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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. 
 
 
* 
POZVÁNKA: Demokracia je ženského rodu Pozývame na diskusné podujatie s odborníčkami          
v oblasti feminizmov a rodovej rovnosti, ktoré sa bude konať pri príležitosti 30. výročia novembra             
1989. V troch tematických paneloch budú reflektovať, ako sa formovala sféra osobného            
a politického, verejného a súkromného, ako sa menila situácia rôznych žien či ako sa vyvíjalo             
rodové usporiadanie spoločnosti. Vo štvrtok 24. októbra v Bratislave. 
 
* 
Diela čerstvej nositeľky Nobelovej ceny za literatúru Olgy Tokarczuk v knižnici ASPEKTU            
Nobelovu cenu za literatúru za rok 2018 získala výnimočná poľská spisovateľka, feministka a             
ekoaktivistka Olga Tokarczuk. Viaceré jej diela nájdete v knižnici ASPEKTU, ktorú môžete            
navštíviť každý štvrtok od 16.30 do 19.00 na Mýtnej 38 v Bratislave. Pripravili sme pre vás aj                 
online úryvok z knihy Dom vo dne, dom v noci, ktorá vyšla v Knižnej edícii ASPEKT v preklade               
Karola Chmela. 
 
* 
Nová kniha Stanislavy Chrobákovej Repar na Bibliotéke Na medzinárodnom knižnom veľtrhu           
Bibliotéka vystúpi so svojou knižnou novinkou aj známa slovenská a slovinská poetka, prozaička             
a literárna vedkyňa Stanislava Chrobáková Repar. V nedeľu 10. novembra bude prezentovať novú           
knihu Bielym atramentom, ktorá práve vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. O feministickom          
myslení nielen v literatúre sa s autorkou bude rozprávať vydavateľka Jana Cviková. 
 
* 
Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika Kniha Stanislavy Chrobákovej         
Repar s príznačným titulom odkazujúcim na klasický manifest Hélène Cixous Smiech Medúzy je             
výsledkom autorkinho takmer dvadsaťročného systematického úsilia aplikovať podnety        
feministického myslenia v slovenskej a slovinskej kultúre. Publikácia vyjde začiatkom novembra           
2019, no už teraz si ju môžete objednať v predpredaji so zľavou 25 % a uhradíme za vás aj                   
poštovné. Predpredajová akcia platí do 11. novembra 2019. 
 
* 
Vypredaná kniha držiteľky ceny Anasoft litera Etely Farkašovej Stalo sa teraz ako e-kniha             
Spisovateľka a filozofka Etela Farkašová získala za svoj najnovší román Scenár cenu Anasoft litera.              
Prečítajte si ako e-knihu jej prózu Stalo sa , ktorá vyšla v tlačenej podobe v roku 2005 a bola                  
finalistkou ceny Anasoft litera. Prinášame aj online ukážku z knihy a rozhovor Etely Farkašovej s               
Janou Cvikovou. 
 
 
*** 
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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*** 
 

     
 
 
Realizované s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu rodovej                 
rovnosti zameranej na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na             
základe pohlavia alebo rodu a Nadácie VÚB. 


