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STRATEEGIA A
RAAMATUKOGU SUURUS 8 000-12 000 m2
Eesmärk on luua Lasnamäele uus keskraamatukogu (LKR). See lahendus näeb Lasnamäed millegi enamana kui ainult tüüpiline Tallinna
linnaosa ja peab seda peaaegu omaette linnaks. Ka see linn vajab
keskust. Keskraamatukogu võimaldab seda tsentraalsust linnakeskkonda tuua.
Tänu raamatukogu suurusele on seal võimalik pakkuda mitmekesist
programmi ja rohkeid koostöövõimalusi firmadele, sealhulgas idufirmade kiirendi (acceleration centre), innovatsiooni ja ettevõtluskeskus,
koostöötamiskeskus, odavad rendipinnad loometöötajatele, muusika-,
kunsti- ja fotostuudiod.
On oluline, et Lasnamäe elanikud võtaksid LKR-i omaks. Sellest peab
saama hoone, mille keskmes on Lasnamäe elanik. Kogukond
haaratakse sellesse protsessi algusest peale. Toimuvad ideekorje algatused, et teada saada, kuidas kohalikud seda maja ette kujutavad. See
koondvisioon jõuab hiljem ka lõpplahendusse. Tähtis on, et inimestel
oleks koht, kus olla ja aega veeta.

STRATEEGIA B
RAAMATUKOGU SUURUS 1 500-3 000 m2
Eesmärk on luua proportsionaalne lahendus, mis vastaks Lasnamäe
haruraamatukogude ruumivajadustele. See raamatukogu käitub kui
mediaator suure ja väikese vahel, püüdes aktiveerida olemasolevaid
mikrorajoone ja tuua neisse uut hingamist. Eesmärk ei ole luua uut
linnaehituslikku planeeringut, vaid kasutada olemasolevat ruumilist
olukorda. Raamatukogu teeb koostööd kohalike avalike organisatsioonidega ja keskendub kogukonna loomisele. Taaskord on kasutaja
kogu protsessi keskpunkt. Isegi kui haruraamatukogu ei suuda pakkuda kõiki erinevaid teenuseid, mida kogukond vajab, teeb ta parima, et
luua eeskujulik ja oluline koht kohalikele.
Keskendutakse noortele, sest nemad kasutavad raamatukogu teenuseid kõige enam. Raamatukogud jagavad maja huvikoolidega, et
noored tuleksid pärast kooli sinna oma aega veetma. See on
kogunemis ja kohtumiskoht, kus toimuvad üritused, loengud,
kohtumised kultuuriinimestega. Raamatukogu programm on tihe ja
katab kõik kasutajate vanusegrupid. Samal ajal on koht ka neile, kes
soovivad rahus olla. Tehnoloogia ja eri meediumid on osa hoone
kogemusest, kuid raamat on endiselt raamatukogu tellis.

STRATEEGIA C
RAAMATUKOGU SUURUS 800-1 300 m2
Eesmärk on anda Lasnamäe elanikele maksimaalne juurdepääs informatsioonile ja erinevatele meediumitele, mis on raamatukogudes
kättesaadavad. See raamatukogu käitub kui infojaam, mis integreerib
oma tööd poodide ja keskustega. Iga piirkond, kus elab vähemalt 4000
inimest, vajab kohalikku raamatukogu. Seda enam, et Lasnamäel on
just eesti keelt kõnelevate elanike hulk Tallinna väikseim.
Neid raamatukogusid võib leida olemasolevatest kaubanduskeskustest, endistest mikrorajooni lasteaedadest ja koolidest. Endiselt on
tähtis, et raamatukogud oleksid asumite tiheduskeskmes ja kohalikele
kättesaadavad. Kõiki funktsioone pole kahjuks ühes raamatukogus
võimalik pakkuda, mis tähendab, et raamatukogud peavad tegema
omavahel tihedat koostööd, et mahutada ära erinevad tehnoloogiad
ja töötada välja strateegiad, kuidas need inimestele võimalikult kättesaadavaks teha. Mobiilsed vahendid nagu raamatukogubuss on siinkohal suureks abiks.
Keskendutakse noortele ja eakatele. Lisaks püütakse pakkuda võimalikult palju lahendusi noortele peredele. Raamatukogudes võiks olla
väikelastele mõeldud sektsioon ja beebituba. Kuna kasutuslikku pinda
on vähem, siis väheneb ka köidetud raamatute hulk. Tehnoloogia
mängib raamatukogus olulisemat rolli. E-lugerid ja tahvelarvutid püüavad asendada lugemissaali nõudlust. Raamatute laenutamisel tulevad
appi kullerteenused ja kirjandus võib olla jagatud mitme raamatukogu
vahel.

