
eiam- ' 
enam ' 
sisse-

<4 proxsenan meie 
kest sissetulek 100 
rubla, praegu on 
tulek 67 protsendil inimestest.

maa 
või 

see

gi lülide ülitiheda 
kustest sidemetes 
nes tootmisharud

" gradi oblas' 
ja Altai kr 
kinud saa' 
maal, Ees 
muudes 
neile v-' 
ja oblas 
esmajof 
tumine

selle 
kõik 
po- 

ning

t veel sellegi 
Kusel vastutus-

Ma ei tahaks piirduda vaid 
nende kriitiliste märkustega. 
Tahan kutsuda kõigi ettevõ
tete juhte ja töökollektiivide 
nõukogusid üles asjas viivita
matult selgusele jõudma ning 
siin vajalikku korda sisse 
seadma. See räägib samuti 
selgelt, et ka keskuses tuleb 
teha teatud korrektiive ning 
töötada välja ja viia ellu vas
tavaid majandusabinõusid.

Tegelikke vajadusi arvesse 
„Rftog nn NSV Liidu valitsus

et me 
i, seltsi- 
ja töö- 

egi oma 
.isse seed
imata vas
taline uut- 

•tapi suure 
käib nii 

tõigi töökol-

Kuidas on lood tegelikult? 
Tuleb alustada 1927, aastast. 
Siis toodeti inimese kohta 30 
kilogrammi liha ja 206 kilo
grammi piima. 1965. aastal tar
biti inimese kohta liha ja 
lihasaadusi 40,6 * 
peale selle ' 
mese kohta 
mi kala, 
masaadusi 
kohta 251 
aastal olid _
tavalt 64 kilogrammi liha, 341- 
kilogrammi oiinja ia 1Я kilo-

яюг jouais välja selleni, et 
aasta algul tekkis ettevõtte 
sulgemise küsimus. Siis ot
sustas kollektiiv võtta ettevõt
te kaheksaks aastaks rendile. 
Möödus mõni kuu, palun tä
hele panna, seltsimehed, mõ-

sta tarnBülesanne.
käigus see ei 

.k, mida toodate,

maalt lahkumine jätkus. See , 
kõik ongi nii-öelda probleemi 
teravdanud. Situatsiooni ■ 
mõistmiseks tuleb silmas pi- • 
dada, et nende aastate vältel |

'"'iselt erinenud toidu- ja
•’е valmistamise 

’-üljest ning
’°ku-

ini- 
kilogram- 
ja pii- 
inimese 

1987.

. liha _
. ikilogrammi, 

tarbiti
12,6 

Piima 
tarbiti 

kilogrammi, 
need ■ näitajad vas-

krais.. praegu
küsimuse ajalugu puuduta
ma, sest selle juured ulatu
vad sügavale. Ütlen vaid üht:

' Vidami' ■ Иг ' vähe 
- ' lavate imen- 

ihtvii- 
, • $ ■ stase-

; ’ ■ ■ lavate
välja

lase!. Niisugust nähtust hin
natakse Keskkomitees ja va
litsuses rühmaegoismi ilmin
guna, mis on sotsialistlikus 
ühiskonnas lubamatu. • Kuju
tage ette, et' kõik asuvad nji- 

. SUKUSPl» IppIp А era mpis Imik

janevad põhjalikel 
majanduses, tema 
ekstenslivarengult 

"h teele.
" - näide

nas, sest need plaanid ra- 
’ " muutustel 

üleviimisel 
intensiiv-

tootmises
-tasemes toi-

••utuste

u une Kaeliigutuse- 
dama. Mida 
da võib? See 
kaugel tõsisest 
tegelikust elust

usele ohtlik. Ja millis- 
motiividest niisuguse 
nise pooldajad ka ei 

duks, on nende vaated 
itud põhjustel vastuvõe

tud ja tuleb tagasi lü-‘ 
a. Ent samasuguse reso- 

itsusega tuleb tagasi lüka- 
ka nende vaated, keda

gradi oblastis. Tuleb meelde, meie maa. M 
kui terav oli seal toiduainete- on ühtne ja 

seostatud 
kompleks, 
tunda häi* 
must niis- 
kondades 
krai, mif 
maa m-- 
tähtsan 
dunud 
vase- 
osa г 
suur- 
kog 
mii 
ja

midega, vaimse ja kõlbelise 
elu tervendamine, m$ie ajaloo 
mõtestamine jne. ning kes 
näevad selles ümberkorral
duste uudsuses peaaegu et 
ohtu sotsialismile.

Mis ühendab nende äär
muslike vaädete kandjaid, on 
see, et nii ühed kui teised 
ajavad inimesi segadusse, 
külvavad rahva hulgas kaht
lusi uutmise mõtte ja ees
märgi suhtes. Iga äärmus on 

-'Suslikust seisukohast e£s- 
•ifUisest seisukohast 

"'letu. Ja me 
'"dunud

'* mõningatel ajajärku-
'"tati jämedalt.

~keid ta-

KODANIK'

USALDUSKI MAKSAB MIDAGI
OUTAME . . . . . . . . . . .
on meelde jäänud poodides 
möödunud aastail valitsenud 
küllus, praegu on aga kõikjal 
tunda toiduainete nappust?

Tol ajal töötasin ma partei 
Stavropoli kraikomitee teise 
sekretärina ning vastutasin 
muu hulgas toiduaine-, ja 
kergetikistuse eest. Need, kes 
siis majandus- ja nõukogude 
tööd tegid, mäletavad, milline

PÕLLUMAJA 
EEIISAREN 
teid. Paranenud õn Turusta 
mine köögivilja ja kartulig; 
Suure panuse annavad koop 
ratiivne sektor ja eramaja 
damine. , 

Sama teed läheb ka 
petski oblast. Viimase " 
aastaga on siin tänu jr 
majandustoodangu sv 
damisele ja plaanide e 
täitmisele oluliselt ka 
liha ja piima tarnimi-

••'lielu



Lugupeetud vastajaJ

Palume Teid pühendada veidi aega käesoleva ankeedi 

täitmisele. Meid huvitab Teie arvamus Eesti NSV ajakirjan 

duse kohta tervikuna ning eriti "Rahva Hääle” kohta.

Teie töö kergendamiseks on enamiku küsimuste järele 

trükitud võimalikud vastusevariandid, mille hulgast vali

ge sobiv ning tehke selle järel olevale numbrile ring 

ümber. Kui vastuse variandid pole ette antud, vöi Te ei 

leia sobivat varianti, siis kirjutage oma arvamus juurde.
Kui Teil ankeedi täitmisel tekib küsimusi, aitab 

Teid meie intervjueerija.

Täname abi eest ja soovime head pealehakkamist J

Teleraadiokomitee

Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse

sotsioloogid



hiis sugu soid ajalehti Te loete ja kui tihti?

Järje
kindlalt 
iga 
numbrit

Mõni Harva Ei loe
leht loen üldse
jääb 
vahele .

1. "Rahva Hääl” (P)

2. "Noorte Hääl" 1

3» "Sovetskaja Estonija" 1

4. "Molodjoz Estonii" 1

5« "Sirp ja Vasar" 1

6, "Spordileht" 1

7 о"Kodumaa" 1
8. "Nõukogude Õpetaja" 1

9. "Maaleht" 1

10. "Õhtuleht" 1

11. "Üdaci" 1

12. Mõni teine liryia- või x-»rajoonilehtpoVtiWtixl)
13. "Pravda" Г

14» "Izvestija" 1

13» "Literaturnaja Gazeta" 1

16. Teised üleliidulised aja
lehed 1

17» Välismaa ajalehed 1

2 3 '4
2 3 (4)
2 3 (D

2 3 (4)

2 3 ©
2 (D 4

2 3 (Z)

2 3 (©
2 3 ©

2 © 4

2 3©

2 3 4
2.3 (D

2 3 (4)

2 3 @

2 3©
2 3 @

18. Mitu inimest loeb Teie poolt tellitud või ostetud "Rahva 
Hääle" ühte numbrit? .. f/...

19»* Kas Teie arvates on"Rahva Hääl" viimasel aastal •••
... muutunud huvitavamaks • (Г)

••• jäänud sisu poolest samale tasemele 2

.. • muutunud igavamaks ......... . 3

... ei oska otsustada ........... ...... 4



20. Kui Te arvate, et ”Rehva Hääl” on viimasel aastal muutu
nud, siis mille poolest? .;• ♦. Л'.LÄV-.
. v.. .■;. idd du Wb : ............................

21. Kas ”Rahva Hääles” on viimasel aastal tulnud selliseid 

teemasid, rubriike, lehekülgi, mida Te loete erilise huvi 

ga? Nimetage, palun! 
.  

22. Kuidas Te hindate ”Rahva Hääle” kirjutiste temaatikat, 

probleemide valikut?

Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad, ükskõikseks

Mitte eriti olulised ............ »•

Ei tea, ei oska öelda .................... .......
Üsna olulised 

Need on minu jaoks väga olulised., erutavad ........

23* Kas Te olete ”Rahva Hääles” kirjutatust vestelnud oma 

koduste, sõprade, tuttavate vöi töökaaslastega?

Jah, sageli 1
Mõnikord küll /2)

Väga harva 3
Üldse mitte 4

24* Kas Te olete kasutanud ”Rahva Hääle” materjale oma töö

asjade lahendamisel, oma seisukohtade kaitsmisel, esine» 

mistes, õppetöös vm.?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva ( 3)

Üldse mitte 4
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25» Igal ajalehel on oma koht teiste hulgas, ülesanded, mida 

just tema kõige paremini saab täita. Oma osa on ka "Rahva 

Häälel". Mida annab Teile "Rahva Hääle" lugemine, miks Te 

seda loete?

Märkige oma vastus punktiirjoonele numbriga iga allpool 

toodud põhjuse juures järgmiselt:

5 = sellepärast kindlasti, see on mulle väga oluline

4 = ka sellepärast, kuigi see pole nii oluline

3 = ei tea, ei,oska öelda
2 = sellepärast eriti mitte, seda ta pakub vähe

1 = sellepärast üldse mitte

Märkige
vastus
siia Kas sellepärast, et ta •••

võimaldab mul olla kursis oma vabariigi sündmustega
•5e võimaldab mul olla kursis üleliiduliste sündmustega

•Л võimaldab mul olla kursis välismaal toimuvate sündmustega 
.V. kirjutab mulle tuttavatest^asjadest, inimestest

aimab minu tööks vajalikku igapäevast informatsiooni

•J» pakub minu ümbruskonnas kõneainet, võimaldab leida ühi
seid jututeemasid

//... tutvustab huvitavaid inimesi, nende töid ja mõtteid
. Л laiendab silmaringi, annab mulle uusi teadmisi
. Л hoiab kursis vabariigi juhtivate organite tegevusega

. V. hoiab kursis ML juhtivate organite tegevusega, otsustega

. Д aitab näha ja lahendada probleeme

. ergutab avalikkust sõna sekka ütlema .

.6. aitab mul aega viita

... trükib ära TV ja raadio saatekava i

... pakub tuge elus toimetulemiseks

«.. pakub infot argielu toimetusteks
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165. Mida peate praegu kõige olulisemaks probleemiks Eestis?

166. Mida Teie arvates tuleks teha selle probleemi lahendamiseks?

• ..«.e..* eee.e®e..ee.

167. Kuivõrd Te tunnete huvi ühiskonnaelus praegusel ajal 

toimuvete ümberkorralduste Vastu? Kas olete neist •• •

••• väga huvitatud 5

... küllaltki huvitatud sy

... ei oska öelda 3

... vähehuvitatud 2

... üldse mitte huvitatud 1

168. Millises suunas muutub Teie arvates meie ühiskonnaelu 

järgnevatel aastatel?
MSVL-s Eesti Teie töö-kZ^v
tervikuna MSV-s (õpi-)kohas

Muutub paremaks (l ) (?) (£)

Jääb endiseks 2 2 2

Muutub halvamaks 333

Ei oska öelda 4 4 4

171. Kas see, mida kirjutab "Rahva Hääl”, langeb ühte sellega, 

mida Te ise asjast teate?

Peaaegu alati 1
Küllalt sageli z(2)

Mõnikord 3

Väga harva 4

Mitte kunagi

Ei oska öelda
5
6

eee.e%25c2%25aee..ee
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172. Missugused artiklid. "Rahva Hääles" Teie arvates vasta

vad kõige paremini perestroika vaimule?

173* Kes "Rahva Hääle" autoritest Teie arvates kirjutavad 

kõige paremini, veenvamalt?
J (7 C i vlJ "k. ‘

••езе»вее#*е<<ееееееееееееее*#ееееееееееееее*е*еееееее

174. Milline on Teie arvamus, kuivõrd teostatavad on NLKP XIX 

parteikonverentsi poolt püstitatud ülesanded?

Täielikult 5

Põhiliselt ' (4

Pooleldi 3

Vähesel määral 2
Üldse mitte 1

Ei oska öelda 6

Veel kellestki?

175* Kellest sõltub Teie arvates perestroika edu?
Täie- Ösali- Üldse 
likult selt mitte

Ei oska 
öelda

Valitsuse juhtivast osast V 2 3 4

Partei juhtivast osast © 2 3 4

Üleliidulisest juhtkonnast 1 2 3 <9

Vabariigi juhtkonnast d) 2 3 4

Inimestest endist Ф 2 3 4

Rahva omaalgatuslikest 
rühmitustest (liikumised, 
seltsid, ühingud) 1 2 3



Lugejad, on erinevad ning ka arvamused ajalehe kohta võivad 

olla eiinevad. Loetleme'nüüd mõningaid võimalikke etteheiteid 
ning Teie märkige, kas Te nõustute nendega või mitte.
Kas”Rahva Hääl” ...

Ei,seda Ei tea, Pea- Just täp-
viga tal ei oska •aegu selt see
pole öelda viga tal i

181.. . kirjutab liiga vähe
inimestele lähedastest /-
asjadest - 1

182.. . annab liiga vähe sõna _
lugejale 1

183.. . kirjutab liiga keeru-
ruliselt, arusaamatult 'l

184».• kasutab autoritena
liiga sageli ühtesid ja 
samu inimesi 1

185*.• on piltide ja fotode
poolest vaene . 1

186.. . on kehvasti kujundatud.
(kirjad, jooned,,pealkirjad ) И

187.•• on sisult üksluine M

188.. . ei arvesta küllalt lu
geja arvamust 1

189» •• on keelelt, väljendus
viisilt igav, ametlik 1

190.. . on vähe kriitiline (T)

191 <.. ilustab tegelikkust Qy-

192.. . pakub vähe naljalugusid 1 

193*** pealkirjad on väheütlevad 1
194»e« lood on liiga pikad. (J)

195»•• tõstab liiga harva 
üldsuse ette teravaid 
probleeme 1

196.. . annab liiga vähe nõu
andeid igapäevaseks eluks \V\

197»••surub liiga peale oma 
hinnanguid ja seisukohti 1

198.. . kirjutab liiga pealis
kaudselt, ei lahenda prob
leeme lõpuni 1

2

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4

3 4-

3 4

3 4

3 4

3 4
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Ei,seda 
viga tal 
pole

Ei tea, 
ei oska 
öelda .

Pea
aegu

Just täp
selt see 
viga tal on

199.»* kirjutab liiga palju 
tööst

š
2 3 4

200*»» tutvustab liiga vähe 
tööinimesi 1 3 4

201»*» kirjutab ebaolulistest 
asjadest 1 (?) 3 4

202**• kirjutab liiga vähe 
meie kandi inimestest ja 
probleemidest 1 (2) 3 4

203®.. ei ole rahva hääl, vaid 
vabariigi juhtorganite 
häälekandja . ® 2 3 4

204.».arvestab vähe rahva ar
vamuste ja meeleoludega G) 2 3 4

Kuidas Teie arvates nRahva Hääl” käsitleb perestroika läbi
viimisega seotud probleeme? (Tõmmake ring ümber sellele arvule, 
mis on lähemal Teie arvamust iseloomustavale märksõnale)

205. põhjalikult 5 .4 3 2 1 pealiskaudselt

206. kriitiliselt 5 4 3 2 1 ebakriitiliselt

207. ausalt 5 4 3 2 1 varjavalt

208* mitmekülgselt 5 4 3 2 1 ühekülgselt

209® õigeaegselt 5 4 3 2 1 hilinenult

210» huvitavalt 5 4 3 2 1 ebahuvitavalt

211. asjatundlikult 5 4 3 2 1 asjatundmatult

212» praktilist kasu 
toovalt 5 4 3 2 1 praktilise kasuta

213. inimlikult, lä- 
daselt 5 4 3 2 1 ametlikult
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Keda sooviksite näha J’Rahva Hääle11 autoritena?

Sageda- Sama- Harva- Ei oska
mini palju mini öelda
kui kui kui
praegu praegu praegu

214» Töölised, kolhoosnikud ja 
teised tööinimesed

215* Parteiorganite ja kesk
asutuste töötajad

216. Asutuste, ettevõtete ja 
majandite juhid

217» Teadlased, spetsialistid

218. Ajakirjanikud

219» Kultuuritegelased (kirja
nikud, kunstnikud jt.)

220. Rahva omaalgatusel tekkinud 
ühingute,seltside,liikumiste 
esindajad, liidrid

221. Kui Teil on mõni lemmikautor, siis kirjutage nimi!

Nüüd palume märkida kõige üldisemad andmed Teie enda kohte

222. Elukoht: Tallinn .........    1

Tartu . 2
. Teised linnad tfe0. (j)

Maakeskused ....... 4

Maal, keskusest eemal 5

223» Sugu: Naine (l)

Mees 2
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Algharidus

224 • Vanus: 16 - 19 aastat 1

20 - 24 M 2

25 - 29 ” 3

30 - 39 11 4
40 - 49 и 5

50 - 59 ” 6

60 ja vanemad
š

225* Perekonnaseis:
Vallaline 1

Abielus

Lahutatud 3

Lesk 4

226, Haridus:

Lõpetamata keskharidus 2
Üldine keskharidus 3

Kutsekeskkool 4

Keskeriharidus 5

Lõpetamata kõrgem 6

Kõrgem haridus 7

227•Parteilisus/
Parteitu Q)

ÜLKNÜ liige 2
NLKP liige, kandidaat 3



228. Tööala:
Pensionär .. .........    (OAj

Lihttööline ........................... 02

Kvalifitseeritud tööline ...................... 03

Põllumajandustöötaja (v.a. juhid) ..........• 0.4

Elukondliku teeninduse ja kaubandustöötaja 05

Teenistuja (v.a. juhtivad töötajad)........... 06

Juhtivad töötajad ............................  07

Insener-tehniline personal ......................08

Meditsiinitöötaja ..... ....................... 09

Kultuuritöötaja .........     10
Õpetaja, kasvataja, teadur .................. 11

õpilane ...............         12

Üliõpilane ■ ..........................  13

Täname Teid nähtud, vaeva eest!

Kui soovite veel midagi lisada, siis palume seda kindlasti

t eha......... .................. ......................... ..  •.
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Lugupeetud vastajal

Palume Teid pühendada veidi aega käesoleva ankeedi 

täitmisele. Meid huvitab Teie arvamus Eesti NSV ajakirjan 

duse kohta tervikuna ning eriti "Rahva Hääle" kohta.
Teie töö kergendamiseks on enamiku küsimuste järele 

trükitud võimalikud vastusevariandid, mille hulgast vali

ge sobiv ning tehke selle järel olevale numbrile ring 

ümber. Kui vastuse variandid pole ette antud voi Te ei 

leia sobivat varianti, siis kirjutage oma arvamus juurde.
Kui Teil ankeedi täitmisel tekib küsimusi, aitab 

Teid meie intervjueerija.

Täname abi eest ja soovime head pealehakkamist!

Teleraadiokomitee

Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse

sotsioloogid
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missuguseid ajalehti Te loete ja kui tihti?

Järje
kindlalt 
iga 
numbrit

Mõni 
leht 
jääb 
vahele

Harva 
loen

Ei loe 
üldse

К ”Rahva Hääl” 1 2 3 '4

2. ”Noorte Hääl” 1 2 3 4
3* ”Sovetskaja Estonija” 1 2 3 4
4. ”Molod.jož Estonii” 1 2 3 4

5» ”Sirp ja Vasar” 1 2 3 4
6. ”Spordileht” 1 2 3 4

7•”Kodumaa” 1 2 3 4
8. ”Nöukogude Õpetaja” 1 2 3 4

9. "Maaleht11 1 2 3 4
10. "Blituletit" 1 2 3 4

11. "lidaci" 1 2 3 4

V-. idöui teine linna- või
rajoo.nJ leht 1 2 3 4

13» ”Pravda” 2 . 3 4

14» ”1^vestija” 1 2 3 4

15* ”Literaturnaja Gaseta” 1 2 3 4

16. Teised üleliidulised aj a-
lehed 1 2 3 4

17e Välismaa ajalehed 1 2 3 4

18. Mitu inimest loeb Teie poolt tellitud vöi ostetud ”Kahva
HUUIp” iihtp rmmhrit?

19e‘ Kas Teie arvates on”Rahva Hääl” viimasel aastal • • e

___ mimtimnci huvi tAVAmnks ------- 1

... jäänud sisu poolest samale ta*semele 2

... muutunud igavamaks 3

ei oska otsustada



20. Kui Te arvate, et ”Rahva Hääl” on viimasel aastal muutu

nud, siis mille poolest? 

21. Kas ”Rahva Hääles” on viimasel aastal tulnud selliseid 

teemasid, rubriike, lehekülgi, mida Te loete erilise huvi

ga? Nimetage, palun! 

22. Kuidas Te hindate ”Rahva Hääle” kirjutiste temaatikat, 

probleemide valikut? -

Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad ükskõikseks 1

Mitte eriti olulised ». .... 2

Ei tea, ei oska öelda ................. 3
Üsna olulised  4

Need, on minu jaoks väga olulised., erutavad ........ 5

23* Kas Te olete ”Hahva Hääles” kirjutatust vestelnud oma 

koduste, sõprade, tuttavate vöi töökaaslastega?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva 3
Üldse mitte 4

24e Kas Te olete kasutanud ”Rahva Hääle” materjale oma töö

asjade lahendamisel, oma 

mistes, õppetöös vm.?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva 3

Üldse mitte 4 

seisukohtade kaitsmisel, esine
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25» Igal ajalehel on oma koht teiste hulgas, ülesanded, mida 

just tema kõige paremini saab täita# Oma osa on ka "Rahva 

Häälel11. Mida annab Teile "Rahva Hääle" lugemine, miks Te 

seda loete?

Märkige oma vastus punktiirjoonele numbriga iga allpool 

toodud põhjuse juures järgmiselt:

5 = sellepärast kindlasti, see on mulle väga oluline

4 = ka sellepärast, kuigi see pole nii oluline

3 = ei tea, ei,oska öelda
2 = sellepärast eriti mitte, seda ta pakub vähe

1 = sellepärast üldse mitte

Жrkige 
vastus 
siia s Kas sellepärast, et ta ••• 

•.. võimaldab mul olla kursis oma vabariigi sündmustega

••• võimaldab mul olla kursis üleliiduliste sündmustega

... võimaldab mul olla kursis välismaal toimuvate sündmustega 

.kirjutab mulle tuttavatest~asjadest, inimestest

... aimab minu tööks vajalikku igapäevast informatsiooni

... pakub minu ümbruskonnas kõneainet, võimaldab leida ühi- 
-šeid jututeemasid

... tutvustab huvitavaid inimesi, nende tõid ja mõtteid

... laiendab silmaringi, annab mulle uusi teadmisi

... hoiab kursis vabariigi juhtivate organite tegevusega

... hoiab kursis ML juhtivate organite tegevusega, otsustega

... aitab näha ja lahendada probleeme

... ergutab avalikkust sõna sekka ütlema

.ь. aitab mul aega viita

... trükib ara TV ja raadio saatekava

..» pakub tuge elus toimetulemiseks

... pakub infot argielu toimetusteks
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IMind see teema 
Seda teemat on

Mina see teema 
..._________"Rahva Hääles"
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165* Mida peate praegu. kõige olulisemaks probleemiks Eestis?

166. Mida Teie arvates tuleks teha selle probleemi lahendamiseks?

еееееееееееееее#еееееееее*е<ФееФг#<#*еее»ее»е*еФе»с-»®е»бФ

167» Kuivõrd Te tunnete huvi ühiskonnaelus praegusel ajal 

toimuvete ümberkorralduste Vastu? Kas olete neist ...

••• väga huvitatud 5

... küllaltki huvitatud 4

... ei oska öelda 3 .

... vähehuvitatud 2

... üldse mitte huvitatud 1

168. Millises suunas muutub Teie arvates meie ühiskonnaelu

järgnevatel aastatel?
NSVL-s 
tervikuna

Eesti
NSV-s

Teie töõ-
(öpi-)koha

Muutub paremaks 1 1

Jääb endiseks 2 2 2

Muutub halvamaks 3 3 3

Ei oska öelda 4 4 4

171. Kas see, mida kirjutab "Rahva Hääl11, langeb ühte sellega,

mida Te ise asjast teate?

Peaaegu alati 1

Küllalt sageli 2

Mõnikord 3

Väga harva 4

Mitte kunagi 5

Ei oska öelda 6



10

172. Missugused artiklid. "Rahva Hääles" Teie arvates vasta

vad kõige paremini perestroika vaimule?

173* Kes "Rahva Hääle” autoritest Teie arvates kirjutavad 

kõige paremini, veenvamalt?

174» Milline on Teie arvamus, kuivõrd teostatavad on NLKP XIX 

parteikonverentsi poolt püstitatud ülesanded?

Täielikult * 5

Põhiliselt ' 4

Pooleldi 3

Vähesel määral 2
Üldse mitte 1

Ei oska öelda 6

Veel kellestki?

175» Kellest sõltub Teie arvates perestroika edu?
Täie Osali Üldse Ei oska
likult selt mitte öelda

Valitsuse juhtivast osast 1 2 3 4

Partei juhtivast osast 1 2 3 4

üleliidulisest juhtkonnast 1 2 3 4

Vabariigi juhtkonnast 1 2 3 4

Inimestest endist 1 2 3 4

Rahva omaalgatuslikest 
rühmitustest (liikumised, 
seltsid, ühingud) 1 2 3 4



Lugejad, on erinevad, ning ka arvamused ajalehe kohta võivad 
olla eiinevad. Loetleme" nüüd mõningaid võimalikke etteheiteid 
ning Teie märkige, kas Te nõustute nendega või mitte.
Kas”Rahva Hääl” .

Ei,seda 
viga tal 
pole

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Pea
aegu

Just täp
selt see 
viga tal on

181... kirjutab liiga vähe 
inimestele lähedastest 
asjadest 1 2 3 4

182... annab liiga vähe sõna 
lugej ale 1 2 3 4

183»•• kirjutab liiga keeru- 
ruliselt, arusaamatult 1 2 3 4

184.•• kasutab autoritena 
liiga sageli ühtesid ja 
samu inimesi 1 2 3 4

185.•• on piltide ja fotode 
poolest vaene . 1 2 3 4

186... on kehvasti kujundatud.
(kirjad,jooned,pealkirjad) 1 2 3 4

187.•• on sisult üksluine 1 2 3 4

188... ei arvesta küllalt lu
geja arvamust 1 2 3 4

189.•• on keelelt, väljendus
viisilt igav, ametlik 1 2 3 4

190... on vähe kriitiline 1 2 3 4

191... ilustab tegelikkust 1 2 3 4
192... pakub vähe naljalugusid 1 2 3 4

193*.• pealkirjad on väheütlevad 1 2 3 4

194.ee lood on liiga pikad. 1 2 3 4 .

195.e. tõstab liiga harva 
üldsuse ette teravaid 
probleeme 1 2 3 4

196... annab liiga vähe nõu
andeid igapäevaseks eluks 1 2 3 4

197.•.surub liiga peale oma 
hinnanguid ja seisukohti 1 2 3 4

198... kirjutab liiga pealis
kaudselt, ei lahenda prob
leeme lõpuni 1 2 3 4
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Ei,seda 
viga tal 
pole

Ei tea, 
ei oska 
öelda.

Pea
aegu

Just täp
selt see 
viga tal '

199®kirjutab liiga palju 
tööst 1 2 3 4

200*.» tutvustab liiga vähe 
tööinimesi 1 2 3 4

201... kirjutab ebaolulistest 
asjadest 1 2 3 4

202... kirjutab liiga vähe 
meie kandi inimestest ja 
probleemidest 1 2 3 4

203®.. ei ole rahva hääl, vaid 
vabariigi juhtorganite 
häälekandja . 1 2 3 4

204®•.arvestab vähe rahva ar
vamuste ja meeleoludega 1 2 3 4

Kuidas Teie arvates ”Rahva Hääl” käsitleb perestroika läbi
viimisega seotud probleeme? (Tõmmake ring ümber sellele arvule, 
mis on lähemal Teie arvamust iseloomustavale märksõnale)

205. põhjalikult 5 .4 3 2 1 pealiskaudeslt

206. kriitiliselt 5 4 3 2 1 ebakriitiliselt

207. ausalt 5 4 3 2 1 varjavalt

208. mitmekülgselt 5 4 3 2 1 ühekülgselt

209. õigeaegselt 5 4 3 2 1 hilinenult

210. huvitavalt 5 4 3 2 1 ebahuvitavalt

211. asjatundlikult 5 4 3 2 1 asjatundmatult

212. praktilist kasu 
toovalt 5 4 3 2 1 praktilise kasuta

213» inimlikult, lä- 
daselt 5 4 3 2 1 ametlikult
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Keda sooviksite näha J’Rahva Hääle” autoritena?

Sageda
mini 
kui 
praegu

Sama
palju 
kui 
praegu

Harve
mini 
kui 
praegu

Ei oska 
öelda

214. Töölised, kolhoosnikud ja 
teised tööinimesed 1 2 3 4

215* Parteiorganite ja kesk
asutuste töötajad 1 2 3 4

216. Asutuste, ettevõtete ja 
majandite juhid 1 2 3 4

217* Teadlased, spetsialistid 1 2 3 4
218. Ajakirjanikud 1 2 3 4
219. Kultuuritegelased (kirja

nikud, kunstnikud jt.) 1 2 3 4
220. Rahva omaalgatusel tekkinud 

ühingute,seltside,liikumiste 
esindajad, liidrid 1 2 3 4

221* Kui Teil on mõni lemmikautor, siis kirjutage nimi!

Nüüd palume märkida kõige üldisemad andmed Teie enda kohtf

222. Elukoht: Tallinn .......... 1

TartU .*•••.••••**• 2

Teised linnad *.**•• 3

Maakeskused ..**•♦. 4

Maal, keskusest eemal 5

223» Sugu: Naine 1
?■:' Л а ст P
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224• Vanus: 16 - 19 aastat 1

20 - 24 " 2

25 - 29 " 3

30 - 39 ” 4

40 - 49 ” 5

50 - 59 ” 6

60 ja vanemad 7

225* Perekonnaseis:
Vallaline 1

Abielus 2

Lahutatud 3

Lesk 4

226. Haridus:

Algharidus . 1

Lõpetamata keskharidus 2
Üldine keskharidus 3

Kutsekeskkool 4

Keskeriharidus 5

Lõpetamata kõrgem 6

Kõrgem haridus 7

227•Parteilisus/

Parteitu 1
ÜLKNÜ liige 2
NLKP liige, kandidaat 3



228. Tööala:
Pensionär ...................................... (И

Lihttööline ....... ........ ...... ........ .... 02

Kvalifitseeritud tööline .............. ......  03

Põllumajandustöötaja (v.a. juhid) ............ 0.4

Elukondliku teeninduse ja kaubandustöötaja 05

Teenistuja (v.a. juhtivad töötajad)........... 06

Juhtivad töötajad ........................  07

Insener-tehniline personal..................... 08

Meditsiinitöötaja ......................... • •• 09

Kultuuritöötaja .....................    10
Õpetaja, kasvataja, teadur ....................  11

õpilane .........................      12

Üliõpilane ........................     13

Täname Teid nähtud vaeva eest!

Kui soovite veel midagi lisada, s:iis palume seda kindlasti

t eha ... ....... ............................ ......... .
i ' ■

TK 4-_И2и.л4м.
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üleviimisel
intensiiv-

selle 
kõik
po-

ning

meie maa. N 
on ühtne ja 
seostatud 
kompleks, 
tunda häi’ 
must niis- 
kondades 
krai, mif 
maa m: 
tähtsan 
dunud 
vase- 
osa г 
suun 
kog 
mil 
ja

Sta tarnSülesanne.
käigus see ei 

k, mida toodate,

vi, reusa, 1 
" gradi oblas' 

ja Altai kr 
kinud saai 
maal, Ees 
muudes 
neile v- 
ja oblas 
esmajor 
lumine 
"ilielu

et me 
t, seltsi- 
ja töö- 

egi oma 
,isse seed
imata vas-
toime uut- 

.tapi suure 
käib nii 

tõigi töökol-

on meelde jäänud poodides 
möödunud aastail valitsenud 
küllus, praegu on aga kõikjal 
tunda toiduainete nappust?

Tol ajal töötasin ma partei 
Stavropoli kraikomitee teise 
sekretärina ning vastutasin 
muu hulgas toiduaine-, ja 
kergetööstuse eest. Need, kes 
siis majandus- ja nõukogude 
tööd tegid, mäletavad, milline

/esi jouais välja selleni, et 
aasta algul tekkis ettevõtte 
sulgemise küsimus. Siis ot
sustas ’ kollektiiv võtta ettevõt
te kaheksaks aastaks rendile. 
Möödus .mõni kuu, palun tä
hele panna, seltsimehed, mõ-.

Piima
tarbiti

kilogrammi.
need näitajad vas-

maalt lahkumine jätkus. See 
kõik ongi nii-öelda probleemi 
teravdanud. Situatsiooni 
mõistmiseks tuleb silmas pi
dada, et nende aastate vältel 

'••Hselt erinenud toidu- ja 
-’е valmistamise 

’-üljest ning 
’°ku-

Ma ei tahaks piirduda vaid 
nende kriitiliste märkustega. 
Tahan kutsuda kõigi ettevõ
tete juhte ja töökollektiivide 
nõukogusid üles asjas viivita
matult selgusele jõudma ning 
siin vajalikku korda sisse 
seadma. See räägib samuti 
selgelt, et ka keskuses tuleb 
teha teatud korrektiive ning 
töötada välja ja viia ellu vas
tavaid majandusabinõusid.

Tegelikke vajadusi arvesse 
.sttoo nn NSV T.iidii valitsus

» proisenau meie 
kest sissetulek 100 
rubla, praegu on 
tulek 67 protsendil inimestest.

ini- 
kilogram- 
ja pii- 
inimese 

1987.

kraist — v» чалла praegu 
küsimuse ajalugu puuduta
ma, sest selle juured ulatu
vad sügavale. Ütlen vaid üht:

mõningatel ajajärku-
”’tati jämedalt.

-Veid ta-

Kuidas on lood tegelikult? 
Tuleb alustada 1927, aastast. 
Siis toodeti inimese kohta 30 
kilogrammi liha ja 206 kilo
grammi piima. 1965. aastal tar
biti inimese kohta liha ja 
lihasaadusi 40,6 kilogrammi, 
peale selle tarbiti ' ' 
mese kohta 12,6 
mi kala. " 
masaadusi 
kohta 251 
aastal olid __________ . .
tavalt 64 kilogrammi liha, 34Г 
kilogrammi oiima ia 1Я kilo-

tootmises 
'•tasemes toi- 

•ntuste

AILI AARELAID 
eiam- 
enam 
sisse-

midega, vaimse ja kõlbelise 
elu tervendamine, m§ie ajaloo 
mõtestamine jne. ning kes 
näevad selles ümberkorral
duste uudsuses peaaegu et 
ohtu ■ sotsialismile.

Mis ühendab nende äär
muslike vaddete kandjaid, on 
see, et nii ühed kui teised 
ajavad inimesi segadusse, 
külvavad rahva hulgas kaht
lusi uutmise mõtte ja ees
märgi suhtes. Iga äärmus on 

•'duslikust seisukohast e|ts- 
*$tilisest seisukohas^ 

•'detu. Ja me 
'"dunud

u une KaeHigutuse- 
dama. Mida 
da võib? See 
kaugel tõsisest 
tegelikust elust

usele ohtlik. Ja millis- 
motiividest niisuguse 
nise pooldajad ka ei 

.luks, on nende vaated 
itud põhjustel vastm/õe- 

atud ja tuleb tagasi lü-‘ 
a. Ent samasuguse reso- 

itsusega tuleb tagasi lüka- 
nende vaated, keda

idami- 
■ vähe 
iavate 
imen- 
ihtvii- 
stase- 
lavate 

, .. . ,__ välja-
laset. Niisugust nähtust hin
natakse Keskkomitees ja va
litsuses rühmaegoismi ilmin
guna, mis on sotsialistlikus 
ühiskonnas lubamatu. Kuju
tage ette, et' kõik asuvad nii

. Sugusel» Ava. mei» knik.

piaama sotsiaaipouttiKa vald-, 
konnas, sest need plaanid ra
janevad põhjalikel " 
majanduses, tema 
ekstenslivarengult 

"ч teele.
" ' näide

PÕLLUMAJA EELISAREN 
teid. Paranenud öA Turusta 
mine köögivilja ja kartulig; 
Suure panuse annavad koop 
ratlivne sektor ja eramaja 
damine. , 

Sama teed läheb ka 
petskl oblast. Viimase ' 
aastaga on siin tänu r 
majandustoodangu sv 
damisele ja plaanide e 
täitmisele oluliselt ka 
liha ja piima tarnimi-

t veel sellegi
gusel. vastutus-

USALDUSKI MAKSAB MIDAGI
. . . OOTAME lOSIMUSI

EESTIMAA

ТАШКГВ8

gradi oblastis. Tuleb meelde, 
kui terav oli seal toiduainete-



- 3 -

20, Kui Te arvate, et "Rahva Hääl” on viimasel aastal muutu

nud, siis mille poolest? ......

21, Kas "Rahva Hääles" on viimasel aastal tulnud selliseid 

teemasid, rubriike, lehekülgi, mida Te loete erilise huvi

ga? Nimetage, palun! ,,,,,,,, ..

22, Kuidas Te hindate "Rahva Hääle" kirjutiste temaatikat, 

probleemide valikut?

Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad ükskõikseks 1

Mitte eriti olulised ................... ,  2

Ei tea, ei oska öelda .............. •  3
Üsna olulised •••••., 4

Need, on minu jaoks väga olulised, erutavad ........ 5

23» Kas Te olete "Rahva Hääles" kirjutatust vestelnud oma 

koduste, sõprade, tuttavate vöi töökaaslastega?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva 3
Üldse mitte 4

24* Kas Te olete kasutanud "Rahva Hääle" materjale oma töö

asjade lahendamisel, oma seisukohtade kaitsmisel, esine» 

mistes, õppetöös vm.?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2 .

Väga harva 3

Üldse mitte 4 
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25» Igal ajalehel on oma koht teiste hulgas, ülesanded, mida 

just tema kõige paremini saab täita. Oma osa on ka "Rahva 

Häälel". Mida annab Teile "Rahva Hääle" lugemine, miks Te 

seda loete?

Märkige oma vastus punktiirjoonele numbriga iga allpool 

toodud põhjuse juures järgmiselt;

5 = sellepärast kindlasti, see on mulle väga oluline

4 = ka sellepärast, kuigi see pole nii oluline

3 = ei tea, ei,oska öelda
2 = sellepärast eriti mitte, seda ta pakub vähe

1 = sellepärast üldse mitte

Märkige
vastus
siia Kas sellepärast, et ta ...

... võimaldab mul olla kursis oma vabariigi sündmustega

.. • võimaldab mul olla kursis üleliiduliste sündmustega

... võimaldab mul olla kursis välismaal toimuvate sündmustega 

.kirjutab mulle tuttavatest^asjadest, inimestest

... aimab minu tööks vajalikku igapäevast informatsiooni

... pakub minu ümbruskonnas kõneainet, võimaldab leida ühi
seid jututeemasid

... tutvustab huvitavaid inimesi, nende töid ja mõtteid 

laiendab silmaringi, annab mulle uusi teadmisi

... hoiab kursis vabariigi juhtivate organite tegevusega

... hoiab kursis ML juhtivate organite tegevusega, otsustega

... aitab näha ja lahendada probleeme

... ergutab avalikkust sõna sekka ütlema

.aitab mul aega viita

... trükib ära TV ja raadio saatekava

... pakub tuge elus toimetulemiseks

... pakub infot argielu toimetusteks
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165» Mida peate praegu kõige olulisemaks probleemiks Eestis?

166» Mida Teie arvates tuleks teha selle probleemi lahendamisek

167* Kuivõrd Te tunnete huvi ühiskonnaelus praegusel ajal 

toimuvete ümberkorralduste Vastu? Kas olete neist ,»•

• ». väga huvitatud 5 

... küllaltki huvitatud 4 

••• ei oska öelda 3 

••e vähehuvitatud 2 

».» üldse mitte huvitatud 1

Teie arvates meie ühiskonnaelu168» Millises suunas muutub

järgnevatel aastatel?
HSVL-s Eesti Teie töö-
tervikuna NSV-s (õpi-)kohas

Muutub paremaks 1 ? 1

Jääb endiseks 2 2 2

Muutub halvamaks 3 3 3
Ei oska öelda 4 4 4

171. Kas see, mida kirjutab ’ 1 Rahva Hääl”, langeb üht e sellega,

mida Te ise asjast teate?

Peaaegu alati 1

Küllalt sageli 2

Mõnikord 3

Väga harva 4
Mitte kunagi 5
Ei oska öelda 6



10

172* Missugused artiklid "Rahva Hääles” Teie arvates vasta

vad kõige paremini perestroika vaimule?

173® Kes "Rahva Hääle" autoritest Teie arvates kirjutavad 

kõige paremini, veenvamalt?

• еоеееееееее»»*еее*е*ее*еееее»еееееееее«ееее*ееее«ееее

174® Milline on Teie arvamus, kuivõrd teostatavad on NLKP XIX 

parteikonverentsi poolt püstitatud ülesanded?

Täielikult 5

Põhiliselt ' 4

Pooleldi 3

Vähesel määral 2
Üldse mitte 1

Ei oska öelda 6

Veel kellestki?

175» Kellest sõltub Teie arvates perestroika edu?
Täie
likult

Osali
selt

Üldse 
mitte

Ei oska 
öelda

Valitsuse juhtivast osast 1 2 3 4

Partei juhtivast osast 1 2 3 4

Üleliidulisest juhtkonnast 1 2 3 4

Vabariigi juhtkonnast 1 2 3 4

Inimestest endist 1 2 3 4

Rahva omaalgatuslikest 
rühmitustest (liikumised, 
seltsid, ühingud) 1 2 3 4



Lugejad, on erinevad ning ka arvamused ajalehe kohta võivad 
olla eiinevad. Loetleme" nüüd mõningaid võimalikke etteheiteid 
ning Teie märkige, kas Te nõustute nendega või mitte.
Kas”Rahva Hääl” •••

1
Ei,seda 
viga tal 
pole

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Pea
aegu

Just täp
selt see 
viga tal on

181... kirjutab liiga vähe 
inimestele lähedastest 
asjadest 1 2 3 4

182... annab liiga vähe sõna 
lugejäle 1 2 3 4

183... kirjutab liiga keeru- 
ruliselt, arusaamatult 1 2 3 4

184.•• kasutab autoritena 
liiga sageli ühtesid ja 
samu inimesi 1 / 2 3 4

185.•• on piltide ja fotode 
poolest' vaene . 1 2 3 4

186... on kehvasti kujundatud.
(kirjad,jooned,pealkirjad) 1 2 3 4

187... on sisult üksluine 1 2 3 4

188... ei arvesta küllalt lu
geja arvamust 1 2 3 4

189••• pn keelelt, väljendus
viisilt igav, ametlik 1 2 3 4

190... on vähe kriitiline 1 2 3 4

191.•• ilustab tegelikkust 1 2 3 4
192..• pakub vähe naljalugusid. 1 2 3 4

193*pealkirjad on väheütlevad 1 2 3 4

194»• • lood on liiga pikad 1 2 3 4

195*«. tõstab liiga harva 
üldsuse ette teravaid 
probleeme 1 2 3 4

196... annab liiga vähe nõu
andeid igapäevaseks eluks 1 2 3 4

197»••surub liiga peale oma 
hinnanguid ja seisukohti 1 2 3 4

198... kirjutab liiga pealis
kaudselt, ei lahenda prob
leeme lõpuni 1 2 3 4
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Ei,seda 
viga tal 
pole

Ei tea, 
ei oska 
öelda.

Pea
aegu

Just täp
selt see 
viga tal on

199»•» kirjutab liiga palju 
tööst 1 2 3 4

200... tutvustab liiga vähe 
tööinimesi 1 2 3 4

201®.. kirjutab ebaolulistest 
asjadest 1 2 3 4

202»«. kirjutab liiga vähe 
meie kandi inimestest ja 
probleemidest 1 2 3 4

203*.. ei ole rahva hääl, vaid 
vabariigi juhtorganite 
häälekandja ■ 1 2 3 4

204*.•arvestab vähe rahva ar
vamuste ja meeleoludega 1 2 3 4

Kuidas Teie arvates "Rahva Hääl” käsitleb perestroika läbi
viimisega seotud probleeme? (Tõmmake ring ümber sellele arvule, 
mis on lähemal Teie arvamust iseloomustavale .märksõnale)

205• põhjalikult 9 .4 3 2 1 pealiskaudeslt

206. kriitiliselt 5 4 3 2 1 ebakriitiliselt

207* ausalt 5 4 3 2 1 varjavalt

208» mitmekülgselt 5 4 3 2 1 ühekülgselt

209. õigeaegselt 5 4 3 2 1 hilinenult

210. huvitavalt 5 4 3 2 1 ebahuvitavalt

211. asjatundlikult 5 4 3 2 1 asjatundmatult

212. praktilist kasu 
toovalt 5 4 3 2 1 praktilise kasuta

213* inimlikult, lä- 
daselt . 5 4 3 2 1 ametlikult
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Keda sooviksite näha ”Rahva Hääle” autoritena?

Sageda
mini ’ 
kui 
praegu

Sama
palju 
kui 
praegu

Harve
mini 
kui 
praegu

Ei oska 
öelda

214» Töölised, kolhoosnikud ja 
teised tööinimesed 1 2 3 4

215* Parteiorganite ja kesk
asutuste töötajad 1 2 3 4

216. Asutuste, ettevõtete ja 
majandite juhid 1 2 3 4

217» Teadlased, spetsialistid 1 2 3 4
218. Ajakirjanikud 1 2 3 4
219» Kultuuritegelased (kirja

nikud, kunstnikud jt.) 1 2 3 4

220. Rahva omaalgatusel tekkinud 
ühingute,seltside,liikumiste 
esindajad, liidrid 1 2 3 4

221. Kui Teil on mõni lemmikautor, siis kirjutage nimi!

Nüüd palume märkida kõige üldisemad andmed Teie enda kohte

222. Elukoht: Tallinn 1

Tartu . ............   2

Teised linnad .♦•••• 3

Maakeskused ....... 4

Maal, keskusest eemal 5

223* Sugu: Naine 1

Mees 2
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224. Vanus: 16 - 19 aastat 1

20 - 24 11 2

25 - 29 ” 3

30 - 39 " 4

40 - 49 11 5

50 - 59 ” 6

60 ja vanemad 7

22l5* Perekonnaseis:
• ✓ Vallaline 1

Abielus 2

Lahutatud 3

Le sk 4

226. Haridus:

Algharidus 1

Lõpetamata keskharidus 2
Üldine keskharidus 3

Kutsekeskkool 4

Keskeriharidus 5

Lõpetamata kõrgem 6

Kõrgem haridus 7

227•Parteilisus/

Parteitu 1
ÜLKNÜ liige 2
NLKP liige, kandidaat 3





LUGUPEETUD SELTSIMEES!

Palume Teid pühendada veidi aega käesoleva ankeedi 

täitmisele. Meid huvitab Teie arvamus Eesti NSV ajakir

janduse kohta tervikuna ning eriti "Rahva Hääle" kohta* 

Palume vastata ka neil, kes "Rahva Häält" ei loe*

Teie too kergendamiseks on enamiku küsimuste järele 
trükitud võimalikud, vastusevariandid, mille hulgast vali

ge sobiv ning tehke selle järel olevale numbrile ring 

ümber* Kui vastuse variandid pole ette antud või Te ei 

leia sobivat varianti, siis kirjutage oma arvamus juurde.

Kui Teil ankeedi täitmisel tekib küsimusi, aitab 

Teid meie intervjueerija*

Täname Teid abi eest ja soovime head pealehakkamist!

Teleraadiokomitee

Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse

sotsioloogid



Missuguseid ajalehti Te loete ja kui tihti?

Pidevalt, 
järjekindlalt

Juhuti Ei loe 
üldse

1. "Rahva Hääl" 1 2 3
2. "Noorte Hääl" 1 2 3

5. "Sovetskaja Estonija" 1 2 3
4. "Molodjož Estonii" ' 1 2 3

5. "Sirp ja Vasar" 1 2 3

6. "Spordileht" 1 2 3

7. "Kodumaa" 1 2 3

8. "Nõukogude Õpetaja" 1 2 3

9. "Televisioon" 1 2 3

Ю. "Raadioleht" 1 2 3
11. "Õhtuleht" 1 2* 3

12. "Edasi” 1 2 3

13. Mõni teine linna- 
või rajoonileht 1 2 3

14. "Pravda" 1 2 3

15. "Izvestija" 1 2 3

16. "Literaturnaja Gazeta" 1 2 3

17. Teised üleliidulised 
ajalehed 1 2 3

18. Välismaa ajalehed 1 2 3
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19» Kas olete kunagi mõnele ajalehele kirjutanud?

Ei ole ............... 1

Korra või paar olen 2

Olen mitmel korral 3

20. Kui olete kirjutanud, siis kas oli see ...

.. . kaastöö ................. 1

... vastukaja lehes kirjutatule 1

... kaebus, abipalve ........ 1

... ettepanek, soovitus ..... 1

Kelle poole pöördumisest on Teie meelest mõ: 

lahendamisel abi?

ne probleemi

Kindlasti 
on

Üldiselt 
on

Raske : 
öelda, 
ei tea

Eriti 
ei 
ole

Kindlas
ti ei 
ole

24. Eesti Raadio 1 2 5 4 5

25* Eesti Televisioon 1 2 3 4 5

26. "Hahva Hääl" 1 2 3 4 5

27. "Noorte Hääl" 1 2 3 4 5

28. "Edasi" 1 2 3 4 5
29. "Õhtuleht" 1 2 3 4 5

30. Teised rajooni või — *

linna lehed 1 2 3 4 5
31 e Üleliidulised

ajalehed 1 2 3 4 5
32. "Sovetskaja Estonia* 1 2 3 4 5
33* "Molodjož Estonii" 1 2 3 4 5

34..................... 1 2 3 4 5
(veel kuhugi)
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Missuguseid ajakirju Te loete ja kui tihti?

Pidevalt, 
järjekindlalt

Vaheteva
hel

Ei loe 
üldse

"55* "Eesti Kommunist" 1 2 3

56. "Eesti Loodus" 1 2 3

57» "Kehakultuur" 1 2 3

58. "Küsimused ja Vastused" 1 2 3

59- "Noorus" 1 2 3

40. "Nõukogude Naine" 1 2 3

41. "Pikker" 1 2 3

42. "Sotsialistlik Põllumajandus" 1 2 3

45. "Tehnika ja Tootmine" 1 2 3

44. "Horisont" 1 2 3

45. "Teater. Muusika. Kino" 1 2 3

4€. "Kultuur ja Elu" 1 2 3

47. "Looming" 1 2 3

48. "Nõukogude Kool" 1 2 3
49. "Nõukogude Õigus" 1 2 3

50. "Keel ja Kirjandus", 1 2 3

51. "Nõukogude Eesti Tervishoid" 1 2 3

52. "Siluett" 1 2 3

53- "Kunst ja Kodu" 1 2 3

54. "Ekraan" 1 2 3
55- üleliidulised ajakirjad 1 2 3

56. Välismaa ajakirjad 1 2 3



Hinnake, palun, allpool loetletud a jakirj'j* dv1»'?: jaan- 
deid selle järgi, kui tähtsad nad on allpool ui:r.-- ’•*- u- ülesan
nete täitmisel® Palume panna hinne igale karalil-r? ,jv rgnev&lt ? 
vä^a tähtis - 5? tähtis - 4, raske öelda - 5» oi ole tahtis

- 2, üldse pole tähtis - 1,

102® Kontakt teiste ini
mestega, ümbritse- j ■
vast elust osasaa
mine

Oma linna 
voi rajoo
ni leht

"Koorte"
Hääl"

"Kahva 
Hääl"

Raadio Tele
visioon

57» Teatada uudis
test NSV Liidust

1 ■

62» Teatada uudiseid 
välismaalt

67• Teatada uudiseid 
Eesti NSV-st

72» Teadmiste täien
damine, silmarin
gi laiendamine

77» Nõuanded, soovitu
sed, igapäevaseks 
eluks vajalikud 
teated

■ •
11 ....... 11

82» Juhtivate organi
te tegevuse, ot
suste, sääraste 
tutvustamine

87, Puuduste kriti
seerimine, prob
leemide lahenda
mine

92, Erinevate arva
muste teadasaa
mine, mõttevahe
tus

I
j
1

- !

97» Väljapaistvate, 
huvitavate ini
meste tutvustamine
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107. Meelelahutus, 
vaba aja sisus
tamine

112. Autoriteetsete 
seisukohtade, hin
nangute esitamine

117. Kaasa aitamine mit
mesuguste ürituste 
korraldamisele, too
de organiseerimise
le x .

122. Tõekspidamiste, elu
väärtuste kujunda
mine

127» Kas Te loete "Rahva Häält"?

Jah, järjekindlalt iga numbrit ... 1

Mõni leht jääb vahele............ 2

Mõnikord loen..................... 5

Väga harva loen................... 4

Varem lugesin, enam ei loe......  5

Ei loe ega ole kunagi lugenud •••• 6

128. Kui Te ei loe "Rahva Häält", siis kas oskate ütelda,

miks?

Need, kes ei loe "Rahva Häält" jätkavad küsimusest 

nr. 292 lk, 18#
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30 - 45 minutit 4

üle 45 minuti

129» Kas Teil on "Rahva Hääl” ...

•.. tellitud...................... 1

..• põhiliselt ostate üksiknumbreid 2

••• põhiliselt loete asutuse, töö
kaaslaste, raamatukogu lehte 3

••• vahel ostate üksiknumbreid, 
vahel loeto töökaaslaste või

. raamatukogu, lehue .. ........... 4

130. Kas Te loete tavaliselt läbi .. •

• •. enam-vähem kogu lehe............... 1.

... Suure osa, umbes poole kirjutistest 2

• •• mõne üksiku kirjutise ...........• • • 3

••. loen läbi ainult oma kutsealasse 
puutuva kirjutise .............. 4

• •• tavaliselt vaatan üle ainult peal
kirjad ........ ................... ,. 5

... loen ainult teateid............. ., 6

131. Kui kaua te tavalise?, t loete ühte "Rahva Hääle” numbrit?

kuni 5 minutit 1

3 - 15 minutit 2

3



132. Kas Te olete "Rahva Hääles" kirjutatust vestelnud oma 
koduste, sõprade, tuttavate või töökaaslastega?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva 3
Üldse mitte 4

133. Kas Te olete kasutanud "Rahva Hääle” materjale oma töö
asjade lahendamisel, oma seisukohtade kaitsmisel, esi
nemistes, õppetöös vm.?

Jah, sageli 1

Mõnikord küll 2

Väga harva 3

Üldse mitte A-

134» Kas Te olete kunagi "Rahva Häälele" kirjutanud?

Ei ole 1

Kord või paar olen 2

Olen mitmel korral 3

135. Kas Teie pöördumine "Rahva Hääle" poole oli ...

... kaastöö ...................... 1

... vastukaja lehes kirjutatule 2

• •• kaebus, abipalve.............. 3

... ettepanek, soovitus ......... 4

136. Kui Te olete pöördunud "Rahva Hääle" poole abipalve või
ettepanekuga, siis kas sellest oli kasu?

Oli suurel määral 1

Osalt oli 2

Ei olnud 3
Ei oska öelda 4
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137. Kuidas hindate "Rahva Häält" tervikuna?

Vaga hea 1
Üldiselt hea 2

Keskmine 3

Kehvapoolne 4

Väga halb 5

138. Kas Teie arvates on "Rahva Hääl" viimastel aastatel • ••

... muutunud huvitavamaks 1

... jäänud sisu poolest samale 
tasemele 2

... muutunud vähem huvitavaks 3

..• ei oska otsustada 4

139. Kui Te arvate, et "Rahva Hääl" on viimastel aastatel 
muutunud, siis mille poolest?

140. Kas "Rahva Hääles" on viimastel aastatel tulnud selliseid 
teemasid, rubriike, lehekülgi, mida Te loete erilise hu
viga? Nimetage, palun!

141. Millal Te hakkasite "Rahva Häält" lugema?

1983 - 1984 1

1980 - 1982 2

1975 - 1979 5

1970 - 1974 4

1960 - 1969 5

1950 - 1959 6

1940 - 1949 7
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142. Kas oskate nimetada perioodi, millal "Rahva Hääl" oli 
Teie jaoks kõige huvitavam?

Missuguste teemade vastu "Rahva Hääles** Te huvi tunnete?

Huvitab üldiselt Ei oska Eriti üldse
väga huvitab öelda ei 

huvi
ta

ei hu
vita

143» Tootmise ja majan
duse üldküsimused 1 2 3 4 5

144. Majanduse planeeri
mine , juhtimine 1 2 3 4 5

145. Tööstus 1 2 3 4 5
146. Põllumajandus 1 2 3 4 5

147. Ehitus 1 2 3 4 5

148. Transport 1 2 3 4 5

149# Teenindus, kaubandus, 
heakord 1 2 3 4 5

150. Perekond, abielu 1 2 3 4 5
151. Välispoliitika 1 2 3 4 5

152. Elu välismaal 1 2 3 4 5

153» Haridus ja koolielu 1 2 3 4 5

154. Loodus ja looduskaitse 1 2 5 4 5
155» Sotsialistlik võist

lus, plaaniülesanne
te täitmine 1 2 3 4 5

156. Majandusmehhanismi 
täiustamine, töö 
organiseerimise prob
leemid 1 2 3 4 5

157* Rahvakontrolli tege
vus 1 2 3 4 5

158. Teaduslik uurimistöö, 
teaduse saavutused 1 2 3 4 5

159* Tehnika areng, uus 
tehnika 1 2 3 4 5
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160, Avaliku korra kaitse 12 3

161, Juriidilised ja sea
dusandlikud probleemid 123

162, Soja ja rahu problee
mid 12 3

163, Noorte elu 12 3

164, Sport ja kehakultuur 12 3

165, Maaelu probleemid 123

166, Marksismi-leninismi
teooria küsimused 123

16?» Tervishoid 12 3

168. Ametiühingu ja teiste 
ühiskondlike organi
satsioonide tegevus 123

169» Elu vennasvabariikides 12 3

170. Eesti NSV juhtivate or
ganite tegevus ja ot
sused 12 3

171« Meie riigi sisepolii
tika t valitsuse tege
vus ja otsused 123

172. Ideoloogiline võitlus, 
kontrapropaganda 123

173. Religioon, ateism 12 3

174. Partei ja revolutsioo
nilise võitluse aja
lugu 12 3

175» Suur Isamaasõda 12 3

176, Laste hooldamine ja
kasvatamine 123

177» Nõukogude too, rahva
saadikute tegevus 1 2 3

178, Vanade inimeste, pen
sionäride probleemid 123

179, Inimestevahelised suh
ted, käitumine 12 3

180, Arhitektuur, projek
te erimi .e 12 3

4 5

4 3

4 3
4 5

4 3

4 3

4 3

4 5

4 3

4 5

4 5

4 3

4 3

4 5

4 3

4 3

4 5

4 5

4 3

4 5

4 3
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~,ir* rubriik, mis Teile üldse pole meeldinud? Nimetage!

181. Kirjandus, kunst,
te a t e r, muus ika, -
film 1 ?. 3 4 5

1;>2. Kultuuri- ja kiu-
itoo 1 2 3 4 5

183 >atiir ja nali 1 2 3 4 3

184. Kas Rahva Hääles*7 г—
1

Cti •r-D rö 
H 0> CG Ctf fl -H t> о ilmunud mõni kirju-

185. Mis laadi kirjutisi, rubriike, teemasid võiks "Rahva

Hääles" Teie arvates rohkem ilmuda?

Lugejad on erinevad ning ka arvamused ajalehe kohta või
vad olla erinevad. Loetleme nüüd mõningaid võimalikke ette
heiteid ning Teie märkige, kas Te nõustute nestega või mitte. 
Kas "Rahva Hääl" ..•

Ei,seda 
viga 
tal pole

Ei tea, Peaaegu Just täp-
ei os— 

t ka 
öelda

selt see 
viga tal 

on

186. ...kirjutab liiga vähe 
inimestele lähedastest
asjadest 1 2 3 4

187. ...annab liiga vähe -
sõna lugejatele 1 2 3 4

188. ...kirjutab liiga kee
ruliselt, arusaamatult 1 2 3 4

189- ,.•kasutab auroritena 
liiga sageli htesid ja
samu inimesi 1 2 3 4

190. ...on piltide ja fotode 
poolest vaene 1 2 3 4
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191. •..on kehvasti kujunda
tud (kirjad, jooned, 
pealkirjad jm») 1 2 5 4

192. ...on sisult üksluine 1 2 5 4

193. ...ei arvesta küllalt lu
geja arvamust 1 2 5 4

194. ...on keelelt, väljendus
viisilt igav, ametlik 1 2 4

'195. ...on vähe kriitiline 1 2 5 4

196. •.•ilustab tegelikkust 1 2 5 4

197. ...pakub vähe naljalugusid 1 2 5 4

198. ...pealkirjad on väheütlevad 1 2 5 4

199. ...lood on liiga pikad 1 2 5 4

200. ...tõstab liiga harva üld
suse ette teravaid prob
leeme 1 2 5 4

201, ...annab liiga vähe nõuan
deid igapäevaseks eluks 1 2 5 4

202. ...surub liiga peale oma 
hinnanguid ja seisukohti mit
mesuguste nähtuste kohta 1 2 7 4

203. ...kirjutab liig? pealis
kaudselt, ei lahenda prob
leeme lõpuni 1 2 3 4

204. ...kirjutab liiga palju toost 1 2 1 4

205. ...tutvustab liiga vähe töö
inimesi 1 2 3 4

206. ...probleemistik on liiga 
ühekülgne 1 2 3 4

20?. ...kiri on liiga peenike, 
raskesti loetav 1 2 3 4

208. ...kirjutab ebaolulistest 
asjadest 1 2 3 4

209. ...kirjutab vähe meie kandi 
inimestest ja probleemidest 1 2 3 4
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Järgnevalt loetleme Teile "Rahva Hääles" ilmuvaid rub
riike» Palume märkida kui sageli Te neid loete.

Loen alati 
kui ilmub

Mõnikord Ei loe Ei teagi
loen sellist

210. Juhtkiri 1 2 3 4

211. NLKP Keskkomitee 
Poliitbüroos 1 2 3 4

212. EKP Keskkomitee büroos 1 2 3 4

213. Ametlikke teateid 1 2 3 4

214. Parteitöötaja arutleb 1 2 3 4

215. Ideoloogiatöö efektiiv
suse ja kvaliteedi 
tõstmiseks 1 2 3 4

216. Poliitinformaatori sõna 1 2 3 4

217. Veendumused 1 2 3 4

218. Vastuseks poliitpäeval 
küsitule 1 2 3 4

219. Teoreetilised artiklid 
keskajakirjanduse st 1 2 3 4

220. 40 (suure võidu aasta
päevaks) 1 2 3 4

??1. Surematu kuulsus 1 2 3 4

222. Vabariigi valitsus ot
sustas . 1 2 3 4

223. Autasustamisi 1 2 3 4

224. Minister vastab 1 2 3 4

225. Fookuses on tarbekaup 1 2 3 4
226. RH kontrollpost 1 2 3 4

227. Säästlikult, heapereme
helikult 1 2 3 4

228. Toitlusprogrammi ellu! 1 2 3 4

229. Töö maitse 1 2 3 4
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230, Põlluinajanduskommentaar 1 2 5 4

231 * Toõstuskommentaar 1 2 3 4

232. Tootmisjuht ja kollektiiv 1 2 3 4
233» Sõna ja teo ühtsus 1 2 3 4

234» Rahvakontroll 1 2 3 4

235, Sõnumeid (meie vabariigist>I 1 2 3 4

236, Sõprussõlmed 1 2 3 4

237, Piirist piirini 1 2 3 4

238, Kuidas kohustusi täide
takse 1 2 3 4

239, Välismaalt 1 2 5 4

240, RH väliskommentaar 1 2 5 4

241# Kirev gloobus 1 2 3 4

242, Panoraam 1 2 3 4

243» Nädala kaja 1 2 3 4

244, Inimesi meie keskelt 1 2 3 4

245* Suhtumised 1 2 3 4

246, Hilisõhtuselt teletaibi- 
lindilt 1 2 3 4

247» Millest mõtleme, millest 
räägime 1 2 3 4

248, Siin me elame 1 2 3 4

249» Halli pead austa 1 2 3 4

250, Kirjaveerud 1 2 3 4

251» RH postkast 1 2 3 4

252, RH vestlusring 1 2 3 4

253» Meie lehes kirjutati, 
mis edasi sai 1 2 3 4

254» Rooli taga ja jalgsi 1 2 3 4

255. Juristi kommentaar 1 2 3 4
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256, Uut seadusandluses 1 2 3 4

257, Kohtusaalist 1 2^4

258, Miilitsatöötaja argipäev 1 2 3 4

259» Perekond ja kodu
262 Üht-jutud

261. Kultuurielu

262. Järjejutt

263. Puhkeveerud

264. TV nädala kava

265. Sport

266. Aed

267. Jahiradadel

268. Piimakommentaar

269. RH intervjuu

270. Kinoekraanidel

1 2 3 А

2 3 4

1 2 3 А

1 2 3 А

1 2 3 А

1 2 3 А

1 2'3 4

1 2 3 А

1 2 3 А-

1 2 3 А

1 2 3 А

1 2 3 А

271» Kas olete osa võtnud "Rahva Hääle” lahtise kirja päevast? 
Kohtunud "Rahva Hääle” toimetuse töötajatega?

Jah 1

Ei 2

272. Kas Teil on ettepanekuid taoliste ürituste paremaks kor
raldamiseks ja lugejate kirjadega tehtava too parandami
seks? Kui on, siis, märkige allpool!



273* Kelle kirjutisi Te "Rahva Häälest" alati meelsasti 
loete? Nimetage enammeeldinud "Rahva Hääle" autoreid?

274. Kas "Rahva Hääles" on viimasel ajal ilmunud mõni kirju
tis, mis Teile on eriti meeldinud? Nimetage, palun!

Keda sooviksite näha "Rahva Hääle” autoritena?

Sagedamini Sama palju Harvemini 
kui praegu kui praegu kui praegu

275. Töölised, kolhoosnikud, 
teised tööinimesed 1 2 5

276. Parteiorganite ja kesk
asutuste töötajad 1 2 5

277. Asutuste, ettevõtete ja 
majandite juhid 1 2 5

278, Teadlased, spetsialistid 1 2 5

279. Ajakirjanikud 1 2 5

280. Kultuuritegelased (kirja
nikud, kunstnikud jt.) 1 2 5

Oletame, et Teie oleksite "Rahva Hääle" toimetaja ja peak
site järgnevalt loetletud 10 sõnumist valima 5 lehte panemiseks. 
Valik sõltub ainult Teie eelistusest. Millised 5 sõnumit Te va
liksite "Rahva Hääle" numbrisse? (Märkige nende juurde ristike 
või linnuke!)

281 Ainult rütmiline töö tagab plaani täitmise.

282. Vabariigi valitsus otsustas...

283- Uut toodangut vennasvabariikidest.

284. Inkade kultuuri mälestusmärgid.
285- Üleliiduline põllumajandusmasinate näitus.

286, Maailma energiavarud vähenevad.
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287* Meie kaasaeg nõukogude kirjanduses.

288. India välisminister visiidil Moskvas.

289. Meie väikelinnade väljaehitamisest.

290. Sel hooajal meie vabariigi teatrites.

291."Bahva  Hääl" avaldab praegu reedeti televisiooni järgmise 
nädala saatekava. Kas Teie arvates on seda ..•

••• väga vaja 1

... üldiselt vaja 2

... raske öelda 3

... pole eriti vaja 4

... üldse pole vaja 5

SIIT VASTAVAD JÄLLE KÕIK!

292. Sugu

Naine 1

Mees 2

293. Vanus  täisaastates

294. Perekonnaseis

Vallaline 1

Abielus 2

Lahutatud 3

Lesk 4
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295. Mitu aastat olete koolis käinud? ...

296. Millise kooli olete lõpetanud?

297. Parteilisus

Parteitu ............. 1
ÜLKNÜ liige.......... 2

NLKP liige või 
liikmekandidaat ...... 3

298. Tööala

Pensionär, kodune ............. ........... 1 

Kvalifitseerimata tööline ................ 2 

Kvalifitseeritud tööline.......... ...... 3 

Põllumajandustöötaja (v.a. spetsialistid) 4 

Põllumajandusspetsialistid ............... 5 

Elukondliku teeninduse või kaubandustöötaja 6 

Teenistuja (v.a. juhtivad töötajad) ..... 7 

Juhtivad töötajad ........................ 8 

Insener-tehniline personal .............. 9-

Meditsiinitöötaja ......................... 10 

Kultuuritöötaja........................... 11 
Õpetaja, kasvataja, teadur............ .. 12 

Õpilane ............................... 15 

üliõpilane ................................ 14

SUUR TÄNU!
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Lisa nr. 10

«Vikerkaar» K!
1. MIS AJAST LOETE «VIKERKAART»?

(1917) 1 Käesolevast aastast
2 Möödunud aastast

tekitav

2. MILLISED SÕNAD ALLPOOL TOODUIST SOBIVAD TEIE MEELEST ISE
LOOMUSTAMA «VIKERKAART?»

1 2 3 4 5
(1918) huvitav + + + + + igav
(1919) sellesuunaline + + Л- + + laialivalguv
(1920) mitmekesine + + + + + üksluine
(1921) kaasaegne + + + + + aegunud
(1922) siiras + + + + + ebasiiras
(1923) ergas + + + + + väsinud
(1924) oma + + + + + võõras
(1925) eluline + + + + + elukauge
(1926) sügav + + + + + pealiskaudne
(1927) iseiseisvust ergutav + + + + + õpetav, manitsev
(1928) terav + + + + + ümardatud
(1929) meeldejääv + + + + + kiiresti ununev
(1930) eri arvamusi salliv + + + + + sallimatu, ühe

suunaline
(1931) usaldusväärne + + + + + väheusaldatav
(1932) uuenduslik + + + + + alalhoidlik
(1933) mõnus, lahe -t- + + + + tuim, raskepärane
(1934) soe, sõbralik + + + + + külm, üleolev
(1935) asjalik, tõsine T + + + + kerge, mänglev
(1936) kergesti mõistetav + + + + + raskesti mõistetav
(1937) uudislik, põnevust + + + + + korduv, etteaimatav

3. KAS LOETE TAVALISELT LÄBI ...

(1938) 3 ... enam-vähem kogu ajalehenumbri
2 ... ainult kirjutised nendel teemadel, mis huvitavad
1 ... ainult mõne üksiku kirjutise

Tõmmake ring ümber vastava numbri:

4. KUIDAS TE HINDATE «VIKERKAART»?

1 — halb
2 — kehvapoolne
3 — keskpärane

4 — hea
5
6

— väga hea
— ei tea, ei oska hinnata

(1939) kujundus, illustratsioonid 1 2 3 4 5 6
(1940) trükitehniline teostus 1 2 3 4 5 6
(1941) teemade, probleemide valik 1 2 g 4 5 6
(1942) autode valik 1 2 3 4 5 6
(1943) materjalide sisukus 1 2 3 4 5 6
(1944) keel, stiil 1 2 g 4 5 6
(1945) ajakiri tervikuna 1 2 3 4 5 6

5. KAS «VIKERKAARES» ON TEIE ARVATES TUNDA TOIMETUSE OMA
JOONT, KINDLAID TEGEVUSPÕHIMÕTTEID, PROGRAMMI?

(1946) 5 Ei tea, ei oska öelda
4 Jah, seda on selgesti tunda
3 Mõnevõrra on

2 Üsna vähesel määral
1 Ei ole üldse tunda



6. KUI TEIE MEELEST AJAKIRJAL ON OMA TEGEVUSPROGRAMM, KAS 
SEE ÄRATAB TEIS POOLEHOIDU?

(1947)
5 Jah, täiel määral
4 üldiselteküli
3 Osalt äratab, osalt mitte
2 Üldiselt ei ärata poolehoidu
1 Üldse mitte

7 Programm puudub
6 Ei tea, ei oska öelda

7. MILLISED «VIKERKAARE» TEEMAD, RUBRIIGID PAKUVAD TEILE 
HUVI?

Ei loe 
üldse, 

ei tea seda 
rubriiki

Loen harva 
ei tunne 

erilist huvi
Vahel 
ioen

Enamasti 
loen, see 

pakub mulle 
huvi

1 2 4

(1948) Luule

(1949) Proosa

(1950) Eesti kirjanduslugu

(1951) Kujutav kunst
(1952) Kirjandusarvustused 

(«Vaatenurk»

(1953) Lugemissoovitus

(1954) Kaasaegsete portreid

(1955) Non omnis moriar

(1956) Keelest keelde

(1957) Dixi

(1958) Elav ajalugu

(1959) Lugeja kool .. ... .........

(1960) Poeetika lühikursus

(1961) Lendlaused, püsimõtted

(1962) Filosoofi märkmik

(1963) Psühholoogi pilk

(1964) Vikerkaak

(1965) Jutusaba

(1966) Kaleidoskoop

8. MILLISED ON TEIE ARVATES «VIKERKAARE» PEAMISED PUUDUSED?



9. MIDA «VIKERKAAR» TEILE ANNAB? MIKS TE SEDA LOETE?

(1967)

(1968)

(1969)
(1970)
(1971)
(1972)
(1973)
(1974)

(1975)
(1976)

(1977)
(1978)
(1979)
(1980)
(1981)
(1982)

Sellepärast, et ta . . .

. . . aitab olla kursis meie kir
janduse ja kultuurielu 
arenguga

. .. aitab olla kursis kirjandu
se ja kultuurielu arenguga 
teistes liiduvabariikides, 
teistes maades

. .. pakub kunstilist elamust

. . . avardab silmaringi, pakub eneseharimise võimalusi

.. . aitab tunnetada oma seost, kokkukuuluvust eesti kultuuri arenguga

.. . toob avalikkuse ette teravaid probleeme, vastuolusid

. .. võimaldab teada saada autoriteetseid arvamusi
. . . aitab süveneda kirjanduse ja kultuuri arengusse, käsitleb seda sü

gavamalt kui ajalehed, raadio, televisioon
. .. arendab oskust analüüsida kirjandusteoseid, kultuuriprotsessi
.. . ühendab kultuurist huvitatud noori, väljendab nende arvamusi ja 

püüdlusi
. .. võimaldab leida tuge oma arvamustes, hinnangutes, kahtlustes
.. . annab uusi ideid, aitab ennast vaimselt laadida
.. . toob vaheldust igapäevasesse ellu

. .. annab arutlusainet, võimaldab seltskonnas kaasa rääkida

. . . pakub huvitavat lugemist, aitab vaba aega sisustada
. . . on ilus vaadata, pakub esteetilist elamust

Märkige nii:
4-4- seda kindlasti
4- mõnevõrra ka seda

: 0 ei tea, ei oska öelda
i — seda eriti mitte
!---- üldse mitte

10. KAS OLETE SAANUD «VIKERKAARES» ILMUNUD MATERJALE 
KASUTADA ...

Üldse 
mitte

Väga 
harva

Mõnikord 
küll

Jah, 
sageli

1 2 3 4

(1983) ... õppimiseks, enesetäiendamiseks?
(1984) ... oma töös, erialaste küsimuste 

lahendamisel?
(1985) ... ühiskondlikus töös, avalikes 

esinemistes?

(1986) ... oma huvialal, harrastustes?

(J 987) __... suheldes sõprade, tuttavatega?

11. KAS LUGESITE JA KUIDAS HINDATE JÄRGMISI MÖÖDUNUD AASTAL 
«vikerkaares» ILMUNUD KIRJUTISI?

| M.ärkige nii:
| 0 ei lugenud
1 4-4- lugesin, meeldis

4- üldiselt meeldis
4— vist lugesin, aga ei mäleta, 

ei oska midagi öelda
— üldiselt ei meeldinud
---- ei meeldinud üldse, ei oleks 
maksnud avaldada



Luule

(1988) ... P-Е. Rummo (nr. 1, 5)
(1989) ... D. Kareva (nr. 1)
(1990) ... I. Hirv (nr. 1)
(1991) . .. J. B. Isotamm (nr. 2)
(1992) . .. A. Hansen (nr. 2)
(1993) ...J. Jevtušenko (nr. 3)
(1994) ... V. Poprjänik (nr. 4
(1995) . .. M. Tervonen (nr. 4)
(1996) ... M. Jääger (nr. 4)
(1997) ... K. Kesküla (nr. 5)
(1998) ... A. Ehin (nr. 5)
(1999) ... E. Mihkelson (nr. 5)

Proosa
(2000) ... M. Mutt. Kriitiku elu (nr. 1, 2)
(2001) ... G. I\. Chesterton. Nool taevast (nr. 1, 2)
(2002) ... A. Roomere. Alasti (nr. 2)
(2003) ...J. Järs. Luuletajad isekeskis. Ühiselamu (nr. 2)
(2004) ... J. Kaplinski. Varemed (nr. 3)
(2005) ... T. Teder. Pimeduse neelus (nr. 3)
(2006) ... L. Hainsalu. Selle talve isa (nr. 3)
(2007) ... H. Runnel. Ruumimäng (nr. 4)
(2008) ... A. Valton. Rännak giidi saatel (nr. 4)
(2009) ... J. Jõerüüt. Mr. Warma ja täiskuu valgus. Andekas K. D. (nr. 5)
(2010) ... T. Raudam. Lodus tiivad (nr. 6)
(2011) ... P. Sova. Mihriban (nr. 6)
(2012) ... M. Unt. Kassi maja (nr. 6)
(2013) .. . C. Carr. Sealpool (nr. 6)
(2014) ... A. Panshin. Milton Gomrathi saatus (nr. 6)

Arvustused, arutlused kirjanduse üle

(2015) ...J. Sang. Nauturlik sõna («Sõna» nr. 9 arvustus, nr. 1)
(2016) ... P. Lias. M. Mutt prosaistina: üks tõlgenduskatse (nr. 2)
(2017) ...J. Talvet. Piirideta sõna (nr. 2)
(2018) ... Kirjanike kongressi järelmõtteid (nr. 2, 3)
(2019) ... R. Raud. Lääne ja Ida piiril (A. Kaalepi luulekogu arvustus, nr. 3)
(2020) ... S. Kiin. Ei iialgi raugemisest (P. Beieri luulekogu arvustus, nr. 3)
(2021) ... L. Hainsalu. Aeg kõnelda, aeg kirjutada (ülevaade kirjanike kong

ressist Moskvas, nr. 4, 5)
(2022) ... H. Kiik. Mees metsast — kirjanikuks (nr. 6)
(2023) ... C. Hasselblatt. V. Luik ja «Seitsmes rahukevad» (nr. 6)

Muud materjalid

(2024) ... S. Helme. Märkmeid muutumistes! 80-ndate keskpaiga kunstis
(nr. 1)

(2025) ... L. Priimägi. Noorus kohustab (nr. 1)
(2026) . .. R. Kociunas. Olla mina (nr. 2)
(2027) ... M. Mutt. Teatri ümber (nr. 1, 2, 4, 5).
(2028) ... T. Kail. Reaktsionäär (nr. 3)
(2029) ... Discipulos. Meie esimene õppetund Enn Vetemaa draamaklassis

(nr. 3)
(2030) . .. E. Savisaar. Võitlus mõtteviisi pärast (nr. 4, 5, 6)
(2031) .. . T. Arro. Mäng ja kunst (nr. 4)
(2032) ... Intervjuu Betti Alveriga (nr. 5)
(2033) .. . M. Tiks. Tonnkilomeetrites Ameerikast ees (nr. 5)
(2034) ... E. Siimer. Filmimaailm I (nr. 6)



12. ON TEIL SOOVE VÕI ETTEPANEKUID «VIKERKAARE» TOIMETUSELE?

13. KAS «VIKERKAARE» LUGEMINE ON TEIE MEELEST MIDAGI NIISU
GUST, MIS ERISTAB TEATUD MÕTTEVIISIGA, VAADETE JA HUVIDEGA 
INIMESTE RINGI TEISTEST, KES SELLEST AJAKIRJAST EI HUVITU?

3 «Vikerkaare lugejad moodustavad minu meelest üsna selge omaette
(2035) seltskonna, mis erineb teistest oma vaadete ja huvide suuna poolest

2 Ei tea, ei oska öelda
1 «Vikerkaare» lugemine ei erista minu meelest inimesi, sest ta rahul

dab väga erineva taseme, huvide ja vaadetega inimesi

14. KAS LUGESITE VEEBRUARIKUU «VIKERKAART» (nr. 2 1987)?

(2036) 2 Jah
1 Ei

15. NENDELE, KES VEEBRUARINUMBRIT LUGESID — KUIDAS MEELDIS?

<2037)
6 Ei tea, ei oska hinnata
5 Väga hea
4 Hea

3 Keskpärane
2 Kehvapoolne
1 Halb



16. NENDELE, KES LUGESID «VIKERKAARE» VEEBRUARINUMBR1T — 
MILLISEID KIRJUTISI TE LUGESITE, MILLISEID MITTE?

Autor, pealkiri
T .Lugesin 
põhjali

kult läbi

Lugesin 
enam
vähem 

läbi

Hakkasin- 
lugema, 
jätsin 
pooleli

Vaatasin 
üle, tut
vusin 

põgusalt

Ei haka
nud vaa- 
tamagi

1 5 i 4 3 2 1
(2038) 1. Avalehekülg — Tervitus komso-

molikongressile
j I 1 j

(2039) 2. A. Põldmäe. Emajõe passioon

(2040) 3. D. Kareva. Luulet
|

(2041) 4. U. Petti. Vaev. Palavik
1 I

(2042) 5. K.-M. Sinijärv. Luulet

(2043) 6. T. Trubetzky. Luulet

(2044) 7. O. Remsu. Medaljon

_______ _

(2045) 8. M. Lepikult. Luulet
(2046) 9. T. Jookus. Viirastus I ja II.

Müts maha!

-------- 1 _

(2047) 10. A. Allan. Luulet

(2048) 11. M. Veller. Raja.. Mõtted
(2049) 12. J. Habicht. Noor proosa oma

kaasaegset kajastamas
(2050) 13. M. Saat. Ideaalmaastik ehk

tuulevaikus (eesti filmist)

(2051) 14. S. Helme. Jüri Kassi looming
(2052) 15. E. Savisaar. Võitlus mõtteviisi

pärast
(2053) 16. I. Zurjari-Ossipov, B. Sandratski.

Valuutaga hangeldajad

(2054) 17. H. Haberman. Tagasivaatamised

(2055) 18. R. Veidemann. Dixi

(2056) 19. A. Kaalep. Lugeja kool

(2057) 20.
(2058) 21.

0. Kaevats. Filosoofi märkmik
L. Priimägi. Lendlaused. 
Püsimõtted

(2059) 22. J.-M. Ots. Inspiratsioon. Nali
(«Vikerkaak») 1

(2060) 23. V. Künnapu. Steiner, assistent
ja tornid («Vikerkaak»)

(2061) 24. M. Susi. Pliiatsivisandeid estee
tilisest luuletajast ning tema 
raamatust (M. Haroonist)

(2062) 25. T. Õnnepalu. Tuletame koos sõnad
jälle meelde (A. Suumanist) 1

(2063) 26. A. ja B. Strugatski. Ekspedit
sioon põhjakaarde II

1

(2064) 27. M. Mutt. Teatri ümber V 1

(2065) 28. E. Siimcr. Filmimaailm III
1

(2066) 29. P. Viires. Sügis Tartu NAK-is I

Vaadake ülaltoodud tabel veelkord üle, märkige plussiga need lood, mis Teile 
eriti meeldisid ja miinusega need, mis ei meeldinud
(2067)
(2068)
(2069)
(2070)

(2071)
(2072)
(2073)

Paide tr. 01 87 163 2GC0



Lisa nr. 9

«Kultuur ja Е1и»НВИНННВВНИИИ1
1. MIS AASTAST LOETE

(1791)

SEDA AJAKIRJA?

1 1984.—87. aastast
2 1980.—83. aastast
3 1975.—79. aistast
4 1970.—74. aastast
5 1965,—69. aastast
6 1958.-64. aastast

2. MILLISED SÕNAD ALLPOOL TOODUIST SOBIVAD TEIE MEELEST ISE
LOOMUSTAMA «KULTUURI JA ELU»?

Tõmmake ring ümber ristikese, mis tähistab Teie arvamust. Mida lähemal on 
ristike ühele või teisele sõnale, seda enam sobib see ajakirja iseloomustama. 
Keskmine, 3. ristike — ei tea, ei oska otsustada, ajakirjale on võrdselt omased 
mõlemad jooned, aga samuti — need sõnad ei ole kumbki kohased «Kultuuri ja 
Elu» suhtes.

1 2 3 4 5
(1792) huvitav —t- + 4- 4- 4" igav
(1793) siiras + 4- 4- + + ebasiiras
(1794) oma + 4- 4- 4- 4- võõras
(1795) selgesuunaline + 4- 4- 4- 4- laialivalguv
(1796) eluline + 4- 4~ 4- 4- elukauge
(1797) asjalik, tõsine "I + 4- 4- 4- kerge, mänglev

f (1798) usaldusväärne + + + + 4- väheusaldatav
(1799) mitmekesine + 4~ 4- + 4- üksluine

"f (1800) sügav + 4- 4- 4- 4- pealiskaudne
* (1801) iseseisvust ergutav 1 4- 4- + 4- õpetav, manitsev

(1802) terav + 4- 4- + 4- ümardatud
(1803) meeldejääv 4" + 4- 4- 4- kiiresti ununev
(1804) mõnus, lahe + 4- 4- + 4- tuim, raskepärane
(1805) uuenduslik 4- 4- 4- 4" 4- alalhoidlik
(1806) kergesti mõistetav 4- 4- 4~ 4- 4- raskesti mõistetav
(1807) uudislik, põnevust 

tekitav
4- 4- 4- 4- 4- korduv, ette aimatav

(1808) soe, sõbralik 4- 4- 4- 4- 4- külm, üleolev
(1809) eri arvamusi salliv + 4- 4- 4- 4- sallimatu, ühesuu

naline
(1810) kaasaegne + 4- + 4- 4- aegunud
(1811) ergas 4- 4- 4- 4~ 4- väsinud

3. KAS LOETE TAVALISELT LÄBI ...

3 ... enam-vähem kogu «Kultuuri ja Elu» numbri
2...  ainult kirjutised nendel teemadel, mis huvitavad 

(1812) 1 ... ainult mõne üksiku kirjutise, mis huvitab



4. KUIDAS TE HINDATE «KULTUURI JA ELU»?

Tõmmake ring ümber vastava numbri:

1 — halb 4 — hea
2 — kehvapoolne 5 — väga hea
3 — keskpärane 6 — ei tea, ei oska hinnata

(1813) Kujundus, fotod, illustratsioonidid 1 2 3 4 5 6
(1814) Trükitehniline teostus 1 2 3 4 5 6
(1815) Teemade, probleemide valik 1 2 3 4 5 6
(1816) Autorite valik 1 2 3 4 5 6
(1817) Materjalide sisukus 1 2 3 4 5 6
(1818) Keel, stiil 1 2 3 4 5 6
(1819) Ajakiri tervikuna 1 2 3 4 5 6

5. KAS «KULTUUR JA ELU» ON TEIE MEELEST VIIMASTEL AASTATEL ...

3 ... muutunud paremaks, sisukamaks
(1820) 2 ... jäänud samale tasemele

1 ... läinud halvemaks, igavamaks

6. KAS «KULTUURIS JA ELUS» ON TEIE ARVATES TUNDA TOIMETUSE 
OMA JOONT, KINDLAID TEGEVUSPÕHIMÕTTEID, PROGRAMMI?

4 Jah, seda on selgesti tunda 5 Ei tea, ei oska öelda
3 Mõnevõrra on

(1821) 2 Üsna vähesel määral
1 Ei ole üldse tunda

7. KUI TEIE MEELEST AJAKIRJAL ON OMA TEGEVUSPROGRAMM, 
KAS SEE ÄRATAB TEIS POOLEHOIDU?

5 Jah, täiel määral
4 Üldiselt küll

(1822) 3 Osalt äratab, osalt mitte
2 Üldiselt ei ärata poolehoidu
1 Üldse mitte

6 Ei tea, ei oska öelda
7 Programm puudub



8. MILLISED «KULTUURI JA ELU» TEEMAD, RUBRIIGID PAKUVAD TEILE

HUVI?

Ei loe 
üldse

Loen harva, 
ei tunne 

erilist huvi
Vahel 
loen

Enamasti 
loen, see 

pakub mul
le huvi

1 2 3 4

(1823) Esimene veerg

(1824) Tribüün

(1825) Avatud majandus

(1826) Kultuuriloolist

(1827) Aegade side
—..

(1828) ... ja pea aru (karskusliikumise 
ajaloost ja tänapäevast)

(1829) Fotonurk

(1830) Kultuuriinfo

(1831) Veste

(1832) Kultuurimälestiste kaitse

(1833) Uus raamat. Lugemistund

(1834) Kultuuriasutuste materiaalne baas
(1835) Näiteringide, rahvateatrite tegevus 

ja probleemid
(1836) Kooride ja vokaalansamblite tegevus 

ja probleemid
(1837) Puhk- ja rahvapilliorkestrite tegevus 

ja probleemid - ■

(1838) Džäss-, rokk- ja popansamblite tege
vus ja probleemid

(1839) Rahvatantsijate tegevus ja prob
leemid

(1840) Huvialaklubide tegevus ja probleemid

(1841) Kodukandi ajalugu, kodu-uurimine
(1842) Vanad rahvakombed, traditsioonid, 

nende taaselustamine nüüdisajal

(1843) Muuseumide tegevus ja probleemid



9. MIDA «KULTUUR JA ELU» TEILE ANNAB? MIKS TE SEDA LOETE?

(1844)

(1845)

(1846)
(1847)

(1848)
(1849)
(1850)
(1851)
(1852)
(1853)
(1854)
(1855)
(1856)
(1857)
(1858)
(1859)

Sellepärast, et ta ...

. . . võimaldab kursis olla meie
vabariigi kultuurieluga

. .. võimaldab kursis olla kul
tuurieluga teistes liiduva
bariikides, teistes maades

. .. avardab silmaringi, pakub eneseharimise võimalusi

.. . ühendab isetegevuslasi, kultuurihuvilisi, väljendab nende arvamu
si ja püüdlusi

. .. aitab tunnetada oma seost, kokkukuuluvust eesti kultuuri arenguga
. . . võimaldab teada saada autoriteetseid arvamusi
. . . toob avalikkuse ette teravaid probleeme, vastuolusid
. .. arendab oskust analüüsida kultuurinähtusi
. . . aitab sügavamalt aru saada oleviku ja mineviku seostest

. .. võimaldab leida tuge oma arvamustes, hinnangutes, kahtlustes
. . . tutvustab huvitavaid inimesi
.. . annab uusi ideid, aitab ennast vaimselt laadida
.. . toob vaheldust igapäevasesse ellu
. . . annab arutlusainet, võimaldab seltskonnas kaasa rääkida
. .. pakub huvitavat lugemist, aitab vaba aega sisustada
... on ilus vaadata, pakub esteetilist elamust

Märkige nii:
++ seda kindlasti

4- mõnevõrra ka seda
0 ei tea, ei oska öelda
— seda eriti mitte
---- üldse mitte

i ____ __ ________ ____________ _  _ __ —------------- -------

10. KAS OLETE SAANUD «KULTUURIS JA ELUS» ILMUNUD MATERJALE 
KASUTADA...

Üldse 
mitte

Väga 
harva

Mõnikord 
küll

Jah, 
sageli

Ei tea, 
ei oska 
öelda

1 2 3 4 5
(1860) ... oma töös, erialaste küsimuste 

lahendamisel?

(1861) ... õppimises, enesetäiendamises - _
(1862) ... ühiskondlikus töös, avalikes 

esinemistes?

(1863) ... oma huvialal, harrastustes?

(1864) ...suheldes sõprade, tuttavatega

11. KAS LUGESITE JA KUIDAS HINDATE JÄRGMISI MÖÖDUNUD AASTAL 
«KULTUURIS JA ELUS» ILMUNUD KIRJUTISI?

Märkige nii: |
0 ei lugenud

4-4- lugesin, meeldis
4- üldiselt meeldis

4— vist lugesin, aga ei mäleta, 
ei oska midagi öelda

— üldiselt ei meeldinud
---- ei meeldinud üldse,

ei oleks maksnud avaldada

(1865) .. . A. Raud. 600-aastases Kihnus õpipoisiks (nr. 1)
(1866) ... V Ojakäär. Muusikasõbra ABC (nr. 1—5 ja eelnevad aastad)
(1867) ... Intervjuu V. Roosipõlluga kultuuritöö praegusest olukorrast (nr. 2)
(1868) ... V.-I. Laidmäe. Kunstid vanemaealiste huviväljas (nr. 2)
(1869) ... H. H. Luik. Võitlus õhukardinatega Tjumeni kaubamaja uksel

(nr. 2)



(1870) ... II. Kokamägi, I. Rüütel. Risanda Kravtsov, lauliku-Maie pojatütar
(nr. 3)

(1871) . .. Milleks meile firmastiil? (Disainer H. Kongi arutlus, J. Solovjovi
kommentaar, nr. 4)

(1872) . .. K. Pilvistu. Perekonnakroonika ja üks väsimatu mees
(Paul Helistvee koostatud perekonnakroonikast, nr. 5)

(1873) ... A. Kopti. Linnarajooni (Tallinna Kalinini rajooni) kultuurimajas:
tegelikkus ja ideaalid (nr. 5)

(1874) ... D. Kutsar. Abielu ja meie. Aeg (nr. 5)
(1875) . .. K. Saaber. Virumaa kultuurimõtteid (nr. 5)
(1876) ... Kirjutiste sari lühinäidenditevõistlusest 1985 (nr. 6)
(1877) ... M. Visnap. Teatri- ja elumängust. Kooliteatrite ülevaatuselt (nr. 6)
(1878) ... Mis on muutunud Kosel pärast toimetuse sealkäimist 1983. a.

(nr. 6)
(1879) ... M. Eller. Lumivalgekese ja 7 pöialpoisi lavastamisest nüüd ja varem

(nr. 6, 7)
(1880) ...J. Üts. Esimene Vargamäe-aasta (vanad ja uued traditsioonid

Kohila sovhoosis, nr. 7)
(1881) ...J. Järvinen. Täna räägime harrastusfilmist (nr. 8)
(1882) . .. Sulev Kont. Inimene omas ajas (nr. 8)
(1883) . . . A. Kasemets. Diskor kui rahvavalgustaja (nr. 8)
(1884) ... A. Christie. Neli kahtlusalust (nr. 8, 9)
(1885) . ..II.H. Luik. Märkmeid amatöörteatrite festivalilt «Rambisõprus ’86»

(nr. 9, 10)
(1886) ... B. Tamm. Mulle meeldib maailm kogu oma mitmekesisuses (nr. 10)
(1887) . .. R. R. Sikk. Viru säru. Tagasivaateid ja kommentaare (nr. 10, 11)
(1888) ... IL H. Luik. Intervjuud festivalilt Unica ’86 (nr. 11)
(1889) ... U. Reinde. Mehiste meeste Häädemeeste (nr. 11)
(1890) ... K. Kudu. Laul läts läbi Setomaa (nr. 11)
(1891) .. . I. Trikkel. Ringhääling 60 (nr. 12)
(1892) ... M. Jürgen. «Kultuur ja Elu» Kadrinas, Kultuurimaja remondilugu

(nr. 12)

12. KAS «KULTUURI JA ELU» LUGEMINE ON TEIE MEELEST MIDAGI 
NIISUGUST, MIS ERISTAB TEATUD MÕTTEVIISIGA, VAADETE JA 
HUVIDEGA INIMESTE RINGI TEISTEST, KES SELLEST AJAKIRJAST 
EI HUVITU?

(1893)

3 «Kultuuri ja Elu» lugejad moodustavad minu meelest üsna selge 
omaette seltskonna, mis erineb teistest oma vaadete ja huvide suuna 
poolest

2 Ei tea, ei oska öelda
1 «Kultuuri ja Elu» lugemine ei erista minu meelest inimesi, sest ta 

rahuldab väga erineva taseme, huvide ja vaadetega inimesi

13. MILLISED ON TEIE ARVATES «KULTUURI JA ELU» SUUREMAD 
PUUDUSED?

44. ON TEIL SOOVE JA ETTEPANEKUID TOIMETUSELE?



15. KAS TE LUGESITE VEEBRUARIKUU «KULTUURI JA ELU» (nr. 2, 1987)?

(1984) 2
1

Jah
Ei

16. NENDELE, KES VEEBRUARINUMB RIT LUGESID — KUIDAS MEELDIS?

(1895)
5 Väga hea
4 Hea
3 Keskpärane
2 Kehvapoolne
1 Halb ‘

6 Ei tea, ei oska öelda

17. NENDELE, KES LUGESID «KULTUURI JA ELU» VEEBRUAR1NUMBRIT - 
MILLISEID KIRJUTISI TE LUGESITE, MILLISEID MITTE?

Autor, pealkiri
Lugesin 
põhjali
kult läbi

Lugesin 
enam- 
-vähem 

läbi

Hakkasin 
lugema, 
jätsin 
pooleli

Vaatasin 
üle tut
vusin põ

gusalt

Ei haka
nud vaa- 
tamagi

5 4 3 2 1

(1896) 1. Esimene veerg. H. Liimets
(1897) 2. M. Jürgen. «Kultuur ja Elu» 

Kadrinas III
(198) 3. V. Roots. Bratislava—Tallinna 

muusikasõprus

(1899) 4. U. Luht. Ansambel «Lee»
(1900) 5. K. Kaur. Rahvusvaheline seminar 

noorte kultuurharidusest
(1901) 6. L. Vahtre. Karskusseltside aja

loost III
(1902) 7. A. Hein. Maantee 19. kilomeetril: 

Roosna-Alliku (mõisaarhitektuu
rist)

(1903) 8. Estica filateelias — G. Pant.
Günther Reindorff

(1904) 9. Toimetusse tuii kiri. — 
Kodukandi loo asjus

(1905) 10. L. Soova. TPedI kultuur- 
haridus 20

(1906) 11. A. Eiros. Neli kuud Jaapanis

(1907) 12. Ristsõnad
(1908) 13. Fotonurk. — J. Olep 

Rodtšenkost

Vaadake ülaltoodud nimekiri veelkord 
läbi, märkige plussiga need lood, mis 
Teile eriti meeldisid ja miinusega need, 

mis teile ei meeldinud.
(1909)

(1910)

(19И)

(1912)

(1913)

(1914)

(1915)

(1916)
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Lisa иг. 3

«Sotsialistlik F6llumajandus> J

1. KUI KAUA TE OLETE OLNUD «SOTSIALISTLIKU PÕLLUMAJANDUSE» LUGEJA?'

Kui olete lugenud vaheaegadega, märkige kõige varasem kokkupuude ajakirjaga.

1
2

(916) 3
4
5
6

Alates 1986.—87. aastast 
Alates 1984.—85. aastast 
Alates 1980.—83. aastast 
Alates 1975.—79. aastast 
Alates 1970.—74. aastast
Alates 1960.—69. aastast 
Alates 1946.—59. aastast

2. MILLISED SÕNAD ALLPOOL TOODUIST SOBIVAD TEIE MEELEST ISELOOMUSTA
MA «SOTSIALISTLIKKU PÕLLUMAJANDUST»?

Tõmmake ring ümber ristikese, mis tähistab Teie arvamust. Mida lähemal on ristike 
ühele või teisele sõnale, seda enam sobib see ajakirja iseloomustama. Keskmine — 3. 
ristike — ei tea, ei oska otsustada, ajakirjale on võrdselt omased mõlemad jooned, aga sa
muti — need sõnad ei ole kumbki kohased «Sotsialistliku Põllumajanduse» suhtes

1 2 3 4 5
(917) huvitav T 4- 4- 4- + igav
(918) sügav -4- 4- + + 4~ pealiskaudne
(919) usaldusväärne + + + 4- + väheusaldatav
(920) selgesuunaline + + + 4- 4- laialivalguv
(921) asjalik, tõsine + + + 4- + kerge, mänglev
(922) oma + + + ~k 4- võõras
(923) eluline 4- + + 4- + elukauge
(924) mitmekesine + + + 4- üksluine
(925) siiras 4- 4- 4- 4- 4- ebasiiras
(926) uuenduslik + + 4- 4- + alalhoidlik
(927) eri arvamusi salliv 4- 4- + 4- 4- sallimatu, ühesuun a line
(928) meeldejääv + 4- 4" 4- 4- kiiresti ununev
(929) soe, sõbralik + + 4- 4- 4- külm, üleolev
(930) uudislik, põnevust tekitav 4- + 4- 4- 4- korduv, ette aimatav
(931) kergesti mõistetav 4- + 4- 4- + raskesti mõistetav
(932) terav + 4- 4* 4- 4- ümardatud
(933) iseseisvust ergutav -u 4- 4- 4- 4- manitsev, õpetav
(934) mõnus, lahe 4- 4- 4- 4- + tuim, raskepärane
(935) kaasaegne + + + + + aegunud
(936) ergas + 4- + 4- väsinud

3. KAS TE LOETE TAVALISELT LÄBI . . .

3 ... enam-vähem kogu ajakirjanumbri
(937) 2 . . . ainult kirjutised nendel teemadel, mis huvitavad

1 . . . ainult mõne üksiku kirjutise, mis huvitab

4. KUIDAS TE HINDATE «SOTSIALISTLIKKU PÕLLUMAJANDUST»?

Tõmmake ring ümber vastava numbri:

1 — halb 4 -- hea
2 — kehvapoolne 5 — väga hea
3 — keskpärane 6 — ei tea, ei oska hinnata

(938) Kujundus, illustratsioonid 1 2 3 4 5 6
(939) Trükitehniline teostus 1 2 3 4 5 6



(940) Käsitletavate teemade, probleemide 
valik 1 2 3 4 5 6

(941) Autorite valik 1 2 3 4 5 6
(942) Materjalide sisukus 1 2 3 4 5 6
(943) Keel, stiil 1 2 3 4 5 6
(944) Ajakiri tervikuna 1 2 3 4 5 6

5. KAS «SOTSIALISTLIK PÕLLUMAJANDUS» ON TEIE ARVATES VIIMASTEL 
AASTATEL ...

1 ... muutunud halvemaks, igavamaks?
(945) 2 ... jäänud samale tasemele?

3 . . . muutunud paremaks, sisukamaks?

6. KAS «SOTSIALISTLIKUS PÕLLUMAJANDUSES» ON TEIE ARVATES TUNDA TOI
METUSE OMA JOONT, KINDLAID TEGEVUSPÕHIMÕTTEID, PROGRAMMI?

4 Jah,seda on selgesti tunda
(946) 3 Mõnevõrra on 1 Ei ole üldse tunda

2 Üsna vähesel määral 5 Ei tea, ei oska öelda

7. KUi TEIE MEELEST AJAKIRJAL ON OMA TEGEVUSPROGRAMM, KAS SEE
ÄRATAB TEIS POOLEHOIDU?

5 Jah, täiel määral . 1 Üldse mitte
4 Üldiselt küll

(947) 3 Osalt äratab, osalt mitte 6 Ei tea, ei oska öelda
2 Üldiselt ei ärata poolehoidu 7 Programm puudub

8. KAS TEILE PAKUVAD HUVI JÄRGMISED TEEMAD, RUBRIIGID «SOTSIALISTLI
KUS PÕLLUMAJANDUSES»?

Ei loe, ei 
tunne huvi

Loen 
väga harva

Mõnikord 
loen

Tavaliselt 
loen, see 

pakub huvi 
>. j

1 2 3 4

(948) Maaviljelus 1 1

(949) Loomakasvatus ■ j i

(950) Mehhaniseerimine, transport, masinad

(951) Ehitus, hooned

(952) Metsandus, maaparandus .

(953) Majandustegevuse analüüs, ökonoomika

(954) Töö organiseerimine, juhtimine

(955) Majandi heakord, teenindus, kaubandus

(956) Loodus, keskkonnakaitse

(957) Kodukultuur

(958) Aiandus V ’ J,

(959) Tervis ja töökaitse

(960) Portree X intervjuu

(961) Tähelepanu, käsil on uutmine

(962) Lugeja kirjutab

(963) Kroonika



9. MIDA ANNAB TEILE «SOTSIALISTLIK PÕLLUMAJANDUS»? MIKS TE SEDA 
LOETE?

Märkige nii:

+4- seda kindlasti

4- mõnevõrra ka seda

0 ei tea, ei oska öelda

— seda eriti mitte

---- üldse mitte

Sellepärast, et ta ...

(964) ... annab tööks vajalikke teadmisi
(965) ... võimaldab kursis olla meie põllumajanduse arenguga
(966) ... võimaldab kursis olla põllumajanduse arenguga mujal maailmas
(967) ... annab koduses majapidamises ja aianduses kasulikke nõuandeid, soovitusi
(968) ... avardab silmaringi, pakub eneseharimise võimalusi
(969) ... toob vaheldust igapäevasesse ellu
(970) ... tugevdab põllumeeste, maainimeste ühtekuuluvuse tunnet
(971) ... toob avalikkuse ette teravaid probleeme, vastuolusid
(972) ... aitab süveneda põllumajandusküsimustesse, käsitleb neid sügavamalt kui aja

lehed, raadio ja televisioon
(973) . .. võimaldab teada saada autoriteetseid seisukohti
(974) ... arendab oskust analüüsida iseenda ja teiste tegevust
(975) ... võimaldab leida tuge oma arvamustes, kahtlustes, hinnangutes
(976) ... aitab kujuneda uutel mõtetel, ideedel, leida uusi lahendusi, ennast vaimselt

laadida
(977) ... tutvustab huvitavaid inimesi
(978) .. . annab arutlusainet, võimaldab seltskonnas kaasa rääkida
(979) ... pakub huvitavat lugemist, aitab vaba aega sisustada
(980) .. . on ilus vaadata, pakub esteetilist elamust



11. KAS LUGESITE JA KUIDAS HINDATE JÄRGMISI MÖÖDUNUD AASTAL «SOTSIA
LISTLIKUS PÕLLUMAJANDUSES» AVALDATUD KIRJUTISI?

10. KAS OLETE SAANUD «SOTSIALISTLIKUS PÕLLUMAJANDUSES» ILMUNUD 1 
MATERJALE KASUTADA, NENDELE TOETUDA...

Üldse 
mitte

Väga 
harva

Mõnikord 
küll Jah, sageli

1 2 3 4

(981) ... oma töös, erialaste küsimuste 
lahendamisel?

(982) ... õppimises, enesetäiendamises?

(983) ... ühiskondlikus töös, avalikes 
esinemistes?

(984) ... tegeldes oma huviala, harras
tusega?

(985) ... suheldes sõprade, tuttavatega?

(986) ... koduses majapidamises, 
koduaias? '

,-----------—------------------------ -------- -—------------------------- .

Märkige nii:

0 ei lugenud
i I

-H- lugesin, meeldis väga

+ üldiselt meeldis

vist lugesin, ei mäleta, ei oska midagi öelda

— üldiselt ei meeldinud

i---- ei meeldinud üldse, ei oleks maksnud avaldada

(987) . . . A. Kalm. Jälle Valga söödakärudest (nr. 1)
(988) . . . Personaalarvutite lähem ja kaugem tulevik (nr. 2)
(989) .. . H. Savisikk. Uut tüüpi küttesüsteemide algus (nr. 3)
(990) . . . J. Siim. V. Nolandt. Omavalmistatud karfulipanekumasinad (nr. 4)
(991) .. . I. Bork, M. Leetoja. Maaelamu siseviimistlusest (nr. 4)
(992) . . . M. Tamm. Isemajandamine teistes liiduvabariikides (nr. 6)
(993) ... E. Narusk. Oma siga (nr. 6)
(994) .. . Mida pood aiapidajale pakub? (nr. 7, 8)

(995) . . . Taimekaitse võib säästa veerand saaki (nr. 8)
(996) . . . T. Kallas. Tulbirõõmu kaheks kuuks (nr. 9)
(997) . . . V. Teitelbaum. Liha maailmas ja meil (nr. 10)



(998) ... I. Raig. Isiklik abimajapidamine (nr. 10—14)

(999) ... M. Lihu. Silo tehes ära riski, parem konserveeri (nr. 11)

(1000) . . . A. Laansalu. Põllumehe ökoloogiline võlg (nr. 12)

(1001) .. . O. Saveii. 15000 km mööda Taaniimaad (nr. 12)

(1002) ... R. Neering. Kombaineri uitmõtteid (nr. 13, 14)

' (1003) ... Pidu ilma viinata (nr. 14)

(1004) . .. Kombainid Lääne-Euroopas (nr. 16)

(1005) ... NV Kalm. EKE oli, on ja jääb (nr. 17)

(1006) ... A. Reintam. Ader eile, täna, homme (nr. 18)

(1007) . . . R. Käosaar. Minu töökoht, korras tööruum Laatre töökojas (nr. 19)

(1008) . .. Noorkari ja suurfarmi tehnoloogia. Vestlusring (nr. 19)

(1009) ... Rändtirtsude aasta (nr. 20)

(1010) ... V. Masso. Sõnnikumajanduse kordaseadmine on mullaviljakuse suurendamise
üks põhiabinõu (nr. 21)

(1011) ... A. Jagomägi. Biotehnoloogia põld on määratu suur, ader selle kandmiseks
alles tagasihoidlik (nr. 21)

(1012) ... A. Püvi, T. Mugra, K. Alekand, T. Timmusk. Maaparanduse arenguprobleeme
(nr. 22)

(1013) . . . O. Saveii, R. Teinberg. Pullide hindamine täpsemaks, valik rangemaks (nr.
22)

(1014) . . . A. Sirendi. Normatiivne planeerimine. Planeerimine ei ole siiski raskeveohobus
te võistlus (nr. 22)

(1015) .. . E. Narusk, R. Allas. Maria Graverson — rahvusvahelise lüpsivÕistluse võitja ja
perefarmi perenaine (nr. 23)

(1016) . .. R. Neering. Töövõtubrigaad kasvatas teistest kolmandiku võrra suurema saagi
(nr. 24)

12. KAS SELLE AJAKIRJA LUGEMINE ON TEIE MEELEST MIDAGI NIISUGUST, MIS 
ERISTAB TEATUD MÕTTEVIISIGA, VAADETE JA HUVIDEGA INIMESTE RINGI 
TEISTEST, KES SELLEST VÄLJAANDEST EI HUVITU?

3 «Sotsialistliku Põllumajanduse» lugejad moodustavad minu meelest üsna selge 
omaette seltskonna, mis erineb teistest oma vaadete ja huvide suuna poolest

(1017) 2 Ei tea, ei oska öelda
1 «Sotsialistliku Põllumajanduse» lugemine ei erista minu meelest inimesi, sest 

ta rahuldab väga erineva taseme, huvide ja vaadetega inimesi

13. MILLISED ON TEIE ARVATES «SOTSIALISTLIKU PÕLLUMAJANDUSE» SUURE
MAD PUUDUSED?

14. ON TEIL SOOVE JA ETTEPANEKUID TOIMETUSELE?



15. KAS LUGESITE «SOTSIALISTLIKKU PÕLLUMAJANDUST» nr. 2 1987?

2 Jah
(1019) 1 Ei

16. NENDELE, KES SEDA AJAKIRJANUMBRIT LUGESID - KUIDAS TE SEDA 
HINDATE?

5 Väga hea
4 Hea

(1020) 3 Keskpärane
2 Kehvapoolne
1 Halb

6 Ei tea, ei oska hinnata

17. NENDELE, KES LUGESID «SOTSIALISTLIKKU PÕLLUMAJANDUST» NR. 2 k. a. — 
MILLISEID KIRJUTISI TE LUGESITE, MILLISEID MITTE?

Autor, pealkiri
Lugesin 

põhjalikult 
läbi

Lugesin 
enam-vähem 

läbi

Hakkasin 
lugema, jät
sin pooleli

Vaatasin 
üle, tutvu

sin põgusalt

Ei haka
nud vaa- 
tamagi

5 4 3 9 1

(1021) 1. A. Soasepp. Taimekasvatustoodang 
peab suurenema 14,8%

(1022) 2. Ligemale pooled perefarmid kas
vatavad täiendust piimakarjale

(1023) 3. M. Kuntro. Noorkari pere hool
de — see on hea lahendus

(1024) 4. J. Timmermann. Peretöövõtt ees
kätt ääremaadel

(1025) 5. H. Kauniste. Saare naine, traktor 
ja hobused

(1026) 6. Kuidas naabritel läheb?

(1027) 7. E. Jõgis. Portree + intervjuu Leo 
Voorelist. «Mul ikka kripeldab»

(1028) 8. J. Veevo. Masinate arengu suu
nad 1995. aastani

(1029) 9. H. Kärblane. Mineraalväetiste sorti
ment ei rahulda

(1030) 10. Moderniseeritud traktor MTZ-200

(1031) 11. Lugeja kirjutab. Kõige täpsemat 
nõu saab rajooniarhitektilt



Autor, pealkiri
Lugesin 

põhjalikult 
läbi

Lugesin 
enam-vähem 

läbi

Hakkasin 
lugema, jät
sin pooleli

Vaatasin 
üle, tutvu

sin põgusalt

Ei haka
nud vaa- 
tamagi

5 4 3 2 1

(1032) 12. Lugeja kirjutab. Kui suur tohib
olla kodukasvuhoone

(1033) 13. Lugeja kirjutab. Veelkord katuse
ilust ja maitsest

(1034) 14. A. Kalm. Emmentali juust Paide
moodi

(1035) 15. Hans, Marta ja emmentali juust

(1036) 16. Seakasvatuse arengusuunad välis
maal

(1037) 17. õnnitleme!

(1038) 18. M. Pitk. «Estoniasse» tervisemaja

(1039) 19. H. Jänes. Uusi seisukohti toitu
mises

(1040) 20. R. Allas. Urujaht unimütsidele

(1041) 21. Mis on looduspärane aiandus (I)

(1042) 22. H. Koger. «Ükski minu puu pole
ära kuivanud»

(1043) 23. H. Savisikk. Kas aknad on tihen
datud?

(1044) 24. M. Leetoja. Need imekaunid kalt-
suvaibad

(1045) 25. H. Jänes. Kapsa kiituseks
I

Vaadake ülaltoodud tabel veelkord üle, märkige plussiga need lood, mis Teile eriti meeldi
sid ja miinusega need, mis ei meeldinud.
(1046) (1050)
(1047) (1051)
(1048) (1052)
(1049) (1053)
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Lisa nr. 7

«LOOMINGU» RAAMATUKOGU
1. KUI KAUA TE OLETE OLNUD ««LOOMINGU» RAAMATUKOGU» LUGEJA? (Mis aas

tast jälgite sarja tervikuna, mitte üksikteoseid?)

1 Alates 1984,—87. aastast
2 Alates 1980—83. aastast

(1524) 3 Alates 1975—79. aastast
4 Alates 1970.—74. aastast
5 Alates 1965.—69. aastast
6 Alates 1957.—64. aastast

2. KUIDAS TE HINDATE «LOOMINGU» RAAMATUKOGU»?

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Väga 
hea Hea Kesk

pärane
Kehva
poolne Halb

6 5 4 3 2 1

(1525) Kujundus

(1526) Trükitehniline teostus

(1527) Autorite, teoste valik

(1528) Ajakiri tervikuna

3. KAS ««LOOMINGU» RAAMATUKOGU» ON TEIE ARVATES VIIMASTEL AASTA
TEL...

3 ... muutunud paremaks, sisukamaks?
(1529) 2 ... jäänud samale tasemele?

1 ... läinud halvemaks, igavamaks?

4. KAS LUGESITE JA KUIDAS HINDATE ««LOOMINGU» RAAMATUKOGU» MÖÖDU
NUD AASTAL AVALDATUD TEOSEID?

Märkige nii:
О ei lugenud
++ lugesin, meeldis väga
+ üldiselt meeldis
+— vist lugesin, aga ei mäleta, ei oska 

midagi öelda
— eriti ei meeldinud
---ei meeldinud üldse, ei oleks maksnud 

avaldada

(1530) ... F. Tuglas. Valik kirju (nr. 1, 2)
(1531) ... M. Tikkanen. Sajandi armastuslugu (nr. 3, 4)
(1532) ...J. Gabrilovitš. Rääkige tõtt — nii nagu asi on (nr. 5)
(1533) ... M. Mutt. Kallid generatsioonid (nr. 6—8)
(1534) ... A. Moravia. Paradiis (nr. 9)
(1535) .. . G. Danilevski. Vürstitar Tarankova (nr. 10, 11)
(1536) ... H. Troyat. Leinav lumi (nr. 12, 13)
(1537) ... Sõna 9 (nr. 14, 15)
(1538) ... L. Ullmann. Muutumine (nr. 16—18)
(1539) ...J. Amado. Quincas Vesikuradi kolm surma (nr. 19)



(1540) . .. M. Wander. Tere hommikust, kallis! (nr. 20, 21)
(1541) .. . V. Makanin. Hingekosutus. (nr. 22—24)
(1542) ... P. G. Evander. Ängi eluasemed (nr. 25, 26)
(1543) ... Mustlane, ratsu, kuld, kurat ja surm (nr. 27)
(1544) .. . S. LIill. Kevadkirkal aastaajal (nr. 28—30)
(1545) . .. S. Jakobsdottir. Pidu ilumüüri ääres (nr. 31)
(1546) . .. M. Babits. Kurgkaliif (nr. 32, 33)
(1547) ...V. Päral. Katapult (nr. 34-37)
(1548) . .. G. Dotšanašvili. Water-po-loo (nr. 38)
(1549) . .. A. Borin. Lootusetu kohtuasi (nr. 39)
(1550) ... H. Hesse. Siddhartha. Hommikumaaränd (nr. 40—42)
(1551) ... F. Mauriac. Ohvritall (nr. 43—45)
(1552) ... V. Levi. Vestlus kirjades (nr. 46, 47)
(1553) . . . E. Morante. Andaluusia sall (nr. 48)
(1554) ... H. Wuolijoki. Koolitüdrukuna Tartus (nr. 49, 50)
(1555) ... N. Jesinesku. Maja põleb! £nr. 51)
(1556) ... R. Veidemann. Elu keskpäev (nr. 52)

5. MILLISED ON TEIE ARVATES ««LOOMINGU» RAAMATUKOGU» PEAMISED 
PUUDUSED?

Ei, seda viga 
tal ei ole

Ei tea, ei 
oska öelda

Pea
aegu

Just 
täpselt

1 2 3 4

(1557) Tõlgitakse liiga palju teisejär
gulisi, ebahuvitavaid autoreid 
ja teoseid

(1558) Liiga vähe tõlgitakse välis
kirjandust

(1559) Liiga palju avaldatakse kerge
kaalulisi ajaviiteraamatuid

(1560) Liiga palju on keerulisi, vaid
vähestele huvipakkuvaid teoseid

(1561) Trükikiri on liiga väike, raske
lugeda

(1562) Teoste valik on juhuslik, toime
tusel näib puuduvat kindel 
programm

(1563) Puudub eelinformatsioon toime
tuse plaanidest, et otsustada, 
kas tasub ajakirja tellida

(1564) Tõlgete kvaliteet on halb
______

(1565) Tõlkimine ei ole operatiivne, ei
käi kaasas kirjanduselu täht
sündmustega

(1566) Liiga suur rõhk on ilukirjandu-
■ sel,, rohkem võiks tõlkida es- 

seistikat, publitsistikat, mäles
tusi jms.

1

(kirjutage ise) i



6. MILLISTE MAADE KIRJANDUST TE EELISTAKSITE LUGEDA ««LOOMINGU» 
RAAMATUKOGUST»?

Märkige nii:
++ olen väga huvitatud
+ olen mõnevõrra huvitatud
0 ei tea, ei oska öelda
— eriti ei ole huvitatud
---- ei ole üldse huvitatud

(1567)
(1568)
(1569)
(1570)
(1571)

. Eesti proosa uudisteoseid

. Eesti luule
. Eesti klassika
. Vene klassika
. Vene kaasaegne kirjandus

Ilukirjandus järgmistest maadest:

(1572) .. . Läti, Leedu
(1573) ... Ukraina, Valgevene, Moldaavia
(1574) . .. Taga-Kaukaasia liiduvabariigid
(1575) ... Kesk-Aasia liiduvabariigid
(1576) ... Euroopa sotsialismimaad
(1577) ... Saksamaa Liitvabariik, Austria, Šveits
(1578) . .. Soome, Skandinaaviamaad
(1579) ... Inglismaa, Iirimaa
(1580) ... Belgia, Holland
(1581) ... Prantsusmaa
(1582) ... Hispaania, Portugal
(1583) ... Itaalia, Kreeka
(1584) ... Araabia maad
(1585) ... India
(1586) ... Kagu-Aasia (Birma, Tai, Vietnam, Indoneesia)
(1587) . .. Hiina
(1538) ... Jaapan
(1589) ... USA, Kanada
(1590) ... Ladina-Ameerika maad
(1591) . . . Austraalia
(1592) . .. Aafrika maad

Märkige nii, nagu eelmise küsimuse puhul.

7. KAS OLETE HUVITATUD SELLEST, ET ««LOOMINGU» RAAMATUKOGU» AVAL
DAKS TEOSEID ALLNIMETATUD VALDKONDADEST?

(1593 . . . Reisikirjad
(1594)
(1595)

... Eesti kultuurilugu — mälestused, kirjad, dokumendid

. .. Tuntud nõukogude kultuuri- ja poliitikategelaste bioggraafiad, mälestused, 
kirjad

(1596) ... Tuntud välismaa kultuuri- ja poliitikategelaste biograafiad, mälestused, 
kirjad

(1597)
(1598)
(1599)
.(1600)

.. . Psühholoogia

... Sotsioloogia

.. . Filosoofia -
... Ajalugu



(1601)
(1602)
(1603)

... Kirjanduskriitika, kirjandusteadus
.. . Kaasaja probleeme käsitlev tõsielukirjandus, publitsistika, esseistika:
. .. Populaarteaduslik kirjandus (aimekirjandus)

(kirjutage ise)
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Lisa nr, 8

«teater. MuusikaKino.» вЯННЯНбИНМ
1. MIS AASTAST LOETE SEDA AJAKIRJA?

(1604)

1 1982. aastast
2 1983. aastast
3 1984. aastast
4 1985. aastast
5 1986. aastast
6 1987. aastast

2. MILLISED SÕNAD ALLPOOL TOODUIST SOBIVAD TEIE MEELEST ISE
LOOMUSTAMA «TEATER. MUUSIKA. KINO»?

Tõmmake ring ümber ristikesi, mis tähistab Teie arvamust. Mida lähemal on 
ristike ühele või teisele sõnale, seda enam sobib see ajakirja iseloomustama. Kesk
mine, 3. ristike — ei tea, ei oska otsustada, ajakirjale on võrdselt omased mõle-
mad jooned, aga samuti — need sõnad ei ole kumbki kohased TMK suhtes.

1 2 3 4 5
(1605) huvitav + + + + + igav
(1606)
(1607)

sügav + + + + + pealiskaudne
siiras T + + + + ebasiiras

(1608) uuenduslik + + + + -p- alalhoidlik
(1609) usaldusväärne + + + + + väheusaldatav
(1610) oma + + + + + võõras
(16H) selgesuunaline + + + 4- + laialivalguv
(1612) eluline + + + + elukauge
(1613) terav + + + + + ümardatud
(1614) mitmekesine + 1* + + + üksluine
(1615) iseseisvust ergutav 4- + + + + manitsev, õpetav
(1616) mõnus, lahe + + + + + tuim, raskepärane
(1617) kaasaegne + + + + + aegunud
(1618) meeldejääv + T + + + kiiresti ununev
(1619) uudislik, põnevust 

tekitav + + + + + korduv, ette aimatav
(1620) asjalik, tõsine -L + 4- + -J- kerge, mänglev
(1621) eri arvamusi salliv + + + + + sallimatu, ühesuuna

line
(1622) soe, sõbralik + + + + -j- külm, üleolev
(1623) ergas 

kergesti mõistetav
+ + + + + väsinud

(1624) + + + + raskesti mõistetav

3. KAS TE LOETE TAVALISELT LÄBI...

3 ... enam-vähem kogu ajakirjanumbri
(1625) ...ainult kirjutised nendel teemadel, mis huvitavad

1 . .. ainult mõne üksiku kirjutise

4. KAS MÕNI TMK ALA HUVITAB TEID ROHKEM?

(1626)

1 Ei, kõik võrdselt
2 Jah, teater
3 Jah, muusika
4 Jah, kino
5 Teater ja kino

6 Teater ja muusika
7 Kino ja muusika
8 Ei tea, ei oska öelda



5. KUIDAS TE HINDATE «TEATER. MUUSIKA. KINO»?

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Väga ;
hea i Hea Kesk

pärane
Kehva
poolne Halb

6 5 1 4 3 2 1
(1627) Kujundus, fotod, illust

ratsioonid

(1628) Trükitehniline teostus
(1629) Üksiknumbrite ülesehitus,

rubriikide paigutus

______ _____ ------------■ _______

(1630) Autorite valik:
teatri alal

(1631) muusika alal

________ ———

(1632) kino alal
(1633) Materjalide sisukus:

teatri alal

(1634) muusika ala!

(1635) kino alal

(1636) Artiklite keel, stiil

_____ ______

—————

---------- -

—

_______

(1637) Ajakiri tervikuna

6. KAS TMK ON VIIMASEL AJAL...

1 . .. muutunud halvemaks, igavamaks? 
(1638) 2 ... jäänud samale tasemele?

3 . .. muutunud paremaks, sisukamaks?

7. KAS TMK-s ON TEIE ARVATES TUNDA TOIMETUSE OMA JOONT, 

KINDLAID TEGEVUSPÕHIMOTTEID, PROGRAMMI?

(1639)

4 Jah, seda on selgesti tunda
3 Mõnevõrra on
2 Üsna vähesel määral
1 Ei ole üldse tunda

5 Ei tea, ei oska öelda

8. KU! TEIE MEELEST AJAKIRJAL ON OMA TEGEVUSPROGRAMM, KAS SEE

ÄRATAB TEIS POOLEHOIDU?

(1640)

5 Jah, täiel määral
4 Üldiselt küll
3 Osalt äratab, osalt mitte
2 Üldiselt ei ärata poolehoidu
1 Üldse mitte

6 Ei tea, ei oska öelda
7 Programm puudub



9. MILLISED «TEATER. MUUSIKA. KINO» MATERJALID, RUBRIIGID 
PAKUVAD TEILE HUVI?

Ei loe 
üldse

Loen harva, 
ei tunne 

erilist huvi
Vahel 
loen

Enamasti 
loen, see 

pakub mulle 
huvi

1 2 3 4
(1641) Intervjuud, vestlused tuntud kunsti- 

inimestega (rubriigid «Vastab ...», 
«Dialoog»)

(1642) Teatri, kino, muusika suurkujude tut
vustamine (rubriik «Kes?»)

(1643) «Mõttevaramu»

(1644) «On üks mure»

(1645) Ava veerg

(1646) «Kaasautor»

(1647) Kroonika

(1648) Kunstilehekülg

(1649)
Teater

Teoreetilised artiklid

(1650) Teatriajalugu, tähtpäevad

(1651) Arvustused üksiklavastustest

(1652) Hooaja ülevaated
(1653) ülevaated, muljed festivalidest, küla

lisetendustest, teatrielust Moskvas, 
Leningradis, vennasvabariikides

(1654) Mälestused

(1655) Näitlejatöö analüüsid

(1656) Lavastajatöö analüüsid

(1657) Teatriankeet
(1658) Poleemilised arvamused, diskussioonid 

mõne lavastuse või teatriprobleemi üle

(1659) Välismaa teatrielu tutvustamine

(1660)
Muusika

Muusikateooria

(1661) Muusika ajalugu, tähtpäevad

(1662) Mälestused

(1663) Muusikateatri arvustused

(1664) ülevaated hooajast

(1665) ülevaated konkurssidest, festivalidest
(1666) Moskva, Leningradi, vennasvabariikide 

muusikaelu tutvustamine

(1667) Välismaa muusikaelu tutvustamine

(1668) Interpreetide loomingu analüüs

(1669) Heliloojate loomingu analüüs
(1670) Konkreetsete muusikateoste analüüs, 

tutvustamine

(1671) Rahvamuusika probleemid



10. MIDA ANNAB TEILE «TEATER, MUUSIKA. KINO»? MIKS TE SEDA 
LOETE?

Ei loe 
üldse

|Loen harva, 
ei tunne 

erilist huvi
Vahel 

loen

Enamasti 
loen, see 

pakub mulle 
huvi

1 2 3 4

(1672) Koorimuusika probleemid
(1673) Sümfoonilised ja kammermuusika

probleemid

(1674) Vokaalmuusika probleemid

(1675) Džässi probleemid

(1676)
(1677)

Levimuusika probleemid
Poleemika, diskussioonid muusika 
arengutendentside üle

Kino
(1678) Filmiteooria

(1679) Kino ajalugu, tähtpäevad

(1680)_
(1684)

Filmiarvustused
Ülevaated mõne stuudio toodangust, 
festivalidest, auhindadest jne.

(1682) Teiste liiduvabariikide filmidu

(1683) Välismaa filmielu

(1684) Filminäitlejate loomingu analüüsid

(1685) Režissööride loomingu analüüsid
(1686) Stsenaristide, operaatorite, kunstnike

loomingu analüüsid

(1687)
(1688)

Filmiamatööride tegevus, probleemid
Poleemika, diskussioonid mõne filmi 
või kinoprobleemi ümber

(1689)

(1690)

(1691)
(1692)

(1693)
(1694)
(1695)

(1696)
(1697)
(1698)
(1699)
(1700)
(1701)
(1702)
(1703)

Märkige nii:
Sellepärast, et ta ... j ++ seda kindlasti

i + mõnevõrra ka seda
... võimaldab olla kursis ' ei‘ ^еа> e^.os^a öelda i

meie kultuurielu arenguga j — ^da е1^и mitte j
. . . võimaldab olla kursis kui- 1 ülase mitte

tuurielu arenguga teistes !———-———--———$ 
maades

. . . avardab silmaringi, pakub eneseharimise võimalusi

.. . aitab tunnetada oma seost, kokkukuuluvust eesti kultuurielu aren
guga

... võimaldab teada saada autoriteetseid arvamusi

. . . toob avalikkuse ette olulisi probleeme, vastuolusid

. . . aitab süveneda teatri, muusika, kino arengusse, käsitleb neid süga
vamalt kui ajalehed, raadio, televisioon

. .. arendab oskust analüüsida kunstiteoseid, kultuuriprotsessi
. . . tutvustab huvitavaid inimesi
. . . võimaldab leida tuge oma arvamustes, hinnangutes, kahtlustes
. . . annab uusi ideid, aitab ennast vaimselt laadida
. . . toob vaheldust igapäevasesse ellu
. . . annab arutlusainet, võimaldab seltskonnas kaasa rääkida
. . . pakub huvitavat lugemist, aitab vaba aega sisustada
. . . on ilus vaadata, pakub esteetilist elamust



IL KAS OLETE SAANUD «TEATER. MUUSIKA. KINOS» ILMUNUD 
MATERJALE KASUTADA...

Üldse 
mitte

Väga 
harva

Mõnikord 
küll

Jah, 
sageli

Ei tea, 
ei oska 
öelda

1 2 3 4 5

(1704) ... õppimiseks, enesetäiendamiseks?__
(1705) ... oma töös, erialaste küsimuste

lahendamisel?

_____________ _____

(1706) ... ühiskondlikus töös, avalikes
esinemistes?

(1707) ... oma huvialal, harrastustes?

(1708) ... suheldes sõprade, tuttavatega?

12. MILLINE KOLMEST ARVAMUSEST ON KÕIGE LÄHEMAL TEIE 
SEISUKOHALE?

(1709)

1 Kuna mind huvitab ajakirja kolmest alast põhiliselt üks, siis eelis
taksin eraldi ajakirja oma huvialal, mitte praegust «ühiskorterit»

2 Raske öelda, kas kolm eraldi ajakirja oleksid sisukamad, sest praegu 
võib iga lugeja laiendada oma silmaringi kõigil kolmel alal

3 Ühine ajakiri on kindlasti otstarbekam, võimaldab välja tuua kolme 
ala kokkupuutepunkte ja analüüsida üldisi tendentse kultuuri arengus

13. KAS TMK-s ILMUNUD ARVUSTUSED ON TEIS TEKITANUD HUVI MÕND 
FILMI VÕI LAVASTUST VAATAMA MINNA?

3 Jah, korduvalt
(1710) 2 Mõnikord harva

1 Ei ole

14. KAS ON OLNUD JUHTUMEID, KUS TE POLE OLNUD NÕUS TMK-s 
ILMUNUD HINNANGUTEGA...

Korduvalt Mõnikord
küll

Väga 
harva

Üldse 
mitte

4 3 2 1

(1711) ... sõnalavastustele? i
i

(1712) ... muusikalavastustele?

(1713) ... muusikateostele?

(1714) ... filmidele?

KAS MÄLETATE MÕND KONKREETSET JUHTUMIT, KUS OLEKSITE 
TAHTNUD ARVUSTAJAGA VAIELDA?



15. I£AS LUGESITE JA KUIDAS HINDATE JÄRGMISI MÖÖDUNUD AASTAL 
TMK-s AVALDATUD MATERJALE?

| Märkige nii:
0 ei lugenud
4-4- lugesin, meeldis väga
4- üldiselt meeldis
4— vist lugesin, aga ei mäleta, 

ei oska midagi öelda
— üldiselt ei meeldinud
---- ei meeldinud üldse, ei oleks 

maksnud avaldada

Rubriik «Vastab ...»

(1715) ... Priit Pärn (nr. 1)
(1716) . .. Mikk Mikiver (nr. 2)
(1717) . .. Eino Baskin (nr. 3)
(1718) . .. Enn Vetemaa (nr. 5)
(1719) . .. Arvo Ratassepp (nr. 6)
(1720) ... Mark Soosaar (nr. 7)
(1721) . .. Rolf Uusväli (nr. 11)
(1722) . .. Jaak Vaus (nr. 12)

«Dialoog»

(1723) . .. Ingo Normet ja Ene Paaver (nr. 6)
(1724) ... Jüri Müür ja Enn Säde (nr. 8)

«Kes?»

(1725)
(1726)
(1727)

... Peter Brook (nr. 4)

.. . Gia Kantšeli (nr. 5)
. . . Otar loseliani (nr. 7)

Tähtpäevad, mälestused, ajalugu

(1728) ... Noorsooteater 20 (nr. 2)
(1729) ... V. Reiman. Muusikutee okkalisi ja siledamaid radu (nr. 3)
(1730) ... V. Lensin. Esimene eesti naisprofessor 100 (nr. 4)
(1731) . .. Kaamera: Konstantin Märska (nr. 5)
(1732) . . . A. Hirvesoo. Esimene rahvusooperi tulek eesti lavale (nr. 8)
(1733) ...Heino Elleri kirju Emil Ruberile (nr. 8, 9)
(1734) ... I. Ojalo. Peeter Jürgenson (nr. 9)
(1735) ...Liina Reimani mälestused (nr. 10)
(1736) . .. Joh. Pääsukese reisikirjad (nr. 10, 11)

Teoreetilised arutlused. Probleemartiklid. Mõttevaramu

(1737) ... L. Priimägi. Metonüümilisest filmikeelest ja V. Zurlini «Tatarlaste
kõrbest (nr. 1)

(1738) . . . N. Harnoncourt. Elav keel sõnulseletamatu jaoks (nr. 4)
(1739) . . . M. Tiks. Kui näidend ei jõua lavale (nr. 5)
(1740) . . . Y. Höller. Elektronmuusika praegusest olukorrast (nr. 5)
(1741) ... Shui-Cheng Cheng. Ch’in’i mänguga seetud reeglid vanas Hiinas

(nr. 5)
(1742) .. . V. Tobro. Kivi seisvasse vette (nr. 6)
(1743) . . . A. Troitski. Popvideo (nr. 8)
(1744) . .. M. Karusoo. Mida teha Pansoga? (nr. 9)
(1745) . .. M. Humal. Tubina sümfooniad (nr. 12)
(1746) ...J. Lotman. Surami kindluse legend (nr. 12)
(1747) ...J. Sang. Pealtnägija ülestunnistus (nr. 12)



Arvustused, ülevaated, . tutvustused .

-(1748) ...J. Allik. Kaadrid otsustavad kõik («Seoses üleminekuga...»
Draamateatris, nr. 2)

(1749) . .. M. Põldmäe. Kui saalid on täis («Estonia» probleemidest, nr. 2)
(1750) .. . O. Remsu. Stsenaristika, meie kunsti heitlaps VII (nr. 3)
(1751) . .. V. Künnapu. Kinno (kinode arhitektuurist, nr. 3)
(1752) . .. M. Visnap. Kes kellele liiga teeb («Kummitused» Noorsooteatris,

«Nora» «Ugalas» — nr. 4)
(1753) ... K. Komissarov. Suviseid te.atrimälestusi Lyonist (nr. 4)
(1754) . .. V. Ruus, L. Laius — A. Iho piiritsoonis (liimist «Naerata ometi»,

nr. 4) '
(1755) ... S. Kiin. Laulikud laval («Kuldrannake» ja «Valge tee kutse»,

nr. 6)
(1756) . .. Eesti Kinoliidu VI kongressi sõnavõtud (nr. 6)
(1757) . .. T. Lepik. Veljo Tormis. Maarjamaa ballaad (nr. 7)
(1758) . .. Dokumentaalfilmide stsenaariume (H. Runnel, P. Tooming, A. Sööt,

M. Soosaar — nr. 7)
(1759) . .. M. Unt, M. Tiks. «Tuul Olümposelt tuhka tõi» (nr. 8)
(1760) . .. A. Iho. Poleemilisi mõtteid seoses filmiga «Mineja vaata» (nr. 8)
(1761) . .. I. Rannap. Tegude päev (helilooja H. Karevast, nr. 8)
(1762) . .. И. II. Luik. Noore Hamleti võitlus saatanaga (nr. 10)
(1763) . .. Moskva kinokongress (nr. 10)
(1764) . . . D. Uhhov. Tartu muusikapäevad — traditsioonid muutumises (nr. 11)
(1765) . . . L. Tormis. Kordumiste kordumatus («Libahunt» Rakvere teatris,

nr 11) “ 5 .

16. KAS «TEATER. MUUSIKA. KINO» LUGEMINE ON TEIE MEELEST MI
DAGI NIISUGUST, MIS ERISTAB TEATUD MÕTTEVIISIGA, VAADETE JA 
HUVIDEGA INIMESTE RINGI TEISTEST, KES SELLEST AJAKIRJAST EI 
HUVITU?

L 3 «Teater. Muusika. Kino» lug jad moodustavad minu meelest üsna sel
ge omaette seltskonna, mis erineb teistest oma vaadete ja huvide suu
na poolest .

(1766) 2 Ei tea, ei oska öelda
' 1 TMK lugemine ei erista minu meelest inimesi, sest ta rahuldab väga

erineva taseme, huvide ja vaadetega inimesi

17. MILLISED ON TEIE MEELEST TMK PUUDUSED?

18. ON TEIL SOOVE JA ETTEPANEKUID TOIMETUSELE?

19. KAS LUGESITE VEEBRUARIKUU TMK-d (nr. 2 1987)?

(1767) 2 Jah

1 Ei



20. NENDELE, KES LUGESID AJAKIRJA VEEBRUARINUMBRIT — KUIDAS 
TE SEDA HINDATE?

(1768)

5 Väga hea
4 Hea
3 Keskpärane
2 Kehvapoolne
1 Halb

@ Ei tea, ei oska hinnata

21 NENDELE, KES LUGESID «TEATER. MUUSIKA. KINO» VEEBRUARI
NUMBRIT — MILLISEID KIRJUTISI TE LUGESITE, MILLISEID MITTE?

Autor, pealkiri
1

Lugesin i 
põhjali- ’ 

kult läbi

Lugesin ! 
enam-vä-' 
hem läbi1

Hakkasin' 
lugema, | 
jätsin 1 
pooleli

Vaatasii 
üle, tut

vusin põ
gusalt |

Ei haka
nud vaa
tama gi

5 4 3 2 1

(1769) 1. 1. M. Kolk. Avaveerg ■ ---- --- —1

(1770)
(1771)

2. Vastab Helju Sepp
3. L. Priimägi. Thomas Manni

— - '
kadunud gootika

(1772) 4. M. Kubo. Uue teatripoliitika
—— ---- .-------

lävel
(1773) 5. Dialoog: Jaak Allik ja

—-

— Margot Visnap — ——— — _

(1774)_ 6. Jouko Turkko («Kes?») ———— _____

(1775)
(1776)

7. T. Kallas. Nii palju stsenaariume
8. M. Humal. Heino Eller ja

--- .--------- ------------

(1777)
Tartu koolkond

9. H. Rannap. Eller pedagoogina
—--------——

konservatooriumis !---------- _____
(1778) 10. K. Pappel. Elleri prelüüd tšellole 1

ja orkestrile

(1779) 11 O. Tuisk. Heino Elleri stiil
(1780)" 12. H. Lindepuu. Muutuste aeg

— 1-----------—

(1781)
poola kinematograafias

13. L. Kärk. loseliani ja teiste
________

1
— ----- —

— grusiinidega sügiseses Palangas _ ——

(1782)
(1783)"

14. T. Siitan. Repliik
15. H. Liivrand. Barokk ja

— _

klavessiinide kujundamine

Vaadake, palun, ülaltoodud nimekiri veelkord üle ja märkige plussiga need, 
lood, mis Teile eriti meeldisid ja miinusega need, mis ei meeldinud

(1784)

(1785)

(1786)

(1787)

(1788)

(1789)

(1790)
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LUGUPEETUD VASTAJA!

Teie pere on juhusliku valiku teel sattunud nende 600 eesti pere hulka, kelle poole pöördu
me palvega täita see mahukas küsimustik. Küsitlust korraldab Tartu ülikooli ajakirjanduska
teeder kõigi eestikeelsete ajakirjade toimetuste tellimisel ja selle eesmärgiks on lugejate arva
muste ja soovide tundmaõppimine.

Paljud meie pered tellivad ja loevad mitmeid väljaandeid. Toimetustel on väga vajalik 
teada saada, milline on antud ajakirja koht teiste hulgas, kas lugejaid rahuldab kirjutiste sisu 
ja vorm, kuidas meeldib kujundus jne. Praegune muutuv aeg peaks ajakirjandusse ikka roh
kem tooma seni vähemräägitud teemasid, uusi ja teravaid probleeme. Ajakirjanduse sisu kaas
aegsemaks muutmisel tahaksid toimetused toetuda lugejate huvidele ja arvamustele. Kõne all 
on mitmete uute ajakirjade asutamise võimalus lähemas või kaugemas tulevikus. Võib-olla on 
nende seas ka selliseid, mida just Teie peres tahetaks lugeda.

Meie küsimustik puudutab üldosas kõigi eesti keeles ilmuvate lehtede ja ajakirjade luge
mist ning kõiki eluvaldkondi, mis Teid võiksid huvitada. Selle osa ankeedist (paksem vihik) 
palume täita iga Teie pere liiget, kes on vähemalt 15 aastat vana, õhemates vihkudes on 
aga eraldi küsimused üksikute ajakirjade kohta. Nende seast valigu iga pere liige need, mil
le enam-vähem pidevaks lugejaks ta on (ükskõik, kas see ajakiri on koju tellitud, või oste
takse seda kioskist või saadakse muul viisil). Näiteks võib vanaema täita «Nõukogude Naise» 
kohta käivad küsimused, poeg valida «Sotsialistliku Põllumajanduse» ja «Aja Pulsi», minia 
«Eesti Looduse», «Loomingu», lapselaps aga «Nooruse» ja «Vikerkaare». Kui aga peres kõik 
loevad ühtesid ja samu ajakirju, siis tuleb kõigil täita nende kohta käivad küsimustikud.

Küsimusi on üsna palju, kuid ärge sellest kohkuge. Nende täitmine läheb lihtsamalt ja 
kiiremini, kui esialgu paistab, sest enamus võimalikke vastusevariante on ankeedis kirjas, tu
leb ainult endale sobiv leida ja ära märkida. Seal, kus on selleks jäetud vaba ruumi, pange 
oma mõtted julgesti kirja — kõik soovid ja pretensioonid antakse edasi vastavale toimetusele. 
Väga võimalik, et Teil ei jätku aega ja jõudu ankeeti korraga lõpuni täita. Jätke siis pooleli 
ja täitke teisel päeval edasi.

Meie küsitlus on rangelt anonüümne, s.o. vastaja nime ja aadressi ühelegi ankeedile ei 
märgita. Kõik vastused töödeldakse arvuti abil ning esitatakse siis kokkuvõtlikult toimetusele.

Küsitleja, kes Teile ankeedi toob, abistab Teid vajaduse korral ka nende täitmisel ning toi
metab täidetud ankeedid otsekohe kokkuvõtmiseks Tartusse, ülikooli ajakirjandusuurijatele. 
Küsitluse sisu ja ankeedi täitja saladuses hoidmise eest vastutab iga küsitleja siinkohal oma 
allkirjaga.

Küsitleja allkiri

TRÜ* ajakirjanduskateeder 
Ajakirjade toimetused

Teid tänab juba ette ning soovib ankeedi lõpuni täitmiseks head pealehakkamist ja kan
natlikkust

з



1. KAS LUGEMISEL ON TEIE ELUS SUUR TÄHTSUS?

(Siin ja edaspidi märkige ära see vastusevariant, mis on kõige lähem Teie arvamusele)
1 Väga väike
2 Küllalt väike

(1) 3 Ei tea, ei oska öelda
4 Küllalt suur
5 Väga suur

2. KAS OLETE PAARIL VIIMASEL AASTAL HAKANUD VARASEMAGA VÕRRELDES 
ROHKEM VÕI VÄHEM LUGEMA?

Vähem Samapalju Rohkem

1 2 3

(2) Loen nüüd ajalehti

(3) „ „ ajakirju

(4)___ „ „ raamatuid_____________________________

3. KUI PALJU ON TEIL KODUS RAAMATUID?

1 Ei ole, mõni üksik

2 Mõnikümmend

3 Sadakond

4 Paar-kolmsada

5 Mitusada

6 Tuhande ringis

7 Üle tuhande

4. KUI SAGELI TEIE PERES TAVALISELT OSTETAKSE RAAMATUID?

(6)

1 Kord aastas või harvemini

2 Mõned korrad aastas

3 Kord kuus

4 Paar-kolm korda kuus

5 Kord nädalas

6 Paar-kolm korda nädalas

5. KAS TEIE PERES ON PAARIL VIIMASEL AASTAL HAKATUD VARASEMAGA VÕR
RELDES ROHKEM VÕI VÄHEM RAAMATUID OSTMA?

(7)
1 Vähem

2 Samapalju

3 Rohkem

4



6. LOETE TE KA TEISTES KEELTES? MILLISEID KEELI TE VALDATE?

Ei oska 
üldse

Sõnastikuga 
saan jagu liht
samatest teks

tidest

Saan kõnekeele 
ja lihtsamate 
tekstide mõt

test aru

Kõnekeelest saan 
aru, sõnastikuga 
võin lugeda ka 

ilukirjandust

Valdan 
vabalt

1 2 3 4 5

(8) Vene keel

(9) Soome keel

(10) Inglise keel

(11) Saksa keel

(mõni muu keel)

.-,5

7. MILLISEID AJALEHTI-AJAKIRJU TE LOETE?

Ei loe,

Loen juhuti, 
vahete-vahel

Loen pidevalt, ■ 
järjekindlaltja ei olegi 

lugenud
lugesin 

varem kunagi

1 2 3 4

(12) «Rahva Hääl»

(13) «Noorte Hääl»

(14) «Ohtuleht»

(15) «Edasi»

(16) «Sirp ja Vasar»

(17) «Spordileht»

(18) «Kodumaa»

(19) «Nõukogude Õpetaja»

(20) «Säde»

(21) «Televisioon»

(22) «Raadioleht»
(23) «Pravda» ja teised üleliidulised 

ajalehed

(24) Oma linna, rajooni leht
(25) Mõne teise linna, rajooni ajaleht 

(peale «Õhtulehe» ja «Edasi»)
(26) Kolhoosi, kõrgkooli või muu 

asutuse ajaleht

(27) «Nõukogude Naine»

(28) «Noorus»

(29) «Aja Pulss»

(30) «Kehakultuur»



(51)

(52)

(53)

Ei loe,

Loen juhuti, 
vahete-vahel

Loen pidevalt, 
järjekindlaltja ei olegi 

lugenud
varem kunagi 

lugesin

1 2 3 4

(31) «Kultuur ja Elu»

(32) «Teater. Muusika. Kino»

(33) «Looming»

(34) ««Loomingu» Raamatukogu»

(35) «Keel ja Kirjandus»

(36) «Vikerkaar»

(37) «Pikker»

(38) «Horisont»

(39)___ «Eesti Loodus»

(40) «Nõukogude Kool»

(41) «Eesti Kommunist»

(42) «Pioneer»

(43) «Täheke»

(44) «Tehnika ja Tootmine»

(45) «Sotsialistlik Põllumajandus»

(46) «Kunst ja Kodu»

.. ..

(47) «Siluett» 1
(48) «Ekraan» 1

(49) «Nõukogude Eesti Tervishoid»

(50) «Nõukogude Õigus»
1 j

. . l i /О Ск Cm^-L^V

(54) 8. Millised ajalehedajakirjad pakuvad teile erilist huvi?
(55) Ajalehed k. s Ajakirjad

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)
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(64) Olen loobunud Hakanud lugema

(65) __________ 
(66)  

10. KAS TUNNETE PUUDUST MÕNE AJALEHE VÕI AJAKIRJA JÄRELE, MIDA 
MEIL PRAEGU EI OLE? MILLISEID UUSI VÄLJAANDEID VÕIKS ASUTADA?

(67) 

(68) _____________________________________

(69) 

9. KAS OLETE VIIMASTEL AASTATEL LOOBUNUD MÕNE AJALEHE VÕI AJA
KIRJA LUGEMISEST? OLETE TE HAKANUD MÕNE TEISE AJALEHE VÕI 
AJAKIRJA LUGEJAKS?

(61)
(62)
(63)

п-^aaJL ?

■ .



Nüüd esitame rea küsimusi selle koh ta, millised valdkonnad ja probleemid on Teie 
elus olulised ja huvipakkuvad ning mida arvate neid valdkondi kajastavatest ajakirja

ta dest. К txJtJ. *
11. KAS PEREKONNA JA KODU PROBLEEMID ON TEIE ELUS TÄHTSAL 

KOHAL
1 Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad 

ükskõikseks
2 Mitte eriti olulised

zyn\ 3 Ei tea, ei oska öelda
4 Üldiselt olulised
5 Minu jaoks väga olulised, erutavad

12. MIS PAKUB TEILE HUVI SEOSES PEREKONNA JA KODUGA, MILLEST 
TE TAHAKSITE ROHKEM JA PÕHJALIKUMALT AJAKIRJANDUSE KAUDU
TEADA SAADA? --------------—------------------------ —

(71) ...Mehe ja naise roll perekonnas, ко- ..duses elus Markl^e mi:
/то) лл i i ui -u- i ++ pakub suurt huvi(72) ...Meeste ja naiste koht ühiskonnas, , - - и,„7,чпкvõrdsus ja ebavõrdsus + mõnevõrra huvitab
z„nx NT . , .............. 0 ei tea, ei oska öelda
(73) ... Naisoiguslus, naisliikumine ... . . .,, ' i , — eriti ei huvita
(/4) ... Mehe ja naise suhted, abieluprob- . , ., ....leemid " ei huv,ta uldse
(75) ... Lapse tervis ja kehaline areng ----- ------------- ------------------- ------
(76) ... Lapse vaimne areng, iseloomu kujunemine
(77) ...Pedagoogika, kasvatusprobleemid
(78) .. . Kutsesuunitlus, elukutse valik
(79) ... Käitumis- ja kombeõpetus
(80) . ..Mood .
-(81) .. .Tublide naiste kogemused ja arvamused oma elu ja tööga toimetulekust
•(82) ... Kõlblus, moraal
(83) . . . Tervishoid, arstiteadus
(84) .. . Rahvastikuprobleemid — sündivus, iive
(85) ...Vanade inimeste, invaliidide probleemid
(86) ...Toiduvalmistamine ja toitumine
(87) . .. Kodukaunistamine, käsitöö
(88) ... Eluruumide ehitus ja remont
(89) ... Elatustase meil ja mujal
(90) ...Suhted laste ja vanemate vahel
(91) ...Laste, noorte omavahelised suhted
(92) ... Seksuaalkasvatus

-------------- ------ --------- ---------- 1

Märkige nii:
++ pakub suurt huvi

+ mõnevõrra huvitab
0 ei tea, ei oska öelda

— eriti ei huvita
—- ei huvita üldse

(kirjutage ise)



КлсМ . tC
13. MILLISED INFORMATSIOONIALLIKAD ON TEILE OLULISED PEREKONNA

ELU JA MAJAPIDAMISE ÜLE OTSUSTAMISEL, OMA ARUSAAMADE JA HIN
NANGUTE KUJUNDAMISEL?

(93) .. . Omaenda kogemus, tähelepanekud
(94) .. . Teised inimesed (töökaaslased, Märkige nii:

sõbrad, perekonnaliikmed) ++ see on mulle väga oluli 1
(95) ... Ringid, kursused, loengud + küllaltki oluline
(96) ... Raamatud
(97) .. . Ajakirjad 0 ei tea, ei oska öelda

(98) ... Ajalehed — küllaltki väheoluline
(99) .. . Raadio — ei ole üldse oluline 1
(100) .. . Televisioon

14. KAS TULEB ETTE, ET TEISED INIMESED TAHAVAD KUULDA TEIE ARVAMUST 
JÄRGMISTEL TEEMADEL?

9

üldse 
mitte

Väga 
harva

Mõnikord 
küll

Jah, 
sageii

1 2 3 4

(101) Perekonnasuhted

(102) Majapidamine _________

(103) Kasvatus, pedagoogika 

(104) Noorteprobleemid

______________

—

(105) Teiste inimeste käitumine, moraal

(106) Tehnika, masinad ■

(107) Tootmine, majandus

(108) Välispoliitika 

(109) Sisepoliitika, ühiskonna elu

_______ _ ——

(110) Loodus, keskkonnakaitse

(111) Tervis, meditsiin

(112) Sport, kehakultuur

(113) Mood

— _

(114) Kaubandus, teenindus

(115) Ehitus

(116) Käsitöö, meisterdamine

(117) Aiandus

(118) Autoasjandus, liiklus

—

_ --------------------- _

(119) Elektroonika, arvutid, helisalvestus jms.

(120) Kirjandus

-------- --------- —

(121) Teater

(122) Kino

(123)Muusika______________________ _______



15. KAS LOETE (JÄLGITE) JÄRGMISI NAISTE-, MOE- JA NOORTEAJAKIRJU? KUIDAS 
NAD TEIENI JÕUAVAD?

Ei loe 
(jälgi) 
üldse

Tellin 1 Ostan Saan raamatukogust, 
töölt, teiste käest,

ja loen 
pidevalt

kuid loen 
juhusli

kult
ja loen 

pidevalt
loen ju

huslikult loen 
pidevalt

loen 
juhuslikult

1 2 3 4 5 6 7

(124) «Nõukogude Naine»

Üleliidulised ja vä
lismaised naisteaja
kirjad

(125) ........

(126) .......

(127)
(millised)

(128) «Siluett»

Üleliidulised ja vä
lismaised moeajakirjad

(129)

(130)

(131)
(132) (millised)

(133) «Noorus»

Üleliidulised ja välis
maised noorteajakirjad

j

(134)

(millised) i

Nendel, kes on «Nõukogude Naise» lugejad, palume nüüd vastata selle ajakirja kohta käi
vatele küsimustele lisas nr. 1, «Nooruse» lugejatel palume täita lisa nr. 2
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TOOTMINE, MAJANDUS

16. KAS TOOTMISE JA MAJANDUSE PROBLEEMID ON TEIE ELUS TÄHT
SAL KOHAL?

1 Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad 
ükskõikseks

2 Mitte eriti olulised
(135) q , • i - м3 Ei tea, ei oska öelda

4 Üldiselt olulised

5 Minu jaoks väga olulised, erutavad

17. KUIDAS ON TEIE TÖÖ SEOTUD TOOTMISEGA? (Pensionäridel ja kodustel palume 
vastata nende varasema töö kohta)

3 Töötan (töötasin) ise tootmises (tööstuses, põllumajanduses, ehituses, trans
pordis)

(136) 2 Ma ei tööta otseselt tootmises, aga töö (õppimine) on tootmisega seotud
1 Minu töö (õppimine) ei ole tootmisega seotud

18. MISSUGUSED MAJANDUSPROBLEEMID TEID ERUTAVAD, MILLE ÜLE TE MÕT
LETE, ARUTATE, SÜDANT VALUTATE?

Märkige nii:
4-4- see teeb mulle muret, on väga tähtis, erutav

4- see on mulle küllaltki tähtis
0 ei tea, ei oska öelda

— mitte kuigi tähtis
---- see ei ole minu jaoks tähtis

(137) ... Kehv tehnika, vananenud ja vähetootlikud masinad ja tööriistad
(138) ...Halb töössesuhtumine, vastutustunde puudumine, hoolimatus
(139) ...Raskused plaanide ja kohustuste täitmisel
(140) . . . Bürokraatia ja formalism, ametkondlik kitsarinnalisus
(141) . . . Madal palk
(142) ... Halvad töötingimused

(143) ...Halvad suhted töökaaslaste vahel, vähene üksteisemõistmine, üksmeele puudumi
ne

(144) ...Halb varustamine, materjalide ja tagavaraosade puudus

(145) ...Pütid kõike ühest keskusest juhtida, liigne tsentraliseerimine, vähene iseseisvus

(146) ... Madal tööviljakus
(147) .. . Inimeste vähesed teadmised ja oskused, madal kvalifikatsioon ja töökultuur

(148) ...Tehniline mahajäämus teistest maadest

(149) ...Ressursside vähesus, fondide, limiitide piiratus

(150) ...Plaani ja protsendi, väliste näitajate tagaajamine asja sisu ja kvaliteedi arvel

(151) ... Ebaõiglus töö hindamisel

(152) ...Inimeste omakasupüüdlikkus, ebaausus

(153) .. . Ebamajanduslikkus, raiskamine

(154) ...Seadusandluse vastuolud majanduse arengu vajadustega
n



19. KAS TEIE ARVATES ÕNNESTUB LÄHEMA VIIE AASTA JOOKSUL PÕHJALIKULT 
MUUTA MAJANDUSMEHHANISMI MEIE ÜHISKONNAS?

5 Kindlasti õnnestub

4 Üldjoontes õnnestub, ehkki võib-olla mitte täiel määral ja mitte kõigil aladel

(155) 2 Üldiselt ei õnnestu, ehkki mõned nihked toimuvad

1 Kindlasti ei õnnestu, see eesmärk on ebareaalne

3 Ei tea, ei oska öelda

20. MILLISED INFORMATSIOONIALLIKAD ON TEILE OLULISED MAJANDUSASJADE 
ÜLE OTSUSTAMISEL, OMA ARUSAAMADE JA HINNANGUTE KUJUNDAMISEL?

(156) ... Omaenda kogemus, tähelepanekud Märkige nii:

(157) ... Teised inimesed (töökaaslased, ++ see on mulle väga oluline
sõbrad, tuttavad) + küllaltki oluline

(158) . . . Ametkondlikud bülletäänid, doku- 0 ei tea, ei oska öelda
mendid — küllaltki vähe oluline

(159) .. . Koosolekud, õppused, loengud __ ei ole üldse oluline

(160) .. . Oma asutuse ajaleht, infoleht, seina- või laualeht
(161) . . . Raamatud
(162) .. . Ajakirjad

(163) ... Ajalehed

(164) . . . Raadio

(165) . . . Televisioon

21. KAS TE OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS TEIENI JÕUAB INFORMATSIOON 
MAJANDUSLIKU OLUKORRA JA MAJANDUSPROBLEEMIDE KOHTA...

Ma ei va
jagi sellist 

infot
Täiesti 
rahul

Üldiselt 
rahul

Ei oska 
öelda

üldiselt ei 
ole rahul

Ei ole 
üldse 
rahul

6 5 4 3 2 1

(166) oma ettevõttes, asutuses

(167) oma linnas, rajoonis

(168) Eestis

(169) teistes liiduvabariikides

(170) NSV Liidus tervikuna - —

(171) teistes sotsialismimaades
(172) arenenud kapitalistlikes

riikides

(173) arengumaades

(174) maailmas tervikuna
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ON TEIL ETTEPANEKUID OLUKORRA PARANDAMISEKS?

22. KUIDAS TE HINDATE MAJANDUSLIKKU OLUKORDA, MATERIAAL-TEHNILFST 
ARENGUT OMA LÄHEMAS JA KAUGEMAS ÜMBRUSES?

Majanduslik areng...
Jätab mind 
ükskõikseks

Rõõmustab 
mind väga, 
on lootus

rikas

Üldiselt 
rõõmustab

Ei oska öel
da, ei ole 
mõelnud

Teeb vei
di mure

likuks

Teeb tõsi
selt mure

likuks

6 5 4 3 2 1

(175) oma ettevõttes, asutuses

(176) oma linnas, rajoonis

(177) Eestis

4178) NSV Liidus tervikuna

(179) maailmas

23. KUST TE SAATE INFORMATSIOONI LEIUTISTE, TEHNILISTE UUENDUSTE KOH
TA OMA ERIALAL, HUVIALAL?

— Ei kuskilt, mul puudub tehnikahuvi
(Jätkake vastamist järgmisest küsimusest)

(180) ... Eestis väljaantavad raamatud

(181) ...Mujal NSV Liidus väljaantavad
raamatud

(182) ... Välismaised raamatud
(183) ...Eestis väljaantavad ajakirjad
(184) ...Mujal NSV Liidus väljaantavad

ajakirjad
(185) ...välismaised ajakirjad

(186) ...Spetsiaalsed eestikeelsed infolehed, bülletäänid, prospektid

(187) ...Venekeelsed infolehed, bülletäänid, prospektid

(188) ...Võõrkeelsed infolehed, bülletäänid, prospektid

(189) . . . Näitused

(190) ...Nõupidamised, kursused, õppused

(191) ...Töökaaslased, sõbrad, tuttavad

(192) ...Isiklikud tähelepanekud, sõidud,
praktiline tutvumine uuendustega

Märkige nii: 
++ siit eriti 

+ siit ka
0 ei tea, ei oska öelda

— siit eriti mitte
---- siit üldse mitte

(märkige ise)
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24. KAS OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS TEIENI JÕUAB INFORMATSIOON TEH
NILISTE UUENDUSTE KOHTA...

ON TEIL ETTEPANEKUID OLUKORRA PARANDAMISEKS?

Ma ei vajagi 
sellist infot

Täiesti 
rahul

Üldiselt 
rahul

Ei oska 
öelda

Üldiselt ei 
ole rahul

Ei ole üld
se rahul

6 5 4 3 2 1
(193) oma ettevõttes, 

asutuses

(194) oma linnas, 
rajoonis

(195) Eestis

(196) teistes liiduvaba
riikides

(197) teistes sotsialismi
maades

(198) arenenud kapitalist
likes riikides
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25. KAS KUULATE-VAATATE JÄRGMISI RAADIO-JA TELESAATEID?

Ei tea 
sellist 
saadet

Püüan näha, 
kuulda võimali

kult kõiki saateid

Mõnda saadet 
olen kuulanud, 

vaadanud

Väga har
va, üldse 

mitte

4 3 2 1

(199) Tere hommikust, põllumehed

(200) Mikrofoorum

(201) Rahvakontroll

(202) Direktorite klubi

(203) Majandustoimetus

(204) Elu ise nõuab

(205) Foorum

(206) Viljaveski

(207) Panda

(208) Argiasjus! pühapäeval

(209) Vaatevinkel

(210) Terav pilk

(211) Töö ja tasu

26. KAS LOETE JÄRGMISI MAJANDUSE JA TEHNIKA ALASEID VÄLJAANDEID? 
KUIDAS NAD TEIENI JÕUAVAD?

Ei loe 
üldse

Tellin ja loen Ostan ja loen Saan raamatu
kogust, töölt, 

teiste käest,
pide
valt

juhus
likult

pide
valt

juhusli
kult loen 

pidevalt
juhus
likult

1 2
i 3

4 5 6 7

(212) «Sotsialistlik Põllu
majandus»

(213) «Tehnika ja Tootmine»

(214) Ametkondlikud bülletäänid

(215) Üleliidulised ja välismaa
väljaanded

(216) ...............................................

(217) ...............................................

(218) ...............................................
___________ (millised?)______________

Nendel, kes on «Sotsialistliku Põllumajanduse)» lugejad, palume nüüd vastata selle ajakirja 
kohta käivatele küsimustele lisas nr. 3

«Tehnika ja Tootmise» lugejatel palume täita lisa nr. 4



POLIITIKA, ÜHISKONNAELU

27. KAS POLIITIKA JA ÜHISKONNA PROBLEEMID ON TEIE ELUS TÄHT
SAL KOHAL?

(219)

1 Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad ükskõikseks
2 Mitte eriti olulised
3 Ei tea, ei oska öelda
4 Üldiselt olulised
5 Minu jaoks väga olulised, erutavad

28. KUIDAS HINDATE ARENGUTENDENTSE ÜHISKONDLIKUS JA POLIITILISES 
ELUS?

Ühiskondliku elu 
areng ...

See jätab 
mind üks
kõikseks

Rõõmustab 
mind väga, 

on lootus
rikas

Üldiselt 
rõõmustab

Ei tea, 
ei oska 
hinnata

Teeb veidi 
murelikuks

Teeb 
tõsiselt 

murelikuks

6 5 4 3 2 i 1

(220) ... oma linnas, 
rajoonis _____

(221) ... Eestis

(222) ... NSV Liidus 
tervikuna

... .

(223) .. . maailmas
tervikuna ________________ ___________

29. MIS PAKUB TEILE HUVI ÜHISKONNAELUS, MILLEST TAHAKSITE ROHKEM JA 
PÕHJALIKUMALT AJAKIRJANDUSE KAUDU TEADA SAADA?

(224)

(22õ)
(226)

(227)

(228)

(230)

(231)
(232)
(233)
(234)

(235)

(236)

(237)

(238)

. . . Välispoliitika, rahvusvaheliste 
suhete areng

. . . Ühiskonnaelu teistes riikides

. . . Noorsooliikumine tänapäeva maa
ilmas

. . . Rahuliikumine

...NLKP Keskkomitee ja Nõukogude
Valitsuse tegevus ühiskonnaelu 
uuendamisel (kõned, otsused määrused)

. .. Demokraatia arenguperspektiivid meie ühiskonnas

Märkige nii:
i ++ pakub suurt huvi 

mõnevõrra huvitab
0 ei tea, ei oska öelda j

— eriti ei huvita i
I 1i---- ei huvita üldse

. . Rahvussuhted

.. Üldine (ülemaailmne) ajalugu

. . Venemaa ajalugu

. . Eesti ajalugu

.. Teiste nõukogude rahvaste ajalugu ja tänapäeva probleemid

.. Kodukandi minevik

..Teine Maailmasõda, Suur Isamaasõda

..Väljapaistvate poliitikute, riigitegelaste elukäik ja isiksus

. . Sotsioloogiliste uurimuste tulemused

'(märkige ise)
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Palju on räägitud ja kirjutatud sotsiaalse passiivsuse levikust, avalikkuse puudumisest, 
bürokraatiast ja formalismist juhtimises. On toodud ka mitmesuguseid seletusi ja põhjendusi 
nendele tendentsidele.

30. MILLISEID ALLPOOL ESITATUD PÕHJUSTEST PEATE TEIE OLULISEKS?
Pärast põhjuste loendiga tutvumist valige 4 Teie meelest kõige olulisemat põhjust, tä

histage need numbriga I. Siis valige 4 olulisuse poolest järgmist, ka väga olulist — märkige 
nende juurde H. Ja siis valige veel 4 ka küllalt olulist põhjust, märkige need numbriga III.
(239) . . . Inimestele omane mugavus, huvitumine ainult oma isiklikust heaolust
(240) ...Valimissüsteemi puudused ja muud demokraatia arengut pidurdavad nähtused
(241) ...Juhtide usaldamatus alluvate suhtes
(242) . . . Argus, hirm sattuda ülemustega vastuollu, püüd vältida ebameeldivusi
(243) . . . Puudulik informatsioon juhtide tegevusest, vähene avalikkus
(244) .. . Inimeste vähene usk sellesse, et nende sekkumisest on kasu, et see asja muu

dab
(245) ...Inimeste võõrastus ametiasutuste suhtes, eemalehoidumine ametlikust asjaajami

sest
(246) .. . Niisuguste seaduste ja kontrollimehhanismide puudumine, mis sunniks juhte

arvestama avaMkku arvamust
(247) ...Madal teadlikkus oma õigustest ja nende kasutamise võimalustest
(248) ...Avaliku arvamuse ning kollektiivi hinnangu mittearvestamine juhtide valikul,

edutamisel ja ametist vallandamisel
(249) . .. Sõnade ja tegude lahkuminek, demagoogia, kõrvalehiilimine teravatest problee

midest, mis on võõrutanud inimesed tõsisest suhtumisest ühiskonna asjadesse
(250) ...Ajalooline kogemus, mis soodustab ettevaatlikkust ja alalhoidlikkust
(251) ...Avaliku vaidluskultuuri arenematus, inimeste oskamatus ja kartus end väljen

dada, avalikult üles astuda ;
(252) . . . Diskussioonide ja kriitika vähesus ajakirjanduses, raadios, televisioonis
(253) . . . Traditsioonilised kasvatusmeetodid kodus ja koolis, mis on rajatud sõnakuuld-

likkusele ja oma arvamuse mahasurumisele
(254) . . . õiguse puudumine ise oma asju otsustada

(märkige ise)



31. KAS TEIE ARVATES ÕNNESTUB LÄHEMAL AASTAKÜMNEL SAAVUTADA MEIE 
RAHVA SOTSIAALSE AKTIIVSUSE JA PEREMEHETUNDE TÕUSU?

(255)

5 Kindlasti õnnestub, rahva aktiivsus tõuseb tunduvalt
4 Mõnevõrra aktiivsus ilmselt tõuseb

2 Võib arvata, et aktiivsuse tase jääb samaks
1 Arvan, et huvi ühiskonnaelu vastu ja selles osalemine väheneb veelgi
3 Ei tea, ei oska öelda

32. KUIDAS TE HINDATE 
KIDEGA VÕRRELDES?

MEIE VABARIIGI OLUKORDA TEISTE VENNASVABARII-

Tunduvalt 
halvem

Veidi 
halvem

Kesk
mine

Veidi 
parem

Tunduvalt 
parem

Ei tea, ei 
oska hinnata

1 2 1 3 4 5 6

(256) ____Rahva heaolu, elatustase
(257) Tootmise, majanduse 

arengutase
——— —

(258) ___ ^Kultuuri arengutase

(259) Keskkonna seisund
———— ——— —

(260) Juhtimine, planeerimine
(261) Üldine arenguperspektiiv,

tulevikuväljavaade

33. KAS PUUTUTE OMA ERIALASES VÕI ÜHISKONDLIKUS TEGEVUSES KOKKU 
MAAILMAVAATELISTE KÜSIMUSTEGA, IDEELISE KASVATUSTÖÖGA?

Üldse mitte Mõnevõrra Tugevasti

1 2 3

(262) Erialases tegevuses

(263) Ühiskondlikus tegevuses 1

34. MILLISED INFORMATSIOONIALLIKAD ON TEILE OLULISED ÜHISKONDLIKU 
ELU ÜLE OTSUSTAMISEL, OMA ARUSAAMADE JA HINNANGUTE KUJUNDA
MISEL?

(264) ...Omaenda kogemus, tähelepanekud

<265) .. . Teised inimesed (töökaaslased, Märkige nii:
sõbrad, tuttavad) ++ see on mulle oluline

<266) ...Ametkondlikud bülletäänid, doku- + küllaltki oluline
mendid 0 ei tea, ei oska öelda

— küllaltki väheoluline(267) ... Koosolekud, õppused, loengud -— ei ole üldse oluline
(268) . . . Raamatud
<269) ... Ajalehed
(270) ... Ajakirjad

(271) ... Eesti Raadio

<272) . . . Välisraadio

(273) . .. Eesti Televisioon

<274) ... Kesktelevisioon
(275) . . . Soome Televisioon
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35. KAS TE OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS TEIENI JÕUAB INFORMATSIOON 
ÜHISKONDLIKU OLUKORRA JA POLIITILISTE PROBLEEMIDE KOHTA?

Ei vajagi 
sellist infor
matsiooni

Täiesti 
rahul

Üldiselt 
rahul

Ei tea, ei 
oska öelda

Üldiselt 
ei ole 
rahul

Ei ole 
üldse 
rahul

1 2 3 4 5 6

(276) Eestis

(277) NSV Liidus tervikuna

(278) Teistes sotsialismimaades
(279) Arenenud kapitalistlikes 

riikides

(280) Arengumaades

(281)__ Maailmas tervikuna ________ ___________

ON TEIL ETTEPANEKUID OLUKORRA PARANDAMISEKS?

36. KAS TE KUULATE-VAATATE JÄRGMISI RAADIO- JA TELEVISIOONISAATEID?

Ei tea sellist 
saadet

Püüan näha, kuulda 
võimalikult kõiki 

saateid
Aeg-ajalt 

vaatan, kuulan
Väga 

juhuslikult, 
üldse mitte

1 2 3 4

(282) Maailm täna

(283) Kirjutamata memuaare
(284) Rahvusvaheline panoraam

(ETV)

(285) Inimene ja ühiskond

(286) Sõda pärast sõda

(287) Vremja___  ___

(288) Täna maailmas

(289) __ IX stuudio (KTV)

(290) Viiekümnendad

—

_________

—

--------------------

----- ------- ------
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37. KAS TE LOETE JÄRGMISI VÄLJAANDEID?

Ei loe 
üldse

Tellin, loen Ostan, loen Saan raamatu
kogust, teiste 
käest, loen

pidevalt juhusli
kult j pidevalt juhusli

kult pidevalt juhus
likult

1 2 3 4 5 6 7

(291) «Eesti Kommunist»

(292) «Aja Pulss»

Üleliidulised ja välismai
sed ühiskondlik-poliitilised 
väljaanded

(293)

(millised?)

Nendel, kes on «Aja Pulsi» lugejad, palume nüüd vastata selle ajakirja kohta käivatele 
küsimustele lisas nr. 5

38. NÜÜD PAKUME MEELELAHUTUSEKS, PUHKUSEKS VASTATA MÕNED MÄLU
MÄNGU KÜSIMUSED

KAS G. SCHULTZ ON ...

1 ... Saksamaa Liitvabariigi majandusminister?

(294) 2 . . . Saksa Demokraatliku Vabariigi Ministrite Nõukogu esimees?

3 . . . USA riigisekretär?

4 ... ei tea, ei oska öelda
2'0



KAS V. V0R0TN1K0V ON ...

(295)
1 ... NLKP Keskkomitee sekretär?
2...  Vene NFSV Ministrite Nõukogu esimees?
3 ... NSVL kultuuriminister?
4 ... ei tea, ei oska öelda

KAS P. PALU ON ...

1 .. ENSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja?

(296) 2 . .. ENSV ehitusminister?

3 . .. EKP Keskkomitee sekretär?

4 ... ei tea, ei oska öelda

HEASTAGE ELATUSTASEME, RAHVA HEAOLU JÄRGI JÄRGMISED VÄLISRIIGID 
(kirjutage riigi ette järjekorranumber)

(297) . .. Brasiilia
(298) . . . Etioopia
(299) ...India
(300) .. . Jaapan
(301) . . . Hispaania
(302) ... Bulgaaria
7303) ... Šveits

MILLINE NELJAST ARVUST ON ÕIGE? KAS NSVL ELANIKE ARV 1. juulil 1986 
OLI...

232 miljonit (1)

280 miljonit (2)

(304) 327 miljonit (3)

371 miljonit (4)

KAS EESTI NSV TÖÖLISTE JA TEENISTUJATE KESKMINE KUUPALK 1986. a.
I POOLAASTAL OLI:

140 rubla (1)

168 rubla (2)

(305) 196 rubla (3)

221 rubla (4)

KAS TERAVILJA HEKTARISAAK 1986. a EESTI NSV-s OLI:

17,2 tsentnerit hektarilt (1) 

22,7 tsentnerit hektarilt (2)

(306) 28,4 tsentnerit hektarilt (3)

34,1 tsentnerit hektarilt (4)
2)



kirjandus ja kunst

39. KAS KUNSTI, KIRJANDUSE, TEATRI, MUUSIKA PROBLEEMID 
ON TEIE ELUS TÄHTSAL KOHAL?

(307)

1 Need ei ole minu jaoks olulised, jätavad ükskõikseks
2 Mitte eriti olulised
3 Ei tea, ei oska öelda
4 Üldiselt olulised
5 Minu jaoks väga olulised, erutavad

40. KAS TE LOETE SAGELI ILUKIRJANDUST?

(308)

1 Kord aastas või harvemini
2 Mõned korrad aastas
3 Kord kuus
4 Paar-kolm korda kuus
5 Kord nädalas
6 Paar-kolm korda nädalas
7 Peaaegu iga päev

41. KAS ARMASTATE KA LUULET LUGEDA?

(309)

1 Üldse mitte
2 Üldiselt mitte
3 Üldiselt armastan
4 Jah, väga

42. KAS TE KÄISITE MÖÖDUNUD AASTAL .

Ei 
üldse

Ühe 1 
korra 
aastas

Paar- 
kolm kor
da aastas

Paari kuu 
kohta 
korra

Kord 
kuus

2—3 kor
da kuus

Kord näda
las, sage

damini

1 2 3 4 5 6 7

(310) ....kinos

(311) ...teatris
(312) ... süvamuusika kontser-

_  tidel
(313) ...levimuusika kontserti

del
——— — .... —

(314) _ ...kunstinäitustel

43. MILLISED INFORMATSIOONIALLIKAD ON TEILE OLULISED KUNSTITEOSTE JA 
KULTUURIELU ÜLE OTSUSTAMISEL, OMA ARUSAAMADE JA HINNANGUTE KU
JUNDAMISEL?

(315) . . . Omaenda kogemus, tähelepanekud
(316) . . . Teised inimesed (töökaaslased, Märkige nii:

sõbrad, tuttavad) ++ see on mulle väga oluline
(317) . . . Ametkondlikud dokumendid, + küllaltki oluline

koosolekud 0 ei tea, ei oska öelda
(318) . . . Õppused, loengud, kohtumised — küllaltki väheoluline
(319) . . . Raamatud __ ei ole üldse oluline
(320) . . . Ajalehed
(321) . .. Ajakirjad
(322) . . . Raadio
(323) . . . Televisioon
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44. KAS TE OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS TEIENI JÕUAB INFORMATSIOON 
KULTUURIELUST, UUTEST KUNSTITEOSTEST, KULTUURI ARENGU PROBLEE
MIDEST?

ON TEIL ETTEPANEKUID OLUKORRA PARANDAMISEKS?

i

Ei vajagi 
sellist infot

Täiesti 
rahul

Üldiselt 
rahul

Ei tea, ei 
oska öelda

Üldiselt ei 
ole rahul

Ei ole üldse 
rahul

1 2 3 4 5 6

(324) oma linnas, rajoonis?

<325) Eestis?
<326) teistes liiduvabariiki

des?

(327) NSV Liidus tervikuna?
(328) teistes sotsialismimaa

des?
<329) arenenud kapitalistlikes 

riikides?

(330) arengumaades?

<331) ülemaailmses ulatuses?
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45. KUIDAS HINDATE KULTUURISITUATSIOONI - KULTUURIELU SISU, VAIMSET 
ÕHKKONDA...

See jätab 
mind üks

kõikseks

Rõõmustab 
mind väga, on 

lootusrikas

Üldiselt 
rõõmus

tab

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Teeb veidi 
murelikuks

Teeb tõsi
selt mure

likuks

6 5 4 3 2 1

(332) oma linnas, rajoonis?

(333) Eestis?

(334) NSV Liidus tervikuna?

(335) ____ maailmas üldiselt?_____

46. KUIDAS HINDATE EESTI RAHVUSKULTUURI ARENGUTENDENTSE LÄHEMATEL 
AASTAKÜMNETEL?

4 Tugevneb jõudsasti
3 Üldiselt areneb edasi, aga raskustega

(336) 2 Jääb põhiliselt samale tasemele
1 Taandareneb, kaotab oma jõudu ja eripära
5 Ei tea, ei oska öelda

47. KAS KUULATE-VAATATE JÄRGMISI RAADIO- JA TELESAATEID?

Ei tea 1 
sellist | 
saadet | 

i

Püüan näha- 
-kuulda võima

likult kõiki 
saateid

Aeg-ajalt 
vaatan-kuulan

Väga juhusli
kult, üldse 

mitte

4 3 2 1

(337) Kultuurikaja

(338) Muusikaline tund

(339) Uusi heliplaate

(340) Kultuuripilt

(341) ERSO stuudiotund

(342) Helijälg

(343) Kontserdistuudio

(344) Rahvakunstnikud

— -------------------- -------- -------------- —

(345) Estraadi tähestik

(346) Filmimaailmas

(347) Jupiter

(348) Stoppkaader

(349) Õhtutund kirjanikuga

(350) Väike luulesaade

— --------------------- —

(351) Raamatuletilt

(352) Pildi sisse minek

(353) Ateljeekontsert

(354) Teater? Teater! Teater . ..
- ....... —

(355) Teatrivaramu
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Ei tea 
sellist 
saadet

Püüan näha- 
kuulda võimali 

kult kõiki 
saateid

Aeg-ajalt 
vaatan-kuulan

Väga juhusli
kult, üldse 

mitte

4 3 2 1

(356) Teatriõhtu

(357) Telelavastused

(358) Teletutvus

(359) Telelaupäev

(360) Kodukandilood

'(361) Ajakangas

'(362) Ühel õhtul ühes majas

>(363) Filmikanal

-(364) Kaalukeeled

(365) Eesti levimuusika varasalvest

(366) Kriitikute pooltund

-(367) Ohtu raamatukogus
————---- -

________ —

(368) Seda luuletust tahaksin kuulata

»(369) Keskööprogrammi luulekava

(370) Uut lugemisvara

________ —————

(371) Kuuldemängud__________________ ____

48. MILLINE ON TEIE ISIKLIK KOKKUPUUDE JÄRGMISTE KUNSTIVALDKONDA- 
DEGA?

I
Ei ole 
sellest 

huvitatud

Pakub mõnevõrra 
huvi, aeg-ajalt 
loen, kuulan, 

vaatan

Olen pidev lu
geja, kuulaja, 
vaataja, ehkki ise 

sellega ei tegele

Tegelen sellega 
ka ise asja
armastajana, 
harrastajana

Tegelen sel
lega oma 
kutsetöös

1 2 3 4 5

(372) Kirjandus

(373) Teater
(374) Sümfooniline ja 

kammermuusika
-(375) Puhkpilli-, pahva- 

pilHmuusika

(376) Koorilaul

(377) Džäss, rock ...... .
(378) Estraadi-, tantsu-, 

diskomuusika

(379) Ballett

(380) Peotants, diskotants ____ ....... .
(381) Rahvatants
(382) Maal, graafika, 

skulptuur
(383) Tarbekunst, kunst

käsitöö
(384) Filmikunst 1

(385) Fotokunst
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49. KAS TE LOETE KUNSTI- JA KIRJANDUSARVUSTUSI, KOMMENTAARE, TUTVUS
TUSI...

Ei loe j Vahel loen Enamasti 
loen

1 2 3
(386) ... «Rahva Hääles»

(387) ... «Noorte Hääles»

(388) «Edasis»

(389) ... rajooniajalehes_____ ___________________________

50. KAS LOETE JÄRGMISI KULTUURIVÄLJAANDEID? KUIDAS NAD TEIENI 
JÕUAVAD?

Ei loe 
üldse

Tellin ja loen Ostan ja loen Saan raamatu
kogust, töölt, 
teiste käest, 

loen
pide- I juhus- 
valt likult

pide
valt

juhus
likult

pide
valt

juhus
likult

1 i 2 3 < 4 5 6 7

Nendel, kes on kultuuriväljaannete lugejad, palume nüüd vastata nende ajakirjade kohta; 
käivatele küsimustele.

(390) Sirp ja Vasar 1 1 1 1
(391)___ Literaturnaja Gazela 1

1 _____ —
(392) Looming

(393) __ «Loomingu» Raamatukogu — _
(394) Teater. Muusika. Kino _ — ———
(395)___ Kultuur ja Elu ____ _ ——— — _— —
(396)___ Vikerkaar ___ — _ ------- -
(397) Keel ja Kirjandus 

Üleliidulised väljaanded
_____ ---- -—

(398) ................... ....
(399)
(400)

(millised?)
Välismaa väljaanded

(401) ............
(402)

(millised?)__________________

«Looming» — lisa nr. 6
««Loomingu» Raamatukogu» — lisa nr. «Kultuur ja Elu» — lisa nr. 9

«Teater. ^Muusika. Kino» — lisa nr. 8 «Vikerkaar» — lisa nr. 10
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LOODUS, LOODUSE UURIMINE JA KAITSE
51. KAS LOODUSE PROBLEEMID ON TEIE ELUS TÄHTSAL KOHAL?
(403) 1 Need ei oie minu jaoks olulised, jätavad ükskõikseks

2 Mitte eriti olulised
3 Ei tea, ei oska öelda
4 Üldiselt olulised
5 Minu jaoks väga olulised, erutavad

52. KUIDAS ON TEIE TÖÖ SEOTUD LOODUSEGA?
Pensionäride! ja kodustel palume vastata endise töö kohta.

(404) 3 Minu töö (õpingud) on otseselt loodusega seotud — sõltub looduslikest tingi
mustest, mõjustab loodust, uurib olukorda ja seaduspärasusi looduses

2 Minu töö (õpingud) on kaudselt seotud loodusega
1 .Minu töö (õpingud) ei ole loodusega seotud

53. MIS PAKUB TEILE HUVI SEOSES LOODUSEGA, MILLEST TE TAHAKSITE 
ROHKEM JA PÕHJALIKUMALT AJAKIRJANDUSE KAUDU TEADA SAADA?

(405)

(406)

(407)

(408)

(409)
(410)
(411)
(412)
(413)
(414)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)

Konkreetsed loodusnähtused meie
......————

ümber — ilm, taimed, loomad. Märkige nii:
maastikud 4—!- pakub suurt huvi
Teiste maade loodus 4- mõnevõrra huvitab

0 ci tea, ei oska öelda
Keskkonna saastatus ja selle vastu — eriti ei huvita
võitlemine Eestis ---- ei huvita üldse

Keskkonna saastatus ja selle vasta
võitlemine teistes liiduvabariikides

. . . Keskkonna saastatus ja selle vasiu võitlemine teistes maades

. . . Botaanika, taimede ökoloogia, taimestiku kaitse

.. . Zooloogia, loomade ökoloogia, loomastiku kaitse

...Geoloogia, paleontoloogia, mullateadus
. .. Geograafia, maadeavastused
.. . Meteoroloogia, ilmastik, atmosfääri kaitse
...Metsad, nende kasutamine ja kaitse
...Maaparandus, maakorraldus, maastikuhooldus
...Veekogud ja kalad, nende kaitse
. . . Eesti looduskaitsealade seisund ja kaitse
.. . Looduskeskkond linnas, parkide ja haljasalade kasutamine ja kaitse
. . . Looduse uurimise ajalugu

(märkige ise)

54. MILLISED INFORMATSIOONIALLIKAD ON TEILE OLULISED LOODUSNÄHTUSTE 
JA KESKKONNAKAITSE ÜLE OTSUSTAMISEL, OMA ARUSAAMADE JA HINNAN

GUTE KUJUNDAMISEL?

(421) ...Omaenda kogemus, tähelepanekud

(422) . . . Teised inimesed (töökaaslased,
sõbrad, tuttavad)

(423) ...Ametkondlikud bülletäänid, doku
mendid

(424) . . . Koosolekud, õppused, loengud

(425)
(426)
(427)
(428)
(429)

. .. Raamatud
. . . Ajakirjad
.. . Ajalehed
. . . Raadio
. . . Televisioon

Märkige nii:
++ see on mulle väga oluline

4- küllaltki oluline
0 ei tea, ei oska öelda
— küllaltki väheoluline

---- ci ole üldse oluline
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55. KAS OLETE RAHUL SELLEGA, KUIDAS TEIENI JÕUAB INFORMATSIOON KESK
KONNA SEISUNDI JA KESKKONNAKAITSE PROBLEEMIDE KOHTA...

Ma ei vaja
gi sellist 

infot
Täiesti 
pahul

Üldiselt 
rahul

Ei oska 
öelda

Üldiselt ei 
ole rahul

Ei ole üldse 
rahul

6 5 4 3 2 1

(430) . .. oma linnas, 
rajoonis?

(431) . .. Eestis?
(432) . .. NSV Liidus 

tervikuna? _ _____

(433) . .. maailmas tervikuna?

56. KAS LOETE LOODUST JA LOODUSNÄHTUS! PUUDUTAVAID VÄLJAANDEID? 
KUIDAS NAD TEIENI JÕUAVAD?

, ■ Saan raamatu-
1 Tellin ia loen Ostan ia loen korrust, töölt.

Ei
 loe

 
ül

ds
e

pi
de

va
lt

ип
>ш

 
-s

nq
nf

 

pi
de

va
lt

ju
hu

s
lik

ul
t

pi
de

- > 
va

it ;
ju

hu
s-

 ’ 
lik

ul
t ?

9 .4 ! д R 7

(434) Eesti Loodus_____________

(435) Horisont

——— ----- ----- —-------- ——

Üleliidulised ja 
välisväljaanded

(436) .............................

(437) . ........................

(438) .............................
(millised?)
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57. KUIDAS TE HINDATE KESKKONNASEISUNDIT...

Jätab mind 
ükskõik

seks

Rõõmustab 
mind väga, 
on lootus

rikas

Üldiselt 
rõõmustab

Ei oska 
öelda, ei ole 

mõelnud
Teeb veidi 
murelikuks

Teeb 
tõsiselt 

murelikuks

6 5 4 3 2 1

(439) . . oma linnas, rajoonis? 1
(440) . . Eestis? 1

(441) . . NSV Liidus 
tervikuna

j

(442) . . maailmas tervikuna
1

58. KAS TEIE ARVATES ÕNNESTUB LÄHEMAL AASTAKÜMNEL OLULISELT PARAN
DADA KESKKONNA SEISUNDIT EESTIS?

(443) 1 Kindlasti õnnestub

2 Mõnevõrra õnnestub

3 Ei tea, ei oska öelda

4 Keskkonna saastatuse tase jääb üldiselt samaks

5 Keskkonna seisund halveneb

59. MILLISED KESKKONNAPROBLEEMID EESTIS PANEVAD TEID ERITI MURET
SEMA? MIKS?

Nendel, kes on «Eesti Looduse» lugejad, palume nüüd vastata selle ajakirja kohta käi
vatele küsimustele lisas nr. 11

«Horisondi» lugejatel palume täita lisa nr. 12
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•ЙО. Ja nüüd küsimus, mis pakub huvi ennekõike «Ajakirjanduslevile».

MILLIST AJALEHTEDE-AJAKIRJADE KÄTTESAAMISE VARIANTI EELISTATE — 
eeldusel, et ajalehtede ja ajakirjade üksikmüük kioskite kaudu laieneks?

Ja lõpuks veel mõned küsimused 
TEIE TÖÖST JA TEIST ENDAST

Ei
 tun

ne
 sel

le
 

va
stu

 hu
vi

 
__

_
__

__
__

_
__ Mulle sobib kõige enam

tellida see 
koju

tellida see 
töö juurde

tellida see 
postkontori

osta 
kioskist

saada töö 
juurest, raa
matukogust

1 2 3 4 5 6

<(444) Rahva Hääl

(445) Noorte Hääl

(446) Oma linna, rajooni ajaleht

<(447) Sirp ja Vasar

(448) Spordileht

<(449) Aja Pulss

(450) Noorus

(451) Nõukogude Naine

(452) Pikker

(453) Kultuur ja Elu

■(454) Teater. Muusika. Kino

(455) Looming

.(456) «Loomingu» Raamatukogu

(457) Vikerkaar 1

(458) Horisont
1 ■ -

(459) Eesti Loodus

(460) Sotsialistlik Põllumajandus

(461) Tehnika ja Tootmine 1 1

61. KUS JA KELLENA TE PRAEGU TÖÖTATE?
Märkige asutuse ja töö laad — näiteks bussipargis remonditöölisena. Pensionäridel ja ko

dustel palume märkida ka seda, kellena nad töötasid põhiosa oma elust, õppuritel palume 
märkida õppeasutus — keskkool, tehnikum, TPI vms. Üliõpilastel palume märkida ka eri
ala.
(462) 

(463) 

(464) 
Järgnevad küsimused nr. 62—69 puudutavad neid, kes praegu töötavad ja õpivad. Pen

sionärid ja kodused võivad soovi korral vastata endise töö kohta.
52. KAS TUNNETE, ET SAATE OMA OSKUSI JA VÕIMEID TÄIEL MÄÄRAL TÖÖS 

(ÕPINGUTES) RAKENDADA?
(465) 5 Jah, täiesti

4 Üldiselt küll 2 Üldiselt mitte
3 Ei tea, ei oska öelda 1 Üldse mitte
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63. KUIVÕRD ON TEIL VÕIMALUST KAASA RÄÄKIDA OTSUSTE TEGEMISEL, MIS 
PUUDUTAVAD OLUKORDA...

Ei tea, ei 
oska öelda

Küllaltki 
palju

Mõne
võrra

Üsna
vähe

Üldse 
mitte

5 4 3 2 1

(466) ... Teie enda töö (õppimise) korralduses?
(467) ... Teie töökohal — brigaadis, jaoskonnas, 

klassis jne.?
(468) ... Teie ettevõttes, asutuses, koolis 

tervikuna?

(469) ... linnas, alevis, külas, kus te elate?

64. KAS TE KASUTATE SAGELI VÕIMALUST KAASA RÄÄKIDA TEIE TÖÖD (ÕPPI
MIST) PUUDUTAVATE OTSUSTE TEGEMISEL?

(470) 3 Enamasti kasutan, ütlen välja, mida mõtlen
2 Mõnikord kasutan, mõnikord mitte
1 Enamasti ei hakka ma midagi ütlema

65. KAS TE AVALDATE OMA ARVAMUST TÖÖASJADES AINULT SIIS, KUI SEDA 
OTSESELT KÜSITAKSE?

(471) 1 Jah, enamasti küll ainult siis, kui seda minu käest küsitakse
2 Mõnikord lähen ka ise ütlema, võtan ise sõna
3 Enamasti ütlen oma arvamuse välja ka siis, kui seda otseselt ei nõuta, minu 
poole ei pöörduta



66. KAS TE OLETE RAHUL NENDE VÕIMALUSTEGA, MIS TEIL ON OMA ARVAMUSE 
AVALDAMISEKS, KAASA RÄÄKIMISEKS OMA TÖÖ- JA ELUKOHA ASJADE 
OTSUSTAMISEL?

'(472) 5 Jah, täiesti
4 Üldiselt küli
3 Ei tea, ei oska öelda
2 Üldiselt ei ole
1 Ei ole üldse

'67. KAS TEIL ON ÜHISKONDLIKKE AMETEID VÕI ÜLESANDEID?

.(473) 1 Ei ole
2 Jah, ühekordseid, ajutisi
3 On 1 pidev ühiskondlik ülesanne
4 On 2—3 pidevat ühiskondlikku ülesannet
5 On üle 3 ühiskondliku ülesande

68. KUI ÜLESANDEID ON, SIIS MÄRKIGE, PALUN, MILLISED

(474) 

(475) _ ____

69. MITU INIMEST TEILE PÕHITÖÖ VÕI ÜHISKONDLIKU TÖÖ KAUDU ALLUB?

.(476) 1 Mitte ühtegi
2 Üks-kaks
3 3 kuni 7
4 Kümmekond
5 Paar-kolmkümmend
6 Mõnikümmend kuni sada
7 Üle saja

70. KUS TE ELATE? — Märkige linna, alevi, küla nimi.

(477) ____ _________________________________________

(478) * 

71. KAS TE PEATE ENNAST MAA- VÖI LINNAINIMESEKS?

(479) 1 Olen põline maainimene
2 Rohkem maa- kui linnainimene
3 Raske öelda, võrdselt
4 Rohkem linna- kui maainimene
5 Olen põline linnainimene

72. Küsimus linnainimestele — MITMENDAT PÕLVE LINLANE TE OLETE?

(480) 1 Olen esimese põlve linlane, ise maalt linna tulnud aastal
2 Olen teise põlve linlane, linnas sündinud
3 Olen kolmanda põlve linlane, mu isa ja ema (või üks nendest) on linnas sün

dinud , ,
4 Olen neljanda põlve linlane, mu vanaisa-vanaema (vähemasti üks nendest) on 

linnas sündinud
5 Olen linnainimene viiendat põlve, kauemgi
6 Ei tea täpselt oma vanemate, vanavanemate põlvnemist
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73. KAS TAHAKSITE ELADA KUSAGIL MUJAL?

(481) 3 Jah, kindlasti

2 Ei tea, võib-olla

1 Ei, kindlasti mitte

74. Küsimus neile, kes tahaksid mujal elada — KUS NIMELT?

(482) 1 Suuremas linnas (Eestis)

2 Väiksemas linnas

3 Heakorrastatud maa-asulas

4 Omaette talus

5 Väljaspool Eestit (kus? .
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75. Järgnevalt esitame Teile rea väiteid isiksuse omaduste ja käitumisviiside kohta. Iga väite 
puhul tuleb Teil otsustada, KUIVÕRD SEE KEHTIB TEIE KOHTA ISIKLIKULT.

Märkige nii: j
++

+

0

seda kindlasti, enamasti
üldiselt küll, tihtipeale
ei tea, ei oska öelda, mõnikord küll, j
aga mõnikord mitte 1

— üldiselt mitte, üsna harva
—— üldse mitte ■

‘(483) . . . Isegi lõbusas seltskonnas jään ma rahulikuks ja ennast pidurdavaks

(484) ...Tunnen end närvilisena ja seesmiselt pingul olevana

(485) ...Püüan oma ettevõtmised täpselt planeerida ja tunnen ebameeldivust, kui pean
plaanist kõrvale kalduma

(486) . . . Kaldun kergesti soovkujütlustesse

(487) ...Hindan teiste inimeste käitumist selle järgi, kuidas ma ise toimiksin

(488) ... Ühistes ettevõtmistes võtan ma ainult vastumeelselt juhtimise enda peale

(489) ... Ma olen seltskonnas vaikne

(490) . . . Oma tööd teen ma nii süvenenult, et ainult vastumeelselt seda katkestada lasen

(491) ...Mul on ilma erilise põhjuseta osavõtmatus- ja väsimustunne

(492) ...Olen koormatud kasututest mõtetest, mis mulle ikka ja jälle pähe tulevad

(493) . . . Korraldustest kinnipidamisel olen ma täpne

(494) . . . Ma kohmetun kergesti

1(495) . . . Oma vabast ajast tunnen ma alles siis tõelist mõnu, kui kõik kohustused on täi
detud

(496) .. . Olen ilma nähtava põhjuseta kõigega rahulolematu

(497) ...Mul jääb puudu temperamendist

(498) ...Mul läheb kergesti tuju halvaks

i(499) . . . Kui see oleks võimalik, võtaksin endale ainult siis mingi ülesande, kui ma saan
sellele täielikult pühenduda

’(500) ...Pööran tähelepanu sellele, et minu töö oleks hoolikalt planeeritud ja organi
seeritud

(501) . . .Mul on raske suure inimhulga ees rääkida või ettekannet pidada

(502) . . . Olen ilma erilise põhjuseta vaheld umisi kurb ja rõõmus

(503) ...Muretsen liiga palju tühiste asjade pärast

«(504) ...Võtan oma tööd väga tõsiselt

(505) ...Seltskondlikel kokkutulekutel hoidun meelsasti tahaplaanile

(506) . . . Ma kohmetun, kui mind inimesed tänaval või kauplustes vahivad
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76. ON TEIL OLNUD ISIKLIKKE KOKKUPUUTEID TEISTE MAADE JA PAIKADEGA?

Ei ole seal 
käinud

Olen seal olnud 
lühikest aega

Olen korduvalt 
käinud, pikemalt 

olnud, elanud

1 1 2 3

(507) Moskva, Leningrad

(508) Muu Vene NFSV

(509) Läti, Leedu

(510) Valgevene, Ukraina, Moldaavia

(511) Taga-Kaukaasia liiduvabariigid

(512) Kesk-Aasia liiduvabarigiid

(513) Euroopa sotsialismimaad

(514) Soome

(515) Skandinaaviamaad i

(516) Lääne-Euroopa riigid
i

(517) USA, Kanada
(518) Ladina-Ameerika, Aasia, Aafrika, 

Austraalia ______

] VJHAy ОЮ Л>~Сила(ЛШгъЧ'^ tvUZ/Ul/ < I/.

ii v
(519) 1 ...majas, mis kuulub Teile, Teie perekonnale

2 . . . kooperatiivkorteris
3...  omaette korteris riigi või asutuse majas
4 . . . ühiskorteris
5 . . . üürilisena, allüürnikuna
6 . . . ühiselamus

78. KAS MAJA (KORTER) ON MUGAVUSTEGA?

(520) 1 On kõik põhilised korterimugavused (keskküte, soe vesi jne.)
2 On osalised mugavused (veevärk, kanalisatsioon)

3 Mingeid korterimugavusi ei ole
79. KAS TEIL (TEIE PEREL) ON PRAEGU AEDA, AIAMAAD?

1 Ei
2 Jah

80. KAS PEATE LOOMI?

(522) 1 Ei

2 Ainult koer, kass

3 On ka põllumajandusloomi (lambaid, kanu, sigu jne.), aga lehma ei ole

4 On lehm ja muid loomi
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81. MILLISED ASJAD ON TEIE PEREL OLEMAS JA MILLISEID KAVATSETE MURET
SEDA?
Märkige ka see, et asi on olemas, aga tahate uut.

(539) Komplektmööbel

(538) Tolmuimeja 

On 
olemas

On olemas, 
kuid tahak

sin uut

Ei ole, 
tahaksin 

saada 1
Ei taha 

seda

1 i 2 3 4

(523) Tavaline raadio

(524) Transistorraadio

(525) Stereoraadio
.. .....

(526) Must-valge televiisor

(527) Värviteleviisor

(528) Tavaline magnetofon

(529) Stereomagnetofon

(530) Tavaline grammofon, radiooia

(531) Stereogrammofon

(532) Fotoaparaat i

(533) Kinokaamera

(534) Videomagnetofon, videokaamera

(535) Külmutuskapp i

(536) Pesumasin i 1

(537) õmblusmasin ''
I

i 1
1 ■ j ■
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82. KAS TE OLETE ELUGA RAHUL?

On 
olemas

On olemas, 
kuid tahak

sin uut

Ei ole, 
tahaksin 

saada
Ei taha 

seda

I 2 1 3 4

(540) Klaver

(541) Akordion, kitarr, muu muusikariist

(542) Kunstiteosed (maalid, graafika. skulptuurid)

(513) Telefon

———

(544) Auto

(545) Mootorratas, mopeed

(546) Jalgratas

(547) Paat

(548) Spordi- ja matkatarbed (suusad, telk jne.)

(549) Jahi- ja kalapüügitarbed

(550) Suvila, maamaja, saun Г
(551) Puu- ja rauatöö riistad

... . -.1

(552) Kangasteljed 1

(553) Metsasaag («Družba» vms.)

(554) Kreissaag

—

(555) Traktor (aiatraktor)
i ■

1

(556)___Kasvuhoone __ ___ __________________________
1

(557) 1 Üldse mitte
2 Üldiselt mitte
3 Ei tea, ei oska öelda
4 Üldiselt rahul
5 Täiesti rahul

83. KUIVÕRD OLETE RAHUL OMA ELU ÜKSIKUTE KÜLGEDEGA?

Üldse 
mitte

Üldiselt! 
mitte

Ei tea, ei 
oska öelda

Üldiselt 
rahul

Täiesti 
rahul

1 2 3 4 , 5

(558) Oma praeguse tööga (õpingutega)

(559) Oma perekonna sissetulekutega

(560) Oma korteritingimustega

(561) Oma suhetega teiste inimestega

(562) Suhetega oma perekonnas

(563) Koduümbrusega, linnajaoga, kus Te elate

(564) Teenindusega, kaubandusega
(565) Võimalusega kätte saada Teid huvitavat 

informatsiooni

(566) Reisimisvõimal ustega
(567) Meie ühiskonnas paaril viimasel aastal 

toimunud majanduslike ja sotsiaalsete 
muutustega ______________



284. MIS TE ARVATE, KAS LÄHEMA 5—10 AASTA JOOKSUL TOIMUVAD TEIE ELUS 
JÄRGMISED MUUDATUSED?

Jah, 
kindlasti

Võib-olla, 
see on kül
lalt tõenäo

line

Ei tea, 
ei oska 
öelda

Arvatavasti 
mitte, ehkki 
mine tea ...

Ei, see 
ole tõe
näoline

5 4 3 2 1

(568)
(569)

Muutub lahedamaks majanduslik olu
kord, kasvab materiaalne heaolu

'(570)
(571)

Suurenevad võimalused saada häid 
kaupu ja vajalikke teenuseid

(572)
(573)

Suurenevad võimalused reisida, maailma 
näha

(574)
(575)

Paranevad tööolud, 
muutub mõistlikumaks töökorraldus

(576)
(577)

Suurenevad võimalused saada informat
siooni kõige kohta, mis meie ühiskonnas 
toimub

(578)
(579)

Suurenevad võimalused saada informat
siooni selle kohta, mis toimub teistes 
maades

Tõmmake nüüd alla või märkige muul viisil ära võimalused, mille saavutamist peate enda 
jaoks kõige tähtsamaks.
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85. KUIVÕRD OLULISED ON TEIE ELUS JÄRGMISED TEGEVUSALAD?

(580)

(581)
(582)
(583)
(584)

(585)

(586)
(587)
(588)
(589)
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)
(596)
(597)
(598) 
|599)
(600)
(601)
(602)
(603)
(604)
(605)
(606)
(607)
(608)
(609) 
(6Ю)
(611)
(612)
(613)
(614)
(615)
(616)
(617)

Igapäevane töö (põhikohal), 
õppimine (õppuritel) 
Lisateenistuse hankimine
Ühiskondlikud ülesanded
Igapäevane majapidamine
Enesetäiendamine kursustel, 
ringides
Iseseisev enesetäiendamine, õppimine

I
Märkige nii:

++ väga oluline
+ küllaltki oluline .

0 ei tea, ei oska öelda
— mitte kuigi oluline
---- ei ole üldse oluline,

ei puutu sellega kokku

.. Osavõtt isetegevusest

..Omalooming (musitseerimine, kirjutamine, joonistamine jms.)

.. õmblemine, käsitöö

..Meisterdamine, puu- ja rauatöö
. . Auto või muu mootorsõidukiga tegelemine
.. Sportimine, kehakultuur
. . Aiatöö
. . Koduloomade eest hoolitsemine
..Oma kodu korrastamine ja kaunistamine
. . Looduses viibimine, matkamine
.. Jaht, kalapüük
.. Omaette olemine, mõtisklemine
..Perekonna, lähedas(t)e inimes(t)ega koosolemine
.. Hoolitsemine selle eest, kes abi vajab
. . Lastega tegelemine
. . Televisioon
. . Raadio
. . Ajalehed ja ajakirjad
. . Raamatud
. . Teater
.. Kino
.. Kontserdid
.. Peod, tantsuõhtud
. . Seltskondlikud koosviibimised, kokkutulekud
. . Plaatide ja lintide kogumine ning kuulamine
.. Kauplustes käimine, kaupadega tutvumine
..Fotograafia, filmimine, kollektsioneerimine
. . Male, bridž jms.
.. Külaskäimine, külaliste vastuvõtmine
.. Alkohol
.. Reisimine, sõidud väljapoole Eestit
.. Sõidud Eestis

86. KUIDAS TE HINDATE OMA TERVISLIKKU SEISUNDIT?

(618) 5 Väga hea, olen täiesti terve
4 Hea
3 Rahuldav
2 Halb
1 Väga halb

87. KAS TE OLETE

(619) 1 vallaline
2 abielus (ka vabaabielus)
3 lahutatud
4 lesk?

88. KUI SUUR ON TEIE PERE?

(620) inimest, neist
(621) last (alla 16 aasta)
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89. KUI SUUR ON LIGIKAUDU TEIE KESKMINE TÖÖTASU KUUS (koos preemiaga)? 
(622) rbl.

90. KUI SUUR ON KESKELT LÄBI SISSETULEK TEIE PERE IGA LIIKME KOHTA
KUUS?

(623) 01 Alla 40 rbl. kuus
02 41—60 rbl. kuus
03 61—80 rbl. kuus
04 81 —100 rbl. kuus
05 101 —120 rbl. kuus
06 121 —140 rbi. kuus
07 141 — 160 rbl. kuus
08 161 —180 rbl. kuus
09 181—200 rbl. kuus
10 Üle 200 rbl. kuus

91. MILLINE ON TEIE HARIDUS?
Märkige, mitu klassi, kursust ja millises koolis olete lõpetanud (keskeri ja kõrgema ha- 

riiduse puhul märkige ka eriala).
(624) Olen koolis käinud . . . . aastat (klassid + kursused)
(625) Olen lõpetanud kooli,
(626) tehnikumi, kõrgkooli erialal

92. MILLINE HARIDUSTASE ON (OLI) TEIE VANEMATEL?
(627) Ema:
(628) Isa: 

93. MILLAL TE OLETE SÜNDINUD?
(629) aastal

94. SUGU
(630) 1 mees

2 naine

95. MILLISTESSE ÜHISKONDLIKESSE ORGANISATSIOONIDESSE KUULUTE?
Tõmmake joon alla või märkige ristiga.

(631) NLKP
(632) ÜLKNÜ
(633) Ametiühing
(634) Rahvamalev
(635) Rahvakontroll
(636) Naiste klubid, nõukogud, ringid
(637) Tarbijate kooperatiiv
(638) Aianduse ja mesinduse selts
(639) Spordiühing, spordiklubi
(640) Isetegevusring, koor, orkester, ansambel
(641) Raamatuühing
(642) Ühing «Teadus»
(643) Karskusühing
(644) Autom
(645) Leiutajate ja ratsionaliseerijate ühing
(646) Jahimeeste, kalameeste selts
(647) Loomingulised liidud, ühingud

  
(milline konkreetselt?)

.Muud eriala- ja huvialaühingud, seltsid, klubid

  
(millised?)

SUUR TÄNU TEILE SUURE TÖÖ EEST’
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