
Dirib-darab tárlat a
Somogyiban

Szepesi Dóra grafikus- és festõmûvész
alkotásait láthatja a közönség a Fiatal
képzõmûvészeti tehetségek a Somogyi-
könyvtárban tavaszi rendezvénysorozatá-
ban a könyvtár elsõ emeleti folyóirat-ol-
vasótermében.

Szepesi Dóra így vall a képzõmûvé-
szethez fûzõdõ viszonyáról: „A Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképzõ Karán vagyok képi ábrázo-
lás szakos hallgató. Régóta érdekel a
képzõmûvészet, de csak az egyetemi éve-
im alatt kezdtem el komolyabban foglal-
kozni a rajzolással és festéssel. Legin-
kább a vegyes technikában érzem otthon
magam, imádok különféle anyagokat
összedolgozni. Szeretek gyûjtögetni és
rátalálni dolgokra, mert sok esetben a ta-
lált dolog ad ötletet egy új kép elkészíté-
séhez. Továbbá érdekel a hiány, a pozitív
és negatív formák kapcsolata.”

A tárlat június 13-áig  tekinthetõ meg.
A programsorozat a Somogyi-könyv-

tár, az SZTE Tehetségpont és a SZTE
Sófi Alapítvány szervezésében valósul
meg. ■

Ötezer könyvet küldtek a
könyvtárról álmodozó kislánynak

„Egy könyv százzal ér fel a szívemben.”
„A könyveknek három tulajdonságuk
van: birtokolhatók, cserélhetõk és az illa-
tuk. Végigutazhatod az irodalmat, és el-
juthatsz Mexikóba, miközben egy hely-
ben ülsz.”

Ezek a mondatok egy kislánytól szár-
maznak, akit Ana Mell Araújo Rocha
Silvának – illetve becenevén Mellnek
hívnak. Csupán hétéves, és arról ál-
modik, hogy egy közkönyvtárat nyit la-
kóhelyén, a brazíliai Alagoas államban
található, mindössze 25 ezer lakossal
rendelkezõ kisvárosban, Mata Grandé-
ban.

Tanárcsalád gyermekeként Mellre
mindig is nagy hatással voltak a történe-
tek, amiket édesanyjától és nagymamájá-
tól hallott.

„Még mielõtt megtanult volna olvasni,
már akkor is szerette a képeskönyveket”
– mondta unokatestvére és nagymamája,
Marina Fortes a The Huffington Postnak.

Az olvasás iránti szeretetébõl született
meg az álma, hogy ezt az érzést megosz-
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sza közösségének más tagjaival is.
A könyvtár építésének ötlete akkor kez-
dett megvalósulni, amikor Mell egyik
nagynénjének írt levele felbukkant az
Instagramon:

Kedves Fafá néni!

Szeretnék létrehozni egy kis könyvtárat,
szóval, ha esetleg tudnál adni néhány
könyvet, akkor azokat is beraknám a
gyûjteményembe. Hagy olvassunk, a kis
barátaim és én, és mindenki, akit ez érde-
kel! Mondd, hogy mit gondolsz, de tu-
dom, hogy tetszeni fog neked az ötletem.
Szeretettel, unokahúgod, Mell

A levelet március 28-án tették közzé,
és pillanatok alatt bejárta a brazil közös-
ségi médiát. Egy Instagram-fiókot és egy
Facebook-oldalt is létrehoztak a projekt-
nek, és mindkettõnek több ezer követõje
lett, a videót, amelyen Mell elmondja az
álmát, több mint 18 ezren nézték meg a
Facebookon.

„Mell Könyvtárát” számos népszerû
brazil énekes is támogatta. És ami még
fontosabb, több mint ötezer könyv gyûlt
össze a kislány könyvtárral kapcsolatos
álmához.

Alagoas oktatási államtitkára több
mint kétezer-hétszáz könyvet adományo-
zott, nem sokkal késõbb pedig további
kétezer érkezett a Katonai Rendõrség
Akadémiájától.

És minden nap egyre több könyv érke-
zik az ország minden pontjáról postán.

A család pénzgyûjtésbe is fogott,
hogy akkora könyvtárat építhessenek,
amelyben elfér ez a rengeteg adomány-
könyv. Addig a legtöbb könyv az Állami
Archívumnál van, amely magára vállalta
a katalogizálásuk feladatát.

„[Mell] Nagyon örül mindenki segít-
ségének, és boldog, hogy látja megvaló-
sulni az álmát. Minden egyes könyv, amit
kap, mosolyt csal az arcára” – mondja a
nagymamája. „Nagyon jó érzés látni,
hogy Mell álma valósággá válik, és inspi-
ráló együttmûködni másokkal, ami mind-
annyiunknak megmutatja, hogy az iroda-
lom él és virul.”

Miközben Mell, sok más mai gyerek-
hez hasonlóan, a technika megszállottja,
mégis az olvasás tölti ki a legtöbb idejét,
és a legjobban így szeret tanulni. ■

Forrás: The Huffington Post
Fordította: Latin-Amerika Társaság
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