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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. 
 
 
* 
Video: Kto zachráni Ľudmilu? Pozrite si online predstavenie novej knihy Jany Juráňovej s 
názvom Naničhodnica. Ako k autorke prišiel príbeh Ľudmily? Odráža sa v knihe prznenie solidarity? 
Ako sa v príbehu prelína fikcia s realitou? So spisovateľkou Janou Juráňovou sa rozpráva 
politologička Veronika Valkovičová, z knihy číta herečka Ingrid Timková.  
 
* 
Pozvánka: Túžba všetko zmeniť V uplynulých rokoch sa naprieč krajinami odohrali masívne 
mobilizácie, ktoré možno chápať ako ženský alebo feministický štrajk. Akým spôsobom pretvárajú 
charakter politiky a toho, čo považujeme za možné žiadať? Aj o tom bude hovoriť jedna z vedúcich 
postáv argentínskeho hnutia #NiUnaMenos Verónica Gago a výskumníčka Mina Baginová 
v diskusii so Zuzanou Maďarovou. Vo štvrtok 25. februára o 19.00 online. Diskusia je súčasťou 
festivalu Artwife a bude sa konať v angličtine. 
 
* 
Video: Nájsť svoju kožu Spisovateľka a performerka Jana Bodnárová v rozhovore s filozofkou 
Adrianou Jesenkovou hovorí o svojej knihe Koža. Akú úlohu v tvorbe Jany Bodnárovej zohráva 
expresionistická maliarka Paula Modersohn-Becker? Ako sa v Koži prejavilo znepokojenie 
vyplývajúce zo súčasného politického diania? Pozrite si záznam z online diskusie. 
 
* 

Video: Už ste počuli o Jednorožcoch? Sledujte záznam prezentácie debutovej zbierky Barbory 
Hrínovej Jednorožce. O knihe diskutuje autorka Barbora Hrínová a Marek Hudec. Úryvok z knihy 
číta herečka Henrieta Mičkovicová. Aby sme vás na diskusiu trochu navnadili, vyberáme z recenzie 
Tamary Janecovej: „Barbora Hrínová kvalitou svojho knižného debutu potvrdila svoju schopnosť 
písať netrendy spôsobom o trendy témach, otvorene o tele a sexe, tlmene i hanblivo o citoch.“ 

 
* 
Reprodukčné zdravie žien ako nástroj mocenského boja včera, dnes a zajtra? „Autor presne 
analyzuje argumentáciu odporcov interrupcií z obdobia Slovenského štátu, a tak tých dnešných 
prichytáva pri tom, že keď sa dovolávajú analógií s modernými genocídami a najmä s ich reálnym 
stelesnením – holokaustom – je ich argumentácia vratká, účelová a najmä celkom falošná. Kniha je 
skvelým argumentačným materiálom, ktorý budeme, žiaľ, potrebovať asi ešte dlho. Škoda len, že 
nevedno či autor, alebo skôr vydavateľstvo pri vyberaní názvu zahralo na surovšiu nôtu a namiesto 
neutrálneho slova interrupcie použilo – aj podľa autora – ľudový, ale najmä drsný a nepatričný 
výraz potraty, ktorý nie je ani presný, pretože umelé ukončenie tehotenstva a samovoľný potrat sú 
dve celkom odlišné veci.“ Prečítajte si čitateľské zápisky Jany Juráňovej nad knihou historika 
Miloslava Szabóa Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu. 
  
* 
Rozhodujte o feministickej budúcnosti. Venujte 2 percentá z dane Aj v tomto roku sa môžete spolu 
s nami podieľať na rodovom scitlivovaní spoločnosti, prispieť k zápasu o sexuálne a reprodukčné 
práva žien či o právo na život bez násilia. Už vyše 28 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. Našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť môžete podporiť 2 percentami z dane alebo aj 
jednorazovým či pravidelným príspevkom. Ďakujeme. 
 

 
 
 
*** 
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 
 
*** 
 

 
 
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 


