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Kurzy francouzštiny Individuální kurzy a malé skupiny. Apprenez autrement! www.belecole.cz

Nové byty Slezská Ostrava Moderní byty v žádané lokalitě Akční cenová nabídka www.vyhlidka-hladnovska.cz

Youtube a angličtina Nauč se anglicky doma na svém počítači. Demo ke stažení zdarma! www.landi.cz/Zdarma
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Reklamy Google Rodina Stavby Domů Poezie Maken Alfa Romea Do Školy

Anna Koptová: Černá růže
Bratislava, 28.8.2010 16:02, (Romano voďi)

Mgr. Anna Koptová patří mezi ty
osobnosti, za něž mluví činy. V čase

 psala básně o touze
zachránit a povznést romský jazyk a
kulturu, od 90. let už jí na psaní poezie
nezbývá čas.

Anna Koptová se narodila 7. 11. 1953
ve Slovenské Vsi, která se nachází u
Kežmaroku v okrese Poprad. Otec
Gustav Klempár pocházel z proslulé
hudebnické rodiny, v 50. a 60. letech
byl kapelníkem folklorního souboru Magura, který vznikl při textilce Tatraľan
v Kežmaroku, kde také manuálně pracoval. Když děti odrostly, pracovala
jako dělnice i matka. Rodiče podporovali svých devět potomků ve vzdělávání,
přáli si, aby prostřednictvím škol dosáhli vyšší  úrovně. Nejstarší dcera
studovala střední školu, což bylo na počátku šedesátých let nezvyklé i na
neromské poměry. Anna Koptová věděla už od základní školy, že se chce stát
novinářkou. Fascinovala ji práce s informacemi – možnost pozitivně
ovlivňovat svět kolem sebe a  mezi lidmi. Vystudovala Střední
všeobecněvzdělávací školu v Kežmaroku (dnešní gymnázium), v roce 1977
promovala na Katedře žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Komenského
v . V této době se přes svou starší sestru, učitelku v mateřské
škole, seznámila s Milenou Hübschmannovou, která ji uvedla do světa
materiální bídy i kulturní bohatosti romských osad, tak odlišného od oficiální
doktríny o životě v socialismu.

Krátce po nástupu do prvního zaměstnání, redakce Východoslovenských
novin, se účastnila 2. kongresu IRU (Mezinárodní romské unie) konaného v
Ženevě v roce 1978. Setkání s romskými aktivisty z celého světa a zážitky
spojené s následným nátlakem ze strany Státní bezpečnosti (ona i její blízcí
se ocitli pod dohledem StB: zastrašování, nucení ke spolupráci, znemožnění
studia bratrovi) ji přiměly zaujmout odmítavý postoj k politice KSČ nejen ve
vztahu k Romům. Musela změnit zaměstnání, její názory na národnostní
sebeurčení Romů byly považovány za „nepřátelské československému lidu“.
Do listopadové revoluce pracovala jako redaktorka v závodních 
Inženýrských staveb v Košicích, v letech 1990-1992 se stala poslankyní
Slovenské národní rady (národního parlamentu). Společně s dalšími 10
romskými zástupci se zasadila o legislativní ukotvení romské národostní
menšiny, vznik přípravných (nultých) ročníků, romské konzervatoře,

 romského divadla (Romathan se sídlem v Košicích). Koptová
byla v letech 1992–1998 také jeho první ředitelkou.

Společně s Elenou Lackovou a
Miroslavem Lackem založili v
roce 1991 Kulturní svaz
občanů romské národnosti a
začali vydávat romské noviny
Romano ľil/ Romský list. Je
předsedkyní Asociace na
podporu vzdělávání Romů na
Slovensku, zakladatelkou a
ředitelkou Nadace Dobrá
romská víla Kesaj (podle
pohádkové bytosti, která
navrací Romům zrak a učí lidi
předávat dobro), jež se
zaměřuje na vzdělávání,
kulturu, vydavatelskou
činnost a právní ochranu
etnických menšin. Od roku
2003 je Nadace zřizovatelem
a Anna Koptová ředitelkou

 

Activité récente

Connexion Vous devez être connecté(e) à Facebook pour voir l’activité
de vos amis

Totální debakl DSSS v komunálních a senátních volbách
55 personnes ont partagé ça.

ROZSUDEK NAD ŽHÁŘI: Vaculík, Lukeš, Müller - 22 let,
Cojocaru - 20 let
18 personnes ont partagé ça.

http://www.romea.cz/index.php?id=detail&
detail=2007_8815
36 personnes ont partagé ça.

(Ne)podpora Liany Janáčkové

7 personnes ont partagé ça.

Michala Toráčová: Můj vzor? No přece Naomi Campbell

17 personnes ont partagé ça.

Nicolas Cage to attend charity ball for Gypsy children
4 personnes ont partagé ça.

Module social Facebook

  Dekáda  Komentáře  

 Neonacismus Kauzy Videoklipy

Diskriminace ROMEA TV
Agentura  Romano voďi

p.Bílý (pfox - 20. 10. 2010, 10:50:17)
Tak se dívám, že ten odkaz na historii mého rodného  se cenzorovi
z nějakého důvodu nelíbily (asi nejsou k tématu)
TÉMA: Zajímavá analýza na téma Vítkov od Antifašistické akce

(Rudy - 20. 10. 2010, 10:49:42)
White Power !!!

Za 4 mučedníky povstane 4000 dalších !!!

Lepší svět pro bílé děti !!!
TÉMA: ROZSUDEK NAD ŽHÁŘI: Vaculík, Lukeš, Müller - 22 let, Cojocaru - 20 let

Jan S (Ladilsav  - 20. 10. 2010, 10:48:14)
jste přesvědčen o tom, co píšete? Já myslím, že píšete z emoce.
TÉMA: ROZSUDEK NAD ŽHÁŘI: Vaculík, Lukeš, Müller - 22 let, Cojocaru - 20 let
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první romské všeobecně vzdělávací školy – Soukromého romského gymnázia
v Galaktické ulici v Košicích, které se stalo pilotní školou uplatňující ve
vzdělávání Romů romský jazyk. Věnuje se také standardizaci romského
jazyka – je členkou expertní skupiny připravující nová pravidla romského
pravopisu, podílela se na prosazení předmětů romský jazyk a literatura a
romské reálie do vyučování na základních a středních školách. Sestavila
romsko-slovenský  – Romčina do vrecka (Košice, 1995). Pro divadlo
Romathan přeložila do romštiny klasickou tragédii Federica Garcíi Lorcy
Krvavá , muzikál Cigáni jdou do nebe a další. Je vdaná, má dvě dcery,
starší z nich dokončuje studium romistiky a indologie na Filozofické fakultě
UK v Praze.

Do poloviny 90. let publikovala své básně v romských periodicích. V
současnosti se již poezii nevěnuje. Ve sborníku romské poezie jedenácti
autorů Kale ruži/ Černá růže, který k vydání připravila a českými překlady
opatřila Milena Hübschmannová, jsou otištěny tři její básně: Dživeha/ Budeš
žít (v překladu Anny Žigové), Lungo drom/ Dlouhá cesta a Čučipen/
Prázdnota. V úvodu ke svému debutu napsala: „Romsky jsem začala psát v
zimě 1988. Přivedl mě k tomu život. A také to, že se mi dostaly do rukou
romské verše a povídky jiných Romů. Užasla jsem, jaká je romština krásná.“
Anna Koptová prokazuje znalost literárního kánonu i pravidel poetiky.
Zdatně využívá hromadění slov s příbuzenským významem, a ukazuje tak
bohatost romštiny, básnickou figurou opakování dociluje naléhavosti sdělení i
rytmického spádu. Báseň Prázdnota obstojí i ve srovnání s moderní poezií,
při níž nezáleží, jaké národnosti její autor je - odkazuje totiž k obecně
lidským existenciálním prožitkům.

Článek vyšel v Romano voďi 7-8/2010

Lenka Jandáková

Přečteno: 409x

Recommander Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

CHCETE SI JEN TAK POKLÁBOSIT? NAVŠTIVTE NÁŠ CHAT!

Ukaž komentáře Přidej komentář

 Komentáře k článku (2)

mikonako (Zdeněk Brom - 14. 09. 2010, 23:35:09)
IP: 85.71.118xxx,  Czech Republic - Prague

(mikonako - 14. 09. 2010, 22:09:26)
IP: 89.102.73xxx,  Czech Republic - Litvínov

Ukaž komentáře Přidej komentář

Myslíte si, (severočech - 20. 10. 2010, 10:47:28)
že tyto tresty nějak pomohou Natálce?
Nezlobte se na mne, ale já bych jim dal maximálně 5 let. Ale zároveň
bych jim
TÉMA: ROZSUDEK NAD ŽHÁŘI: Vaculík, Lukeš, Müller - 22 let, Cojocaru - 20 let

Och (pfox - 20. 10. 2010, 10:47:08)
"Analýza anarchistů je snůška nesmyslů, např. kde máte prajzáky z
Ústecka?"

Musím tě trochu pooprav
TÉMA: Zajímavá analýza na téma Vítkov od Antifašistické akce

Ostrava neni daleko (Akana Dikhen - 20. 10. 2010, 10:47:07)
od koncentraku Osvetim a mozna ze za Hitlera tam pracovalo dost
Ostravaku! Zlost cloveka z Ostravy ktery vyhrozuje a glo
TÉMA: ROZSUDEK NAD ŽHÁŘI: Vaculík, Lukeš, Müller - 22 let, Cojocaru - 20 let

posledních 50 diskuzních příspěvků

Anna Šabatová v
Desetiminutovce Jarmily

Balážové

Hiri - Romské
zpravodajství 9/2010

Lukáš Daněk - Mistr ČR
2010 ve skateboardingu

Liliana Oláhová - Česko
Slovensko má talent

2010

Sestry Matiové - Česko
Slovensko má talent

2010

Salut Roma - Česko
Slovensko má talent

2010

Erutar Aleko Danisek DanielkaNotorious-big Joan Robert Dáda

Aleš Jozef Petr

ROMEA, o. s. sur Facebook

1,337 personnes aiment ROMEA, o. s.

J’aime

ROMEA, o. s. on Facebook

15.10.2010 MP3
Studio STOP: Odraz žhářského procesu v české společnosti

16.9.2010 MP3
Petr Nečas: Členské země EU mají právo vyžadovat dodržování vlastních

zákonů

28.7.2010 MP3
ROMEA bojuje proti rasismu (Radio Wave)

slovník

svatba

Novinka na Vinohradech rezidence-korunni.cz

Nové byty v domě s minulostí Ceny již od 3,3
mil. Kč

Domy a byty v Praze www.impact-corti.cz

Vyberte si z široké nabídky domů a bytů k
prodeji i pronájmu.

Střední škola v zahraničí www.alfa-agency.cz

Studujte na střední škole v zahra- ničí. USA,
Kan, UK, Ir, Aus, NZ ...

Jazyková škola ITALIANO www.skolaitaliano.cz

Výuka nejen italského jazyka francouzština,
němčina, španělština
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Romea.cz - Vítkov arson verdict:
22 years for three defendants, 20
years for the fourth http://t.co
/4agQwlO via @AddThis
7 minutes ago 

(Ne)podpora Liany Janáčkové -
Romea.cz http://t.co/DfVsrcf via
@AddThis
11 hours ago 

Po ostravské ODS se proti
Janáčkové postavily i Věci veřejné
- Romea.cz http://t.co/15ejBm8
via @AddThis
16 hours ago 

Janáčková a kampaň se sirkami -
Romea.cz http://t.co/YX6QWPC
via @AddThis
16 hours ago 

Estrada87 @heysole lol
gypsies are cute costumes.
as long as you go notre
dame and not romania
gypsy on us. :p
4 hours ago 

RafaelaBiddy Update,
Were gypsies gassed in
concentration camps like
Jews were? -
http://tinyurl.com/267ze...
4 hours ago 

rafaelpompeu curti muito a
versão dos Gipsy Kings
para a música do Toy
Story:
http://www.youtube.com/w...
4 hours ago 
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2.10.2009 MP3
O Roma Vakeren tentokrát i o bezplatné lince sdružení ROMEA

21.11.2008 MP3
Ker Vareso! Udělej něco (Radio Wave)

>> další PODCAST
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