniliselt
see ka kättesaadav
39. Hea oleks õhenduslikud inglisekeelsed raamatud või "Nursing Times" ajakirjad seal näha.
40. Anatoomia erialast
41. Lepp "Anatoomia" (ei mäleta täpset nimetust), neile oli lausa järjekord.
42. Psühholoogia õpikuid (arengu- või sotsiaalpsühholoogia täpselt ei mäleta kumba); "Handbook
of Nursing Diagnosis"
43. Soovitud anatoomia õpikutest olen alatihti ilma jäänud.
44. Olen ka Estonia pst. raamatukogu kasutaja ja sel moel saavad kõik materjalid laenutatud, mida
vaja.

ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

alati ju võiks olla rohkem .
ei oska öelda
olen rahul selle valikuga , mis praegu on olemas
Sooviks rohkem erialasi ajakirju näiteks School Nursing, Pediatric Nursing
vastsundinute neuroloogia,kardioloogia,endokrinoloogia
Kõikidest erialast -vaja rohkem eestikeelseid õpikuid, raamatuid, teavikuid.

ÄMMAEMAND
1. ämmaemanduse perioodilise väljaandeid näiteks
2. Ei oska midagi välja tuua
3. Tähtsamaid õpikuid peaks rohkem olema, sest kui õppejõud mõne õpiku võtta palub, siis tuleb
sellele tormi joosta, et ilma ei jääks. Ilmselt oleks hea idee ka õppejõududega läbi arutada, et
millised need kõige vajalikumad on ning neid siis juurde muretseda.
4. ''Kaasaegne haavaravi õpetus'' Eestikeelseid ämmaemanduslikke raamatuid Ingliskeelseid
ämmaemanduslikke raamatuid juurde, põhjusel, et ei jagu kõigile. Õppematerjale napib.
5. Uuemaid ämmaemandusealaseid raamatuid.
6. Rohkem uuemat kirjandust.
7. Ämmaemandus, arstiteaduskonna erialast kirjandust, uuemad köited.
8. ÕS uued raamatud, erinevaid sõnaraamatuid,

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
LAPSEHOIDJA
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17. Töö arvutitega

Töö arvutitega
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pääsen arvutiga tööd tegema alati, kui soovin
raamatukogus on piisavalt pistikupesasid sülearvuti kasutamiseks
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18. Andmebaasid

Andmebaasid
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raamatukogu avaliku kataloog RIKSWEB kasutamine on lihtne
EBSCO andmebaasi kasutamine on lihtne
Eesti artiklite andmebaasi ISE kasutamine on lihtne
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19. Raamatukogu teenindus

Raamatukogu teenindus
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olen rahul raamatukogu teenindusega
kui hetkel puudub vajalik raamat, pakub teenindaja võimalust panna mind järjekorda

20. Palun täpsustage, mis eriti meeldib või ei meeldi teeninduse puhul?
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kõik on abivalmid, kohe aidatakse, kui vaja.
Iseteenindav osa meeldib.
üldiselt on kõik hästi, raamatukoguhoidjad on sõbralikud ja abivalmid.
Meeldib abivalmidus ja positiivne suhtumine. Ei meeldi kõva häälega rääkimine
kaastöötajate/telefoniga.
väga toredad ja abivalmid töötajad. suur tänu!
Abivalmis teenindaja
Alati viisakad ja abivalmid töötajad!
meeldib, et on nii e-laenutaja, kui ka elav inimene
toredad ja abivalmid teenindajad on alati, kunagi pole probleemi olnud kui olen küsimusega
pöördunud siis alati on aidatud.
Väga vastutulelik ja abivalmis raamatukogu tädi! Kiidusõnad!
Väga sõbralikud teenindajad on!! :)
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12. Laenutaja on alati sõbralik ja abivalmis.

HAMBATEHNIK
1.
2.
3.
4.

Asjakohane teenindus ja puudub mökutamine.
Meeldib see, et kui mingi mure, teenindaja kohe saab aidata
Teenindusega olen rahul- töötajad on abivalmid ja sõbralikud.
Alati positiivne teenindus!

OPTOMETRIST
1. väga sõbralik teenindaja ja alati aitab kui abi vaja.

TEGEVUSTERAPEUT
1. Meeldib, et on iseteenindus, kuid samas ka võimalus kasutada raamatukogutöötaja abi.
2. Teenindaja on alati abivalmis, aitab otsida teavikuid, kui ise ei tea, kust otsida, teenindajad ei
ole kurjad kui tagastustähtaeg on üle läinud
3. tädid on toredad ja viisakad
4. Teenindajad on alati abivalmis ja sõbralikud
5. teenindus on meeldiv

TERVISEDENDAJA
1.
2.
3.
4.

Väga sõbralik ja abivalmis teenindus
Teenindajad võiksid natuke kriitilisemalt suhtuda raamatukogus valitsevale lärmile.
Toredad ja asjalikud inimesed
Viisakus, vastutulelikkus, abivalmidus.

ÕDE
1. Personal on abivalmis ja sõbralik.
2. natuke kurjalt tuleb ebameeldiv hääletoon, kui olen hilinenud raamatu tagastamisega, aga
pole midagi teha, kui mingi tööni on kolm kuud aega ja mul on vaja teatud raamatut kasutada
selleks aga raamatukogu laenutab ainult kuuks raamatut.
3. Töötajad on väga abivalmid ja sõbralikud
4. Raamatukogu teenindus on suurepärane. Töötajad on väga sõbralikud ja abivalmid. Kohati
teevad rohkem, kui neilt nõutakse. Harva kohtab nii head teenindust!
5. Väga viisakas ja meeldiv teenindus.
6. Meeldivad abivalmid teenindajad.
7. raamatukogu teenindajad alati abivalmid ja kättesaadavad
8. Teenindus on lihtne. Mõnikord aega ei ole selleks et oodata vajalikke raamatuid
9. väga hea teenindus
10. Eriti meeldib teenindus. Kõik on väga lahked. Imetlen nende kannatlikkust :)
11. Väga sõbralik ja abivalmis teenindus.
12. Teenindus on tore, asjalik ja sõbrakik
13. Meeldivad töötajad. Alati nii abivalmid ja sõbralikud.
14. Vähe teenindajaid on. Sageli peab kaua ootama, et oma küsimusele või probleemile vastus
saada.
15. Töötajad on abivalmid ja sõbralikud.
16. sõbralik ja viisakas teenindus
27

17. Raamatukogu töötajad on väga abivalmid, sõbralikud ja pakuvad tihti ka ise huvitavaid
interneti lehti kus materjali leida ja artikleid.
18. Raamatukogu teenindajad on väga sõbralikud ja vajadusel aitavad alati
19. sõbralikud ja alati abivalmid töötajad
20. Personal on ääretult meeldivad ja abivalmis. Kahju, et nad peavad selle puldi järel jooksma :(
niigi palju tööd neil.
21. Võiks lisaks olla veel üks laenutusautomaat.
22. abivalmis ja sõbralikud teenindajad
23. Suur abivalmidus meeldib- meie raamatukogu töötajatel on see olemas.
24. Väga sõbralikud töötajad, vajadused tulevad alati abistama. 5+
25. Väga abivalmis ja head töötajad.
26. kõik on super
27. Väga tore teenindus, sõbralik ning alati pakutakse lahendusi.
28. alati aitavad, kui midagi ülese ei leia või pilveprint jamab. Väga toredada on :)
29. Väga sõbralikud ja abivalmis tädid on seal
30. väga meedliv teeninund , aitäh!
31. Teenindajad väga toredad.
32. sõbralik ja alati abivalmis
33. Muidu on teenindus väga viisakas, kuid mul on alati piinlik, kui imestatakse, et ma olen nii palju
raamatuid laenutanud. Kas see pole mitte normaalne, et inimene soovib, et vajalikud
raamatud tal kodus käepärast oleks?
34. Väga sõbralikud töötajad ja alati abivalmis
35. Hea, sõbralik ja abivalmis teenindus
36. Äärmiselt soe ja meeldiv suhtumineja suhtlemine olnud läbi aastate. Uues kohas veel
rõõmsamalt ja reipamalt!! :)
37. Soovitakse olla nii abivalmis teisele, et see kes järgmine järjekorras on peab nii kaua ootama,
kuni esimene oma asjad tehtud saaks. Piisaks viidetest. Raamatukogu on piisavalt lihtsaks
tehtud, kõik asjad leiab ka ilma abita üles.
38. Seoses probleemidega, mis puudutavad printereid, on raamatukogu töötajate teadmised vahel
puudulikud. Üks teenindaja (pikk ja sale naine, nime ei mäleta) soovitas printeri tehnilise
probleemi korral ÕPILASEL ISE pilveprint.ee firma poole pöörduda, selle asemel, et
raamatukogu töötajana ise firmasse helistada. Väga ebaviisakas suhtumine.
39. Raamatukogu töötajad on väga abivalmid ja toredad. Olen väga rahul.
40. Ei meeldi veenmine, et Pilveprint on tohutult kift ja mugav.
41. Meeldiv, kannatlik suhtlemine, abivalmid teenindajad!
42. Olen täiesti rahul raamatukogu töötajate tööga. VÄGA,VÄGA TUBLID!!!!! ALATI ABIVALMIVAD,
VIISAKAD, POSITIIVSE ELLUSUHTUMISEGA !!! sUUR TÄNU NENDELE!
43. Teenindajad on alati väga viisakad ja asjatundlikud
44. Väga rahulikud raamatukogu töötajad, kui on probleem, siis nad üritavad endast parima anda,
seda viisakalt ja vaoshoitult, väga rahul teenindusega,alati saad abi, kui seda vaja on.
45. Väga head, rahulikud, asjatundlikud raamatukogu töötajad.
46. Probleeme pole olnud, kõik on sujunud kenasti.

ÕE TASEMEÕPE
1. Eriti meeldib see, et kui ei ole aega järjekorras seista,siis on apparat,mille kaudu saab
registreerida vastuvõetud materiaalid,ning ka tagastamise kapp.
2. kõik on korrektne
3. Teeninudus on parim ja olen väga tänulik raamatukogu töötajatele !!
4. Kõik töötajad on alati abivalmid ja tähelepanelikud. Aitäh!
5. Lahked ja väga vaiksed-tagasihoidlikud teenindajad.
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6. Meeldib sõbralikkus ja abivalmidus
7. raamatukogu teenindajad on väga asjalikud,tähelepanelikud ja nad alati valmis vastata ja
aidata.tublid.
8. meeldiv teenindus
9. meeldib kõik

ÄMMAEMAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kiire, täpne teenindus, positiivne suhtumine, rõõmsameelsus, abivalmidus
meeldiv ja abivalmis
alati abivalmid
Olen väga rahul teenindusega.
Olen väga rahul, teenindaja on alati väga abivalmis ja sõbralik.
Kui on vaja abi küsida, siis alati aidatakse. Negatiivset ei oskagi välja tuua, ei ole nii palju kokku
puutunud personaliga.
Väga meeldivad raamatukogu töötajad.
Teenindus on hästi sõbralik ja alati abivalmis
Väga sõbralikud, mõistvad, vastutulelikud töötajad! Kiitus!
Tihti on teenindajad toredad ning vastutulelikud. Küll on aga kurb vaadata kui vahetunnis
paljud üliõpilased soovivad raamatut laenutada või midagi küsida ja siis üks klienditeenindaja
vaid olemas on. Vahetundideks võiks neid ikka kaks olla. Eraldi kiidaks Sirli Paimetsa - alati
meeletult sõbralik, abivalmis ja vastutulelik. Kui mõnda raamautut on vaja, aga tund kohe
algab, siis otsib järgmiseks vahetunniks vajalikud raamatud ise välja. Äärmiselt meeldiv ja
positiivne inimene!
Meeldib positiivsus ja naerusuu teenindajate puhul. Väga sõbralikud ja abivalmid teenindajad.
Raamatukogu juhataja on sageli halvas tujus ja äkiline kui pöördun. Ei julge talt abi paluda.
Külastan raamatukogu hiljem või järgmisel päeval.
Alati vastutulelikud ja abivalmid.
Siinkohal saab ainult kiita. Nii sõbralik ja abivalmis personal!
Väga abivalmis teenindajad, ja alati viisakad ja sõbralikud!
Sõbralik suhtumine ja abivalmis olek.

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
1.
2.
3.
4.

Teenindajad on väga abivalmid ja sõbralikud
väga meeldivad, abivalmid ja kompetentsed töötajad. Aitavad alati
–
vastutulelikkus

LAPSEHOIDJA
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21. Kas olete kasutanud laenutusautomaati?

Kas olete kasutanud laenutusautomaati?
jah
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ei

9,76%
25,00% 28,57%

30,56%

32,50%

33,42% 37,50% 47,37%
71,43%
100,00%

90,24%
75,00%

71,43%
69,44%

67,50%
66,58%

62,50%

100,00%
52,63%
28,57%

22. Kas olete kasutanud raamatute tagastuskappi?

Kas olete kasutanud raamatute tagastuskappi?
jah
Tegevusterapeut

ei

60,00%

Ämmaemand

40,00%

54,76%

45,24%

Optometrist

44,44%

55,56%

Tervisedendaja

43,75%

56,25%

Hooldustöötaja

42,86%

57,14%

Hambatehnik

35,71%

64,29%

KÕRGKOOL

34,92%

65,08%

Õde

28,64%

Farmatseut

71,36%

24,32%

75,68%

Erakorralise…

100,00%

Lapsehoidja

100,00%
0%
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30%

40%

30

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23. Kas kopeerimis-, printimis- ja skaneerimisteenuste kasutamine on
raamatukogus lihtne?

Kas kopeerimis-, printimis- ja skaneerimisteenuste
kasutamine on raamatukogus lihtne?
jah
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ei

6,67% 15,38%
21,43% 27,27%
33,37% 33,33% 42,03%
45,24% 50,78%
100,00% 93,33%

84,62% 78,57%
72,73% 66,67% 66,67%

57,97% 54,76%
49,22%

61,54%

38,46%

24. Nimetage, mis on raamatukogus hästi?
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Printimisega ei pea teisi tülitama. Saab ise kõigega hakkama.
Lamamiskohad
Meeldiv atmosfäär, kenad ruumid, üldjuhul piisavalt õpikuid.
kenad ruumid, korralik WC ja eriti toredad töötajad.
Kõik on väga hästi :)
Avar ja mugav Võimalus ise.raamatuid laenutada
Mugavad asemed lamamiseks, piisavalt arvuteid, avarad ja valgustatud ruumid.
lai valik raamatutest, mugavad töökohad
mõnusad olemiskohad ja õppimiskohad.
hea atmosfäär
Mugavad toolid ja palju töökohti. Mõnusad lebolad, võimalus kasutada patju ja tekke. Erinevad
võimalused töötamiseks (arvuti taga, omaette töökohas, individuaalkoht, grupiruum).
12. Individuaalruumid, ilus töökeskkond, raamatute rohkus, toredad teenindajad, arvutite rohkus.

HAMBATEHNIK
1.
2.
3.
4.
5.

Üldjoontes kõik.
Meeldiv atmosfäär.
Üsna suur, ning igal ajal saab leida endale nurka, kuhu saab istuda ja teha oma tööd
Üldiselt olen ma meie kõrgkooli raamatukoguga rahul- hea töökeskond on tagatud :)
Uus raamatukogu sisustus ja rohkelt ruumi.
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6. Ruumid, teenindus, olulised teavikud.

OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ruumi on õppimiseks küllalt
–
head puhkekohad, kus saab lamada ja rahulikult enda asju teha.
Omapärane trepp, kuid pisut ebamugavad astmed. Kas ühel astmel kaks väikest sammu, mis
tundub koomiline või üks pikk samm, samuti venitatud kummaline kõnnak. Ilus, avar, suur
raamatukogu, palju ruumi.
Hästi on raamatukogus paljude laudade ja tööruumide olemasolu.
Uudne sisustus, lamamiskohad treppidel, padjad, tekid, õppimisruumid
meeldivad eriti puhkekohad trepi ääres, samuti meeldib pilveprindi kasutamine.
Ruumi on palju, arvuteid ka piisavalt.
Avarad ruumid.
interjöör, hubasus, eraldatus, puhtus,
kõik
Keskkond väga mõnus, vaikne.

TEGEVUSTERAPEUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Üks paremaid raamatukogusid.
Uued ruumid, hea teenindus
Sisustus, valgustus
Palju ruumi ja avarust, väga head individuaaltöö ruumid.
puhkenurgakesed treppidel, ilus interjöör, palju arvuteid, lauad, kus saab grupitööd teha.
Rühmatööruumid ja individuaaltööruumid, saab ennast eraldada teistest ja keskenduda ainult
ühele asjale.
7. Ruumi asetus, sisekliima, valgus ja toetav õhkkond õppimiseks. Palju arvuteid.
8. Teenindajad on meeldivad, ruumid on kaasajastatud, individuaaltöö ruumid.

TERVISEDENDAJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Väga abivalmid ja toredad töötajad. Uue õpilasena olen saanud alati murele vastused.
Sisustus, lahtiolekuajad, hubasus, keskkond.
Valgus, ruumikus
Kuna olen külastanud suhteliselt vähe alles, siis meeldib kõik! :)
Puhkevõimalus, eraldi tööruumid.
valgustus hubasus mugavus

ÕDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

mugav, viisakas ja sõbralik personal.
Raamatukogus on hea õhkkond.
suur ruum
Suurepärane õhkkond, vaikus, kõik on puhas ja korras. Pistikupesasid on palju.
Laenutusautomaat on suurepärane.
Piisavalt avar
Teenindus on suurepärane, ruumid mõnusad
Mõnus ja hubane
Kõik
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9. Hea,et raamatu kogus on kohti kus võib puhata ja lihtsalt istuda,hea ,et raamatukogus võib
leida palju materjali õpimiseks.
10. Meeldiv teenindus, "madratsite" olemasolu, piisavalt valge, teavikute rohkus ja meil on ilus,
suur raamatukogu.
11. ilus sisekujundus ja palju kasulikke teavikuid
12. Kõik on hästi.
13. Mõnus, hubane.
14. avarad ruumid
15. Hästi tööks ette valmistuma
16. Meeldib absoluutselt kõik: avar ruum, raamatud on kergesti leitavad, arvutite piisav kogus,
puhkamiskohad, disain ja remont üldse, individuaal- ja rühmatööruumid, WC olemasolu,
hoiukapid on eriti hea mõte. Õppisin 6 aastat tagasi ka siin koolis ja võin adekvaatselt võrrelda,
et uus raamatukogu on palju parem ja kaasaaegsem igas osas, kui vana.
17. Ilus, valge, kodune, matid on super idee. Meeldib rühmatöid treppidel teha. boksid meeldivad.
rahulik. Avar. Ja loomulikult teenindus on parim!
18. Kõik. Eriti toredad on lamamiskohad.
19. Mugavus- palju istumis kohti, madratsid, WC.
20. Ilus ja eriline raamatukogu ning toredad töötajad
21. Töötajad. Üldine sisekujundus. Avar ja valge. Pehmed matid pikutamiseks, pleedid. Wc'd
22. Ruumid on väga kenad, piisavalt vaikne.
23. Uued ruumid
24. Raamatukogu on ilus, mugav ja hubane.
25. Ruumi palju ja teenindus ka super!
26. Väga hubane ja õpisõbralik keskkond. On hea, et on rühmatööde tegemise ruumid.
27. Uus raamatukogu on hubane ja mõnus. Kujundus on väga kena. Meeldivad need pehmed
kohad, kus saab istuda ja ka töid teha, kui vaja.
28. Teendindus, arvutite kasutamine, kirjanduse leidmine, palju pistikuid jne
29. Väga ilus ja kaasaegne, ääretult meeldiv personal ja mis kõige tähtsam, mugav!
30. raamatukogu on uus, ilus ja avar. Teenindus surepärane
31. Nii ruumid kui töötajad- kõik on hästi.
32. Väga mõnus koht on raamatukogu nii õppimiseks, kui puhkamiseks kui lihtsalt vaba aja
veetmiseks tundide vahepeal.
33. Ilus, mugav ruum, abivalmid töötajad, gruppi ja iseseisvatöö võimalus. Pehmete mattide peal
saab puhata, õppida.
34. Väga hea disainiga ja ruumikas.
35. kõik meeldib , kui ainult paljundamine oleks lihtsam ja tellitav ja ka näiteks printimine.
tellimustööna.
36. Ruumikus, individuaalse töö ruumid ja palju ruumi, et teha grupitöid
37. Uus, puhas, valgusküllane. Super!
38. Üldiselt võib öelda, et kõik on väga hästi.
39. Avarus. Ruumi on piisavalt. Tualettruumide olemasolu.
40. Toredad ruumid, meeldiv personal.
41. Teenindus ja ruumid.
42. teenindus on väga hea
43. Ilusad uued ruumid, avarus.
44. Kõige mõnusam on see, et raamatute aegumishoiatus tuleb meilile ja nende laenutustähtaega
saab siis ka vastavalt meiliteel pikendada. Ja vaieldamtult parim on personal ja sisekujundus!!
:)
45. Individuaalsed tööruumid, palju arvuteid.
46. Uued ruumid on avarad ning hubased nii õppimiseks kui niisama aja veetmiseks. Eriti
meeldivad teisel korrusel asuvad kabiinid, kus saab rahulikult üksi õppida. Raamatukogu
töötajad on väga toredad ja asjalikud.
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47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

Muu, peale printimise ja pidevalt otsas NaNda raamatute, on vist hästi.
Palju rohkem ruumi ja valgust õppimiseks, rühmatoa ruumid.
pehmed mattid. valgustus.
suur ja mahukas ruum ja ka lisaruumid; väga hea teenindus (viisakas, teadlik ja abivalmis),
SUUR aitäh nendele!
Ruumid on ilusad ja mugavad, tualetid eraldi, mis on väga oluline ja mugav, teenindus on
super.Puhketsoon trepil on superidee, raamatukogu "kutsub" kui tahad pisut lõõgastuda või
õppida vaheajal.
atmosfäär
Istumiskohad trepi juures on mugavad.
Peale printimisteenuse mõningaste takistuste on kõik hästi.
Tore suhtleja ja osavõtlik raamatukoguhoidja
Pehmed lamamiskohad

ÕE TASEMEÕPE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

meeldib kõik,fantaastiline raamatugogu.Aitäh südamest.
Raamatukogus on kõik hästi, midagi paremaks muutmist või täiustamist ei ole vaja .
Väga mõnus ,hea õhkkond.
Kõik meeldib
ilus, hubane, vaikne, meeldiv koht
Soe, valge, mõnusa auraga, mõneks hetkeks "ärakadumise" koht. On võimalus tulla vaikusse.
raamatukogu stiil valutud väga õigesti,mööbel on väga mugav ja ergonoomiline
rahul,
ilus uus raamatukogu
Väga meeldiv teenindus. Uued ilusad ruumid.
meeldib kõik
Hea sõbralik abivalmis personal

ÄMMAEMAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mugavad lamamistoolid, hubane atmosfäär
puhke, ja tööpaikade rohkus, palju kirjandust, hea teenindus,
istumine, teavikute asetsus
mugav õppimiseks, üsna rahulik, siiamaani leidnud materjalid, mis vajanud
meeldib, et raamatukogu ei ole ülerahvastatud, kui on soovi töötan arvutis, kui on soov olen
lebomattidel (neid kiidan eriti koos teki ja patjadega :))
Töötajad on alati abivalmid ja sõbralikud.
Piisav valgus, piisavalt ruumi õppimiseks, individuaalruumid ja rühmatööruumid
Raamatukogu näeb vägailus välja. Seal on mugavad kohad lugemiseks ja puhkamiseks.
Individuaalruumidest on palju kasu.
Toredad, vastutulevad töötajad. Kenad, vaged ruumid.
Üldiselt ma mingeid suuri probleeme ei näe, olen senise korraldusega rahul.
Töötajad on väga sõbralikud, abivalmid, vastutulelikud.
Teavikud lihtsasti leitavad. Abivalmid ja sõbralikud töötajad. Ruumide uudsus ja mugavus.
Kenad ruumid, meeldivad teenindajad.
Kaasaegsus, mööbel, lai valik erineval moel õppimiseks. ( Madratsitel, individuaalses ruumis,
rühma ruumis, arvutitega jms ) Valgustus, meeskond.
WC-des polnud algul koti riputuseks konksu, nüüd on :) Tubli töö Soojad värvid ja kena
sisustud. Disainerile kiitus! Kiidan Sirli Paimetsa tööd ja abivalmidust üliõpilastega suhtlemises!
Uued hubased puhtad ruumid.
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17. Raamatukogus on arvutiga mugav töötada. Siin on rahulik, valge, vaikne ja puhas. Tore on ka
see, et on võimalik trepi kõrval mattidel puhata
18. puhkealad, teenindus. Puhtad ja kenad wc-d. Piisavalt ruumi (lauad)
19. Tööruumid, arvutid, sõbralik abivalmis teenindus
20. kõik on väga hästi, eriti toredad on töötajad!
21. Väga ruumikas, mugavad istmed treppidel, hea valgus ja toredad töötajad

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
1. see on vaga mugav
2. lahtiolekuajeg, suur valik meditsiini raamatuid, vaikne ja valgus, on olemas individuaalne ruum,
hea ja proff teenindus.
3. üldjoontes on kõik hästi
4. meeldiv interjöör
5. kõik
6. teenindus ja mõnusad kohad lugemiseks

LAPSEHOIDJA

25. Nimetage, mis vajab raamatukogus paremaks muutmist/täiustamist?
FARMATSEUT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Häirib see, et turvaväravad koguaeg piiksuvad.
Pikemad lahtiolekuajad ja rohkem teavikuid kõigest.
Kõige toredam oleks kui raamatukogu oleks õhtuti kauem avatud ja laupäeviti ka.
võiks olla värskem õhk.
Rohkem pistikuid
Mõningaid raamatuid ja materjale võiks rohkem olla, kõigile ei jätku.
Teavikute sortiment. Võiks midagi ka ilukirjandusest olla, mitte ainult eriala tetmikud.
Rohkem kaasaegseid teavikuid
Sooviks vaikust!
Peaks veidi rohkem tähelepanu pöörama siiski vaiksemalt olemisele, paljud tulevad oma
vahetunde sinna veetma ja jutustavad seal. Kuid see jutt on ka individuaaltööruumi kuulda
kahjuks.
11. Printimisteenused!!!
12. Printimisvõimalused.

HAMBATEHNIK
1. Midagi väga konkreetset ei ole, samas arenguruumi on alati.
2. On probleeme erialase kirjanduse nt. The Journal of Prosthentic Denistry. veebiartiklite
kättesaadavusega.
3. See raamatukogu meeldib, kuna see ainult sel õppeaastal avatud, kõik asjad on uued ning kõik
korras
4. Kindlasti võiksid raamatukogu arvutilauad esimesel korrusel olla 20cm kõrgemad.
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5. Erialast kirjandust on vähe. Alati võiks olla rohkem, nii et kõik saaksid vajadusel teaviku, mitte
ei peaks järjekorda end panema. Internetipõhiseid artikleid / ajakirju võiks rohkem olla (neid
mida kasutada saaks ka koolivälises internetis)!
6. –

OPTOMETRIST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rohkem õpikuid.
Rohkem füüsika õpikuid.
Printimissüsteemi tuleks vähe kiiremaks muuta.
Raamatute tagastuskast on veidra koha peal.
Võib-olla aitaks silt: "Vaikust"/"Palun tasem" vms.
Kirjandust võiks rohkem olla!
–
Laenutusajad võiksid olla pikemad, et ei peaks mitu korda pikendama raamatut.
Ei oska öelda.

TEGEVUSTERAPEUT
1. Olulisi õppematerjale võiks saada laenutada kogu semestriks ilma pikendamata.
2. Alati võiks olla rohkem teavikuid
3. WC-s tihti järjekord. Tarvis korda teha riietehoiu WC-d! Vaikust ei ole piisavalt. Vestlusgrupid
peaksid minema rühmatöö ruumi.
4. Vahetundidel õpilased unustavad ära, et on raamatukogus ja heli läheb päris kõvaks.
5. Raamatukogu kasutamise kultuur, tingimuste loomine mõttetööks (rahu ja vaikus). Hetkel ei
ole isegi individuaaltöö ruumides võimalik vaikuses töötada, sest seinad kostavad läbi kui
naabrid on lärmakad.

TERVISEDENDAJA
1.
2.
3.
4.
5.

Rohkem taimi võiks olla.
tervisedendusealaseid teatmikke/raamatuid võiks rohkem olla
Ainus, mis saab paremaks muutuda on näiteks kirjanduse hulga suurenemine!
Puhkealade ja tekkide puhastamine.
arvutilaudade kõrgus- klaviatuuri riiul on liiga madal mis tingib väga ebamugava tööasendi

ÕDE
1. Esmakursuslasena ei oska veel täiendavat infot välja tuua
2. Ühel hommikul oli mul kiiresti vaja paljundada, eeldasin, et saan seda teha, kuna olen selle
kooli õpilane, aga selgus, et nüüd on uus tore süsteem - Pilveprint, millega suhelda ja kuhu end
eelnevalt registreerida. Seda ma loomulikult ei teinud. Mul on palju lihtsam minna Tallinna
Keskraamatukokku ning seal oma asjad, samal ajal inimeste, mitte arvutitega suheldes, välja
printida või sisse skaneerida.
3. minule kõik väga meldib
4. Kõik on super, olen väga rahul. Olen meie raamatukogu üle uhke. Tänan südamest.
5. Värav piiksub liiga tihti, see tekitb ebameeldiva tunde.
6. Veidi peaks tudengeid korrale kutsuma nii omavahelise vestluse häälekuse osas kui ka
telefoniga rääkimise osas. Raamatukogu on koht, kus peab saama süveneda. Mul on
pikaajaline kogemus TÜ raamtukoguga ja seal see süsteem toimis. Inimesed ei võtnud
lugemissaalis kunagi telefoni vastu jne (meie pisikese raamatukogu puhul tuleks välja minna)
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7. Ei ole vaja.
8. Raamatukogus võiks olla rohkem rühmatööruume. Rohkem eraldatud bokse, et kaaslastega
saaks teisi segamata suhelda ja arutleda.
9. –
10. Natuke häirib, et WC on koguaeg hõivatud (esimesel korrusel ei ole rohkem WC-sid).
11. Kõik on siiani olnud väga meelepärane. Aitäh!
12. rohkem teavikuid ainete kohustuslike kirjanduse loetelust
13. Ei oska öelda hetkel
14. Võiks olla ka tavaline printer!
15. Hetkel olen rahul kõigiga
16. rohkem teavikuid (aga ei oska näiteid tuua hetkel) Ja e-raamatukokku rohkem materjali.
17. Uuendada teavikute baasi
18. Ei oskagi midagi välja tuua.
19. Mõningaid teavikuid oleks rohkem vaja. Lauaarvutid on üksteisele liiga lähedal, lauad võiks olla
suuremad, et õpikud jm materjalid ka sinna mahuks.
20. Rohkem teavikuid.
21. Mõndasi raamatuid võiks olla rohkem.
22. Printimise süsteem on väga keeruline! Tuleb mujal käia printimas. Sellest on väga kahju.
23. Printimine on väga keeruliseks tehtud-raha kandmine.Vajalik materjal on lihtsam lasta printida
mujal kui kooli raamatukogus
24. arvutid võiksid olla personaalse sisselogimisega ja sisselogides võiks olla isiklik kaust, kuhu
saaks salvestada konspekte, uuringuid jne mida vaja õppimiseks. Oleks olemas kindel koht,
kust saaks alati materjalid koolis kätte.
25. Arvuti töölauad ei ole kasutajasõbralikud, sest klaviatuur on selle lahti käiva aluse peal. Nt
minu täitsa keskmised jalad ei mahu tooli ja selle lahtikäiva osa vahele ära, väga ebamugav on.
Käed jäävad ka kuidagi halba asendisse, seetõttu ei saa pikemat tööd teha. Kuna tihti ei saa
inimesed aru, et raamatukogus ei peaks igal pool jutustama, grupitöö jaoks on olemas koht,
siis peaks neid kuidagi suunama ja juhendama, siltide paigaldamine ei ole piisav. Söömine on
ka kuidagi kohatu.
26. Vana printimissüsteem oli lihtsam ja rohkem ligipääsetavam kõigile, kellel vaja.
27. Pilveprint
28. Kopeerimis-, printimis- ja skaneerimisteenused on muutunud raskeks.
29. –
30. Rohkem meditsiinialaseid õpikuid nii valiku poolest kui ka arvult.
31. printimine on väga ebamugav, ei kasuta rohkem seda teenust. individuaaltööruumis võiks olla
ka arvutid
32. Holistilise õenduse teoseid võiks juures olla.
33. Printimissüsteem võiks olla endine, oli lihtsam ja kiirem.
34. Et saaks kohe paljundada paari lehte ja sularaha eest , makstes kohapeal ja ka maksta
pangakaardiga. Ja ka osta teenust- ( Näiteks: palun 10 lk - 2 tunni pärast saab kätte ja maksab n
euri.)
35. hetkel kõik hästi
36. PRINTIMISSÜSTEEM
37. Häire süsteem. Vahest kui oled raamatu laenutanud ja hakkad uksest välja minema kukub see
"karjuma" ning uksed lähevad lukku. Siis peab töötaja jälle puldi/võtmega jooksma.
38. Valgustus. Parem printimisteenus.
39. Printimissüsteem ja raamatute kogus.
40. Peaksid olema tagatud võimalused vaikuses õppida. Kui ühikas elasin, siis soovisin
raamatukogu kasutada just selleks, et seal vaikselt õppida.
41. Printimis- ja kopeerimissüsteem, kuna kõigil ei ole seda kaarti, ega vajadust seda teha, sest vb
läheb vaid paar korda vaja. Võik tulla tagasi see, et saab maksta nt sulas. Või mõelda muu
süsteem välja.
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Printimis-paljundamissüsteem, rohkem vaikust..
minu meeldest enamus on väga hästi.
oleks hea uued ajakirjad panna
laiendada valiku eesti keelsed teaduslikke artiklid
Printimine!!
Printimissüsteem kindlasti tuleks teha kiiremaks ja mugavamaks!!
printimise süsteem ja oma id andmete kustutamine arvutist
Trepiastmed on väga veidrad ning seal peal on kentsakas kõndida (seda oli näha ka
raamatukogu pidulikul avamisel, kuidas õppejõud ei saanud ka end mugavalt tunda).
50. Printimissüsteem.
51. Mõnikord koopiamasin ei tööta, just hommikuti, enne tunde on printimisjärjekord.

ÕE TASEMEÕPE
1. Printri kasutamise eest tasumine tuleks teha kergemaks .Alati pole id kaarti kaasas ja kõik ei
kasuta ka seda.
2. Kuna ma pole veel kõiki võimalusi kasutanud, ei oska ka muutusi öelda.
3. Olen liiga vähe aega TTK-s õppinud ja raamatukogu teenuseid kasutanud, et oskaks hinnangut
anda
4. hetkel raske öelda
5. mitte
6. olen rahul
7. Elementaarne peaks olema vaikus, aga sellest peavad aru saama üliõpilased. Raamatukogu
töötajad võiksid sellele vajadusel rohkem tähelepanu juhtida.
8. praegu ei saa ütelda
9. Privaatsed ruumid rühma tööks ja eraette tööks varastatud koos arvutidega

ÄMMAEMAND
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Raamatukogu vaiksemaks muutmine
võiks olla vaiksem, vahest on päris lärmakas
hetkel kõigega rahul
Liiga lärmakas, võiks olla austus teiste vastu, kes üritavad õppida.
Raamatukogu võiks natuke vaiksem olla.
Kaasaegsemad klaviatuurid ja töökindlamad Id-kaardi süsteemid.
Vaikuse võiks kindlamalt tagada,
Ei oska välja tuua, ehk see printimise, kopeerimise ja skännimise süsteem.
Vaikust võiks vahetundides rohkem olla. Tähtsamaid teavikuid rohkem, et keegi ilma ei jääks.
Vahetundides (ja uue õppeaasta alguses kindlasti!) rohkem kui üks töötaja leti taga.
Printimisteenused.
Teadete tahvel või uudiste/sündmuste kajastamiseks sein vms.
Arvutis võiks olla rohkem privaatsust. Nt ekraanile spets katted panna.
Rohkem kirjandust. Vaba ligipääs otsinguserveritele! Hetkel peab minema TTÜ-sse erialast
kirjandust otsima, samad ligipääsud peaks olema ka meie koolis.
Kirjandust juurde ja andmebaaside kasutamise võimalusi.
Rohkem tarvikuid ja paremini viidatud sildid

ERAKORRALISE MEDITSIINI TEHNIK
HOOLDUSTÖÖTAJA
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1. et oli vees huvitavam ja mugavam õppida
2. Uuemaid teavikuid oleks juurde vaja
3. punkt nr. 23

LAPSEHOIDJA

39

