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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, többször 
módosított 1997. évi CXL. törvény szellemében az intézmény átfogó céljait küldetésnyilatkozatban 
fogalmazza meg a következők szerint:  
 
A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház működésével a helyi lakosság információs és 
művelődési érdekeit szolgálja. 
Számos művelődési lehetőséget kínál a helyi közösség számára, könyvtári szolgáltatásaival  célja, 
hogy az egyéneket és csoportokat egyaránt segítse tanulmányaikban, munkájukban, a napi élet 
ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében, továbbá képessé tegye őket  egyrészt a 
könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való 
korlátlan és részrehajlástól mentes hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át 
tartó ismeretszerzés, tanulás képességének elsajátítására; további feladata, hogy közösségi térként 
lehetőséget teremtsen a településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, 
megfelelő színteret biztosításon a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi 
igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok leküzdéséhez és 
ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi önszerveződését. 
 

Küldetésének megvalósítása érdekében támogatja 

• az információs írni-, olvasni tudás fejlesztését, 

• az információs ismeretek elsajátítását és elmélyítését, 

• az oktatást és az egész életen át tartó tanulást, 

• a kulturális értékek közkinccsé tételét, 

• a tudományos és kutatási eredmények terjesztését és népszerűsítését, 

• a szabadidő hasznos eltöltését, 

• a közösségi kulturális hagyományok ápolását, 

• a társas életre szerveződő közösségek tevékenységének ápolását, 

• a nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetését, 

• a lakosság művészeti, kulturális kezdeményezéseit, 

• a kultúra, művészet bármely területén a tehetségek felkutatását, támogatását, 

• a gyermekek olvasóvá nevelését. 

 



Küldetésének megvalósítása érdekében kiemelten segíti 

• az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges információk folyamatos megismerését, ezzel 
a demokrácia és az esélyegyenlőség növelését, 

• a kistérség és Pilis természeti értékeinek, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományinak, 
gazdasági és társadalmi folyamatainak kutatását és bemutatását, 

• a település civil szervezeteinek, öntevékeny művészeti és kulturális csoportjainak munkáját. 

A célok megvalósítása érdekében 

• az intézmény könyvtári állományát folyamatosan fejleszti, sokoldalúan feltárja, 
hozzáférhetővé teszi és az állományra alapozva különféle szolgáltatásokat alakít ki,  

• közvetíti más könyvtárak információs szolgáltatásait, 

• repertóriumok, bibliográfiák készítésével feltárja a településre vonatkozó irodalmat, 

• tudományos és ismeretterjesztő tevékenységet folytat, rendezvényeivel bekapcsolódik a 
város kulturális életébe 

• kapcsolatokat ápol a településen működő intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal, 
közös művelődési programokat szervez, 

• az intézményben helyet biztosít a különféle civil szerveződéseknek, 

• különféle programokat szervez gyermekeknek.   

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház a fenntartó Pilis Város Önkormányzata 
célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, hogy korszerű könyvtárként és művelődési, kulturális 
térként működjön és szolgáltatásainak bővítésével az eddiginél magasabb szinten lássa el a város 
valamennyi polgárát. 
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