
ELLU KÜSITLUSE TULEMUSED 

9. veebruar kuni 17. märts 2017 viisime läbi e-raamatukogu ELLU rahuloluküsitluse. Selle eesmärgiks 

oli teada saada, kui palju e-raamatukogu kasutatakse, kas e-raamatute valik vastab lugejate 

soovidele ning kas e-raamatukogu kasutamine on mugav. Samuti oli eesmärgiks välja selgitada e-

raamatukogu ELLU kitsaskohad. 

Küsitlus koosnes kuuest küsimusest ja vastamine oli anonüümne. Vastata võisid kõik soovijad, 

olenemata, kas nad on e-raamatukogu kasutajad. Samuti ei olnud nõutud küsitluse kõikidele 

küsimustele vastamine. Kokku vastas küsitlusele 184 inimest. 

 

Küsimus: Kas oled ELLUs leiduvate e-raamatute hulgast saanud enamasti laenata endale 

meelepärast lugemist? Vastusevariandid: jah/ ei 

92,9% vastajatest (171 vastajat) leidis, et nad on enamasti saanud laenata endale meelepärast 

lugemist. Vaid 7,1% (13) vastajatest ei leia e-raamatukogust alati sobivat kirjandust (vt Joonis 1). 

 

Joonis 1. Meelepäraste e-raamatute laenamine 

 

Küsimus: Kui tihti on viimase aasta jooksul juhtunud, et ELLUs leiduvatest e-raamatutest see, mida 

soovid laenata, on juba välja laenutatud? Vastusevariandid: mitte kunagi, 1-5 korda, 6-10 korda, 

rohkem kui 10 korda viimase aasta jooksul. 

60,9% (112 vastajat) on 1-5 korda viimase aasta jooksul kogenud seda, et otsitav e-raamat on juba 

välja laenutatud ning on vaja oodata selle tagastamist. 17,4% (32) on seda juhtunud 6-10 korda, 

7,6% (14) enam kui 10 korda viimase aasta jooksul ning 14,1% (26) vastajatest ei ole seda kogenud 

ning on saanud laenata just neid e-raamatuid, mida nad on otsinud (vt Joonis 2).  
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Joonis 2. Välja laenutatud e-raamatud 

Vastajate hinnangul võiks e-raamatukogus ELLU olla rohkem e-raamatute litsentse, mis võimaldaks 

suuremal hulgal inimestel sama e-raamatut korraga lugeda. Praegu toimib e-raamatukogu sarnaselt 

füüsilise raamatukoguga, kus raamatut saab laenata nii palju lugejaid, kui on eksemplare ostetud. 

 

Küsimus: Kas on juhtunud, et ELLUs pole e-raamatut, mida soovisid laenata? Vastusevariandid: 

jah/ei 

94,5% (173 vastajat) vastanutest on juhtunud, et otsitavat e-raamatut ei leidu e-raamatukogus. 5,5% 

(10) vastanutest ei ole seda kogenud, mis tähendab, et nad on alati leidnud otsitavad e-raamatud (vt 

Joonis 3). Sellest võib järeldada, et ELLUs leiduvate e-raamatute valik võiks olla mitmekesisem.  

 

Joonis 3. ELLUs puuduvad e-raamatud 
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Küsimus: Millis(t)e seadme(te)ga kasutad ELLUt ja kuidas hindad kasutamise mugavust skaalal 0-

3*? 

0 – ei ole selle seadmega kasutanud 

1 – ebamugav 

2 – mugav 

3 – väga mugav 

E-raamatukogu ELLU on loodud kasutamiseks laua- ja sülearvutiga, kuid seda saab kasutada ka 

tahvelarvuti, nutitelefoni ning e-lugeriga, kui e-luger võimaldab internetiühendust ja selles sisalduva 

tarkvaraga saab avada mitu vahelehte. 

Küsitlusest selgub, et kõige rohkem kasutatakse e-raamatukogu laua- või sülearvutiga (138 vastajat) 

ning nendega on ELLUt kõige mugavam kasutada (74 vastajat ütles, et väga mugav, 51 vastajat pidas 

kasutamist üsna mugavaks) (vt Joonis 4). Tahvelarvutis ja nutitelefonis e-raamatute lugemine on 

samuti populaarne (vastavalt 100 ja 102 kasutajat vastajate hulgast), kuid selgelt on näha, et 

tahvelarvuti kasutajad hindavad ELLUt mugavamaks kui nutitelefonide kasutajad (tahvelarvuti 

kasutajatest hindas 52 väga mugavaks, nutitelefonide kasutajatest hindas 25 väga mugavaks, aga 35 

ebamugavaks) (vt Joonis 5 ja Joonis 6). Kasutusmugavus võib sõltuda ekraani suurusest, kuna ELLUst 

raamatute lugemiseks valimine ja e-raamatu lugemine (nt lehtede kerimine) on väikese ekraaniga 

seadmel tülikam. 

 

Joonis 4. ELLU kasutamine laua- või sülearvutiga 

 

Joonis 5. ELLU kasutamine tahvelarvutiga 

13 
51 

74 

0 

20 

40 

60 

80 

ebamugav mugav väga mugav 

ELLU kasutamine laua- või 
sülearvutiga 

12 

36 
52 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

ebamugav mugav väga mugav 

ELLU kasutamine tahvelarvutiga 



 

Joonis 6. ELLU kasutamine nutitelefoniga 

E-lugeriga ELLU kasutamist on proovinud vaid 24 vastajat ning neist 8 peab seda võimalust 

mugavaks, kuid 11 vastanu hinnangul on see ebamugav (vt Joonis 7). Sellise hinnangu põhjuseks võib 

olla asjaolu, et ELLU kasutamine eeldab pidevat internetiühendust, sest e-raamatuid ei saa 

seadmesse laadida. E-lugerid on loodud põhimõttel, et e-raamat laetakse seadmesse, et seda lugeda 

ka nendes kohtades, kus internetiga ühendust pole võimalik luua. Teine põhjus, miks e-lugeriga ELLU 

kasutamine on ebamugav, võib olla see, et e-lugeri tarkvara ei võimalda ELLUt kasutada viisil, nagu 

see on ette nähtud. 

 

Joonis 7. ELLU kasutamine e-lugeriga 

 

Küsimus: Kui tihti kasutad e-raamatukogu ELLU? Vastusevariandid: mõned korrad nädalas, mõned 

korrad kuus, mõne korrad aastas. 

53% (97 vastajat) vastanutest kasutab e-raamatukogu mõned korrad nädalas, 32,8% (60) mõned 

korrad kuus ning 14,2% (26) mõned korrad aastas (vt Joonis 8). Seega suur enamus ELLU kasutajatest 

on sagedased kasutajad. Vastajate ettepanekutest selgus, et e-raamatukogu kasutatakse rohkem, kui 

lugeja on leidnud enda jaoks sobiva seadme, millega on mugav e-raamatuid lugeda. E-lugerite 

kasutajatelt tuli tagasisidet, et nad kasutavad ELLUt harva, kuna e-raamatukogu ei saa nende e-

lugeritega kasutada. 
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Joonis 8. ELLU kasutamine 

 

Esitasime ka vaba vastusega küsimuse, kus vastajad said teha ettepanekuid ja tuua välja näiteid, 

mis neid ELLU kasutamise juures häirib. Selgus, et enim tekitavad muret lugemiskeskkonna 

järjehoidja, e-raamatute järjekorda lisamise puudumine ja lugemissoovide salvestamise võimaluse 

puudumine. Kasutajad tunnevad puudust ka erinevatest e-raamatu nimekirjade sorteerimise 

võimalustest. Veel tuleb ettepanekutest välja, et kasutusmugavus võiks vähem oleneda seadmest, 

millega e-raamatuid loetakse. 

Ülevaade korduvatest ettepanekutest: 

 Lugemiskeskkonna parandamine (leheküljenumbrite näitamine, hangumise vältimine, offline 

lugemine ehk raamatu faili laadimine seadmesse) – 29 vastajal oli soovitusi 

lugemiskeskkonna paremaks muutmiseks; 

 Erinevatele seadmetele kohandamine – 23 ettepanekut; 

 Suurem kirjanduse valik (uued e-raamatud kiiremini ELLUsse, e-raamatud noortele) – 22 

ettepanekut; 

 Järjehoidja võiks olla täpsem ja võimaldada peatüki keskele märkimist, et tegeliku 

lugemisjärje leidmine oleks kiirem; järjehoidja võiks töötada kõikidel seadmetel ühtemoodi; 

raamat võiks avaneda kohast, kus lugemine pooleli jäi – 21 ettepanekut; 

 E-raamatute nimekirjade ja/ või kategooriate parem sorteerimine – 10 ettepanekut; 

 Ettepanekud erinevate veateadete ilmumise või lehe toimimise kohta – 9 vastajat; 

 Järjekorda lisamise võimalus – 7 ettepanekut; 

 Lugemissoovide nimekirja loomine, „Loe hiljem“ – 5 ettepanekut. 
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