
MÍT Könyvtárának működéséről, támogatásának lehetőségeiről 

Kedves könyvtárunkat látogató Kollégák!  
 
A MÍT könyvtára csütörtök délután 15 órától este 20 óráig áll a rendelkezésére mindazoknak, 
akik grafológiai-pszichológiai témájú könyvek - vagy a grafológusképzők könyvtárunk 
számára ajándékozott szakdolgozatainak anyagából szeretnék szakmai tudásukat megújítani. 
Az elmúlt években, pontosan 2007-ben, Gulyás Jenő István,(még jóval a halála előtt), a 
Magyar Írástanulmányi Társaságnak ajándékozott 248 db. szakdolgozatot. Rendkívül hálásak 
voltunk Gulyás Jenőnek, a Grafodidakt Oktatási Központ megalapítójának ezért a nagylelkű 
kezdeményezésért.  
-Sajnos kevés grafológusképző követte ezt a nemes gesztust. Ámbár köztudott, hogy a válság 
óta kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy ezzel a rendkívül szép hivatással 
egészíthessék ki az alapfoglalkozásukat. Hiszen ma már sajnos kevesebb a hallgató, ma már 
kevesebben tanulhatnak grafológiát. De azért ismét vannak könyvtárunkban, s a 
modulrendszerű képzésben részesült hallgatók munkáiban is rendkívül értékes 
szakdolgozatok. 
Hiszen a MÍT- et befogadó Interaktív Grafológusképző- és Grafomédia Intézet, végzős 
hallgatóinak a 2008-as, 2009-es, és a 2010- es évek OKJ vizsgái után, ugyancsak 50 db. 
szakdolgozatot ajándékozott a Magyar Írástanulmányi Társaság könyvtárának. S ezek a 
szakdolgozatok már írásszakértői munkákat is tartalmaznak, s amelyek csütörtök 
délutánonként ugyancsak megtekinthetők már a MÍT könyvtárában. 
Megkell említenünk a könyvtár támogatások különleges eredményeként, a Washingtonban élő 
98 éves Arnoti Lucyt, Románné Goldzieher Klára unokahúgát, aki Románné Goldzieher 
Klára Handwrittting című könyvét ajándékozta a MÍT-nek 2010 nyarán. 
S köszönetet szeretnénk mondani Urbán József grafológusnak, aki az utóbbi években 
folyamatosan támogatja a Magyar Írástanulmányi Társaságot könyvekkel, szakmai 
anyagokkal, s hiányt pótló szakmai könyvek bőséges fénymásolataival. 
S tiszteletbeli kérésünk a könyvtárlátogatók felé még az lenne, hogy a már nem használható, 
esetleg több példányban meglévő, vagy már odahaza, helyszűke miatt is gondot jelentő 
grafológiai és pszichológiai könyveket ( ha mód van erre) ajándékozzák, ajándékozzátok 
könyvtárunknak. S az adományozók nevét a könyvekbe beírjuk és honlapunkon is közzé 
tesszük. 
A MÍT könyvtárosát, Csörgő Lajosnét is köszönet illeti, hiszen évek óta lelkiismeretesen 
gondozza a MÍT könyveit. Reméljük minél több alkalommal találkozik ő is, és a vezetőség is 
majd veletek a csütörtök délutáni könyvtári- és fogadó órákon, amelyeken meghitt szakmai 
beszélgetésekre, (esetleg az elmaradt tagdíjrendezésre), vagy akár a Grafológia Újság 
előfizetésére is lehetőséget nyújtunk.  
 
Vár benneteket szeretettel az Ügyvivő Testület, és  
Csörgő Lajosné (06 30 808 29 00) könyvtáros nevében is:  
 
2011. 04. 04. 
 

Pálmai Anna 
a MÍT elnöke, 

 


