
 

Aspektovské ňjúvinky 1/2018  
 

Prinášame ňjúvinky – informácie o novinkách na www.aspekt.sk: o zaujímavých článkoch vo webzine ASPEKTin, o 

nových knihách v knižnici ASPEKTU a o ďalších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských priestorov. 
 

 

* 

Dotlač čítanky Potopené duše Po čitateľskom úspechu knihy Potopené duše. Z tvorby slovenských 

poetiek v prvej polovici 20. storočia a nominácii literárnej vedkyne Andrey Bokníkovej na ocenenie 

Krištáľové krídlo sa čítanka rýchlo vypredala. Z tlačiarne však práve priniesli nové kusy a jedinečná 

antológia je opäť k dispozícii.  

 

* 

Bela Dunajská: Starý koráb Čítajte ušami 😊 Báseň Bely Dunajskej s názvom Starý koráb vám prečíta 

herečka Zuzana Porubjaková. Pozrite si video z prezentácie knihy Potopené duše. Z tvorby 

slovenských poetiek v prvej polovici 20. storočia.   

 

* 

Kniha roka denníka Pravda 2017: Pomalé vynáranie krehkých duší „Intuícia a cit, ktoré Andrea 

Bokníková pri písaní a zostavovaní prejavila, robia z Potopených duší výnimočnú antológiu, ktorá 

nadchne každého milovníka poézie. Jej zásluhou má zabudnutá kapitola slovenskej literatúry 

(neskoro, ale predsa) šťastný edičný osud. Napokon teda zvíťazili poetické dôvody nad politickými 

a my sa môžeme ponoriť do básní, ktoré vyšli takmer pred sto rokmi, a vychutnávať si ich rýmy a 

metafory doplnené príbehmi tvarovanými časom, udalosťami a ľuďmi, ktorí sú nám zasa o čosi 

bližší.“ Napísal básnik a literárny kritik Viktor Suchý o čítanke Potopené duše, ktorá stala Knihou 

roka denníka Pravda. 

 

* 

Jana Juráňová je nominovaná na Cenu Jána Johanidesa Spisovateľka Jana Juráňová je vo finálovej 

sedmičke Ceny Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo uplynulých dvoch rokov. Najlepším 

dielom sa tak môžu stať Cudzie príbehy (ASPEKT): tri príbehy, v ktorých Juráňová tematicky 

spracováva mediálnu manipuláciu, brutálnu vraždu a účelovosť vo vzťahoch, venuje sa skryto 

i otvorene tolerovanej sociálnej nespravodlivosti a sleduje, ako súčasný bežný život často vyrastá 

z vlákien minulého režimu a aké metódy klamania nám pomáhajú ukryť pred nami samotnými to, 

čo vidíme. Medzi nominovanými je aj spisovateľka a feministická filozofka Etela Farkašová 

s knihou Scenár. Gratulujeme a držíme palce. 

 

* 

Rozhodujte o feministickej budúcnosti. Venujte 2 percentá z dane Aj v tomto roku sa môžete spolu 

s nami podieľať na rodovom scitlivovaní spoločnosti. Už vyše 24 rokov vydávame knižky, 

spravujeme a aktualizujeme webové stránky, staráme sa o verejnú knižnicu, poskytujeme konzultácie, 

organizujeme vzdelávacie a kultúrne podujatia, reagujeme na aktuálne dianie v spoločnosti, 

vypracovávame analýzy, rozvíjame rodovo citlivé používanie slovenčiny, podieľame sa na tvorbe a 

rozvíjaní terminológie z oblasti rodových a feministických štúdií a venujeme sa aj mnohým ďalším 

aktivitám. 2 percentami z dane podporíte našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť. Ďakujeme.  

 

* 

Správa o činnosti ASPEKTU za rok 2017 Zaujíma vás, čo sme robili minulý rok? Čítajte, pozerajte 

a počúvajte súhrnnú správu o činnosti organizácie ASPEKT v 24. roku jej oficiálneho fungovania. 

Tešíme sa na ďalší spoločný feministický rok! 

 

 
*** 

http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-storocia-0
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/bela-dunajska-stary-korab
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/kniha-roka-dennika-pravda-2017-pomale-vynaranie-krehkych-dusi-0
http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/potopene-duse-z-tvorby-slovenskych-poetiek-v-prvej-polovici-20-storocia-0
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/jana-juranova-je-nominovana-na-cenu-jana-johanidesa
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-6
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/sprava-o-cinnosti-aspektu-za-rok-2017


 

Budeme rady, ak pre Vás budú Aspektovské ňjúvinky vítaným zdrojom informácií a upozorníte na ne ďalších ľudí, ktorí 

by o ich zasielanie mali záujem. Ak si neželáte, aby sme Vám Aspektovské ňjúvinky zasielali, pošlite prosím prázdny e-

mail na adresu administrativa(zavinac)aspekt(bodka)sk, v predmete uveďte UNSUBSCRIBE. 

***** 

Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639, 

aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk 
 

*** 
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