
Pályázat 

A KÉZÍRÁS NAPJA 2018 
 

2018. január 20-án, 15-től 18 óráig, A kézírás napja címmel kézírást népszerűsítő, 

nyilvános rendezvényre kerül sor a Józsefvárosi Galériában.  

A sokféle programot kínáló rendezvény érdekesebb kézírások bemutatására is lehetőséget ad – 

melyhez elsősorban szakmabeliek (írásszakértők, írásanalitikusok, grafológusok) 

jelentkezését várjuk. 

1. Írásos érdekességek nyomában címmel pályázni lehet a kézírás fontosságának, érzelmi vagy történelmi 

értékének  üzenetét hordozó, eredeti vagy jó minőségben másolt írásmintával, melyhez minimum 10 soros leírást kell 

adni arról, miért érdekes, megkapó, miért fontos az a pályázó számára? A beküldött írásmintákat egy mini tárlat 

keretében láthatják majd az érdeklődők. 

A pályázati anyagra kérjük ráírni: Írásos érdekességek nyomában. Kérjük a beküldő nevének, elérhetőségének 

feltüntetését is. 

Határidő: 2018. január 10. 

A nyertes pályázók egy velük érkező vendéggel együtt ingyenesen vehetnek részt a rendezvényen és könyvcsomagot 

kapnak. 

2. Mesélő kézírások címmel pályázni lehet olyan kedvenc kézírásos anyaggal, illetve annak jó minőségű 

másolatával, amelynek érdekes története van, és amelyhez a pályázó személyesen kötődik. Ez lehet a kedvenc 

dédnagypapa dédnagymamának írt levele a frontról éppúgy, mint egy igazán emlékezetes, különleges eset az 

íráselemzési praxisból. A pályázathoz minimum 10 soros ismertetőt kérünk arról, miért mesélne szívesen a pályázó 

az adott kézírásról. A kiválasztott pályázók A kézírás napján  személyesen mondhatják el az érdeklődőknek egy 

"mesélősarokban" az általuk bemutatni kívánt kézíráshoz kapcsolódó történetet, kiemelve a kézírás érdekes 

sajátosságait is. A meséléshez akár fotót, kapcsolódó tárgyakat is be lehet majd mutatni.  

A pályázati anyagra kérjük ráírni: Mesélő kézírások. Kérjük a beküldő nevének, elérhetőségének feltüntetését is. 

Határidő: 2018. január 10. 

A nyertes pályázók egy velük érkező vendéggel együtt ingyenesen vehetnek részt a rendezvényen és könyvcsomagot 

kapnak. 

Rendezvényszervező: Magyar Írástanulmányi Társaság. 

Védnök: Írástudományi Szakmai Kollégium. 

Partnerek: Grafológusok és Írásszakértők Országos Szövetsége, Íráselemzők Rezonometriai Egyesülete, Magyar Írásanalitikai Tudományos és 

Érdekképviseleti Szervezet, Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

 

A pályázatok leadhatók  

Lukács Oktatási központban: 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23 I./1., telefon: + 36 30 655-5043, 
vagy az info@mit1930.hu e-mail címen. 

 

Bővebb információ 

www.mit1930.hu 

www.facebook.com/MIToldal 

www.irasanalitika.com 

www.rezo.hu 

 
Rövidesen az esemény saját weboldala is működik majd, regisztrálási lehetőséggel.  
Elérhetőségét a fenti oldalakon fogjuk közölni. 


