
Grafo-Gárdony 2008 olasz- magyar Grafológiai és Írásszakértői Konferencia. 
 
                   
                  
                  KEDVES  GRAFOLÓGUS- ÉS ÍRÁSSZAKÉRTŐ KOLLÉGÁK! 
 
 
 
       A Magyar Írástanulmányi Társaság hagyományos, minden nyár végén megrendezésre 
kerülő Grafo-Gárdonya, az elmúlt időszakban már országos konferenciává nőtte ki magát. 
Ebben az évben pedig a mi hagyományos Grafo-Gárdonyunk ismét megújult lehetőségeket 
kínál. A Velencei-tó partján először rendeződik meg mint olasz -magyar konferencia a 
Rómából érkező nyolcfős  grafológus-írásszakértő delegáció részvételével.  
      A 2006 évi Pszicho-Pilisen már találkozhattatok dr. Raffaele Casellivel, a Római 
Központi Bíróság kijelölt írásszakértőjével,  az ARIGRÁF iskola igazgatójával. S Elena 
Manetti, valamint Carla Poma megnyerő személyiségével és grafológiai kutatómunkájuk  
magas szintű pszichológiai hátterével. Most még bővül a repertoár  Nicol Bolle előadásával, 
és a vele érkező kollégák szakmai tapasztalatszerzésének lehetőségével.  
      Ezen a konferencián nem csak a magyar és a külföldi előadások tárják majd a  résztvevők 
elé az "Ember központú grafológia" hazai- és nemzetközi értékeit, hanem lehetőséget 
próbálunk teremteni az  írásszakértés és a grafológia sajátos helyzetének feltárására. 
Megpróbálkozunk a két rokon terület különbözőségében és hasonlóságában rejlő 
kulcskérdések megközelítésére, megvilágítására.  
     Tesszük ezt ezen a konferencián a MÍT Tiszteletbeli Tagjainak, gyakorló írásszakértőinek 
és grafológus kollégáinknak, tehetséges pályakezdőinek, gyakorló grafológusinak előadásain 
túl, egy  kerek-asztal beszélgetés megszervezésével. S ezen a fórumon, a magyar és külföldi 
szaktekintélyek, írásszakértő vendégek hozzászólásainak értékeiből tanulva szeretnénk 
lehetőséget biztosítani a belföldi- és külföldi tapasztalatcsere kibontakoztatására. 
    A Magyar Írástanulmányi Társaság történetében először szerveződik olyan nemzetközi 
konferencia, ahol a grafológia és az írásszakértés jelenlegi helyzetét külföldi tapasztalatok 
tükrében  vitathatják meg a résztvevők. 
    A kerek-asztal beszélgetés után kellemes környezetben, a Hotel kerthelységében egy zenés  
állófogadás keretében záródik az első nap, amely minden esetben  jótékony lehetőséget nyújt  
a szakmai programok anyagának feldolgozásához, a lojális emberi kapcsolatok ápolásához. 
 
     Szeretném kérni a résztvevőktől a Grafogárdony hagyományának elindítójaként, 
rendezőjeként, a magam és az Ügyvivő Testület, valamint a Magyar Írástanulmányi Társaság 
ernyőszervezetét támogató grafológus- és írásszakértő kollégák nevében, hogy legyen ez a 
nyári olasz -magyar konferencia mindannyiunk számára "SZÍV ÜGY",  amely méltó a 
magyar grafológiához, az írásszakértéshez,  méltó az „Emberközeli szakmához”. 
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ui. A szálláshelyek limitáltak, de megrendelésükre jelenleg még van lehetőség. 
Egyéb tudnivalók a MÍT honlapon a www.mit1930.hu. Telefon a csütörtök du.-i fogadó órai 
jelentkezéshez: 06 1 212 88 01. Mobil: 06 30 9- 222- 948 


