
Üleeuroopaline uuring: 
kõige rohkem loetakse 
e-raamatuid sülearvutist 
ja nutitelefonist

Uuringust

Projekti EODOPEN raames viidi tavakasutajate ja vaegnägijate 
hulgas 2020 aastal läbi e-raamatute kasutajakogemuse uuring. 
Selle eestvedaja oli ühte EODOPEN-i töögruppi juhtiv Sloveenia 
rahvus- ja ülikooliraamatukogu. Uuringu tulemused on kirjas 
lühiraportis, detailsem analüüs ilmub artiklina rahvusvahelises 
raamatukogundusajakirjas.

Kahest küsitlusest koosnenud uuringu raames koguti 2020. aasta aprillist juunini 
koostöös EODOPEN-i viieteistkümne partnerorganisatsiooniga andmeid kümnest riigist 
(Austria, Eesti, Leedu, Poola, Portugal, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari). 
Eestist tegid kaasa Eesti Rahvusraamatukogu ja Tartu Ülikooli Raamatukogu. Esimese 
küsitluse eesmärk oli saada teavet tavalugejate e-raamatute kasutajakogemusest, teise-
ga aga püüti saada ülevaadet pimedate ja vaegnägijate vajadustest e-raamatute kasuta-
misel. Lisaks kasutajakogemuse analüüsile aitasid mõlemad küsitlused välja selgitada ka 
e-raamatutega kaasnevad probleemid, samuti saadi ülevaade, milliseid seadmeid kasu-
tatakse ning mis tüüpi faile eelistatakse.  



Tulemused
E-raamatute kasutajate kogemuste ülevaade

Juurdepääs e-raamatutele ja nende kasutamine 

Vähemalt 80%-le küsimustest vastast 1718 lugejat. Suur osa neist olid vanuses 20–29, 
seega võib ootuspäraselt eeldada, et enamik neist olid tudengid. Vastajate seas oli ka 
raamatukogude töötajaid ja õppejõude. Eestist analüüsiti kokku 269 vastust.

Alljärgnevalt on antud ülevaade küsitlustega kogutud andmetest, mis on aluseks eda-
sisele tegevusele. 

Uuringust ilmnes, et enam kui pooled kasutajad hangivad e-raamatuid peamiselt e-raa-
matukogudest. Veidi üle 40% vastajatest (peamiselt tudengid, raamatukogude töötajad 
ja õppejõud) ka ostab neid. Umbes sama palju vastajaid (peamiselt tudengid) eelistab 
e-raamatuid siiski laenutada või raamatukogude kaudu alla laadida.  

E-raamatute lugemise harjumused 
Enamikus ehk 86% vastajatest eelistab e-raamatuid oma seadmesse alla laadida ning 
seejärel lugeda. Peaaegu kaks kolmandikku vastajatest loeb rohkem kui 30 minutit 
korraga. Oluliseks või väga oluliseks peetakse e-raamatute puhul allalaadimist, täisteksti-
otsingut, sirvimist, lehekülje suurendamise ja leheküljenumbri järgi otsimise võimalust.  

E-raamatute kasutamise võimalused
[väga oluline / oluline, N=1718]

Probleemidena toodi välja täisteksti kasutamise piirangud, leheküljenumbrite erinevus 
trükitud raamatu lehekülgede numeratsioonist, keeruline navigatsioonisüsteem ja 
seadmega kohalduva kujunduse puudumine. 
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Milliseid probleeme te e-raamatuid lugedes tavaliselt kohtate? 

E-raamatute failitüübid ja tarkvara, failitüübi muutmine
Failitüüp oli oluline enam kui 60%-le vastanutest. Vähem kui viiendik vastajatest kasutab 
spetsiaalset tarkvara, et soovi korral konverteerida tekst ühest failitüübist teise.  

Enim eelistatakse pdf-formaati (45%), seejärel EPUB-i (38%). HTML-, TXT- ja RTF-formaati 
pidasid sobivaimaks ainult 1–4% vastanutest.

E-raamatute lugemise seadmed 
Uuringust selgus, et kõige rohkem loetakse e-raamatuid sülearvutist ja nutitelefonist.  

Samas peavad lugejad e-raamatute lugemisel kõige sobivamaks seadmeks siiski 
e-lugerit (seda kinnitavad peaaegu pooled vastajad), sellele järgnevad tahvel- ja sülear-
vuti. Vastustest selgub, et nutitelefoni peavad e-raamatute lugemiseks sobivaks vähe-
sed, alla 10%.  

49%

48%

46%

42%36%

31%

29%

26%

24%

15%
Piirangud täisteksti kasutamisele [842]

Lehekülgede numeratsioon [833]

E-raamatu navigatsioonisüsteem 
on ebaselge [797]

Lugemiseks on vajalik spetsiifiline tarkvara [721]Muudetav kujundus pole võmalik [623]

Märkusi, kommentaare, esiletõstmisi,
järjehoidjaid ei saa eksportida. [537]

E-raamatu lisafunktsioonid pole
kasutatavad [498]

Väljatrükkimise piirangud [449]

E-raamatu tööriistafunktsioonide
suvandid on ebaselged [406]

Järjehoidjad pole esile tõstetud [265]

55%

55%

42%

38%

Sülearvuti [944]

Nutitelefon [939]

E-luger [718]

Tahvelarvuti [651]

[Vastusevariante võis lisada, N=1718]

Millist mobiilseadet kasutate e-raamatute lugemiseks? 
[Vastusevariante võis lisada, N=1718]
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Vähemalt pooltele küsimustele vastas 525 inimest. Suur osa vastanutest olid vanemad 
kui 40-aastased ja enamik neist pensionärid. Vastajad jagati nägemisvõime kolmest 
astmest lähtuvalt kolme gruppi: pimedad, peaaegu pimedad ja vaegnägijad. Pimedatel 
ja vaegnägijatel, aga ka vanematel inimestel ilmnenud vajadusi mobiilseadmete kasuta-
misel peab uuringu korraldanud töögrupp väga oluliseks.  

Pimedate ja vaegnägijate e-raamatute 
kasutajakogemuse ülevaade

Juurdepääs e-raamatutele ja nende kasutamine
Ligi 60% vastajaid eelistab e-raamatuid raamatukogust laenutada/alla laadida, veidi üle 
40% kasutab e-raamatukogu. Kolmandik vastanutest ostab ka ise raamatuid ja alla 10% 
kasutab e-raamatute piraatversioone. 

Ligi 85% vastanutest eelistavad raamatuid lugeda nii, et on need eelnevalt nutisead-
messe alla laadinud. Reaalajas loeb neljandik vastanutest. 

E-raamatute lugemise harjumused ja eripärad
Suur osa ehk 73% vastanutest väitsid, et loevad raamatu algusest lõpuni läbi, tehes seda 
vähemalt 30 minutit järjest. 

Enam kui poolte vastajate jaoks oli oluline ka sisukord, viiendikku huvitas lühikokkuvõte 
ja veidi üle 15% vastanutest vajavad ka viiteid.

Kõige olulisemaks peeti allalaadimise võimalust, seda rõhutas 83% vastajatest. Täisteksti-
otsingu vajadust märkis 62% vastanutest.
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Milliseid probleeme te e-raamatuid lugedes tavaliselt kohtate? 
[Vastusevariante võis lisada, N=525]
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Seadmed ja abivahendid e-raamatute lugemisel
Ligi 60% vastajatest eelistab e-raamatute lugemisel sülearvutit ja pooled nutitelefoni. 
Võib aga eeldada, et veel ei osata kõiki abivahendeid hästi kasutada. Enim ehk 62% kasu-
tatakse emakeelset ekraani lugemise tarkvara, võõrkeelset tarkvara mainis ligi veerand 
vastanutest. 

Emakeelset ekraani lugemise tarkvara kasutatakse kõikides mobiilseadmetes, Braille´ 
ekraani ja klaviatuuri kõige rohkem aga sülearvutites. 

Erinevused e-raamatute võimaluste kasutamises, failitüübi, seadme ja abivahendite vali-
kul võivad olla tingitud nägemisvõimest. Seetõttu on oluline käsitleda eraldi gruppidena 
pimedaid, kes peavad kasutama üksnes abivahendeid, ja vaegnägijaid, kes vajavad 
lugemiseks teatud kohandusi.  

Uuringutulemusi kasutatakse eriformaatide ja konverteerimisvõimaluste soovituste ja 
juhiste koostamisel ning tehniliste võimaluste kaardistamisel, mille eest vastutab 
EODOPEN-i vastav töögrupp. 

▶ utlib.ut.ee/eodopen ▶ nlib.ee/et/eodopen

EODOPEN ehk eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for 
European Netizens on 4-aastane projekt, mida koos raamatukogudega 
finantseerib Euroopa Komisjon kultuuriprogrammi raames ja mille 
eesmärgiks on kindlate sihtgruppide soovidest lähtuvalt digiteerida 15 
000 20. ja 21. sajandil välja antud teost. Projekti partnerriigid on Austria, 
Eesti, Rootsi, Tšehhi, Poola, Slovakkia, Saksamaa, Portugal, Ungari, 
Sloveenia ja Leedu. Projekti kogumaksumus on ligi 4 miljonit eurot.  

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

eodopen.eu

E-raamatute failitüübid ja tarkvara, failitüübi muutmine

Üle poolte vastajate jaoks on oluline, millist failitüüpi e-raamatu puhul on kasutatud. 
Enim eelistatakse raamatuid, mis on PDF-, TXT- või EPUB-formaadis. Võib eeldada, et 
failitüübi eelistus sõltub nägemisvõimest ja spetsiaalsete abivahendite kasutamise 
oskusest. 

Kolmandik vastajatest kasutab teksti konverteerimise tarkvara. Kõige sagedamini kasu-
tatud programmid ja rakendused on ABBYY FineReader, Balabolka, Calibre, Voice 
Dream Reader, MS Word, RoboBraille ja Adobe Acrobat. 

Kõige rohkem konverteeritakse tekst TXT-failitüüpi, sellele järgneb MS Word.
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