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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 alších informáciách z našich webových rubrík aj ASPEKTovských              
priestorov. 
 
 
* 
Novinka Knižnej edície ASPEKT: Jednorožce Barbory Hrínovej Vo svojom knižnom          
debute Jednorožce prináša Barbora Hrínová osem poviedok a v nich výrazný generačný pohľad. Jej        
skúsenosť však nie je viazaná len na mladšiu generáciu. „Postavy sú aj nie sú z tohto sveta a mnohé                  
je tu ‚queer‘, ale zas nie výnimočné, ve aj čudo môže mať masový výskyt. V Jednorožcoch však                
čudo nie je na objednávku ani mainstreamové. Autorka nenapĺňa očakávania diktované alebo            
nenápadne podsúvané kultúrnym priestorom, v ktorom žije. Zato však onen priestor zrkadlí veľmi             
presne a trefne, bez ohľadu na to, či nás zavedie do kaviarne, chalupy na dedine, prenajatého bytu,                
alebo na psychiatriu a bez ohľadu na to, či sme práve v Bratislave, Tbilisi, alebo vo              
východoslovenskej dedine. Vo svojom písaní nezaprie pôsobenie v oblasti filmovej, televíznej a           
rozhlasovej tvorby, ale ani skúsenosti s prózou, ve je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka.“            
Napísala o knihe spisovateľka a vydavateľka Jana Juráňová. 
 

 
Barbora Hrínová a Jana Juráňová na prezentácii knihy Jednorožce, august 2020. Foto: Jaroslava Jelchová 

 
* 
Barbora Hrínová: Chémia „Otočila kľúčom a vyzliekla sa. Ke si dala dole podprsenku, z ľavého               
košíčka vypadlo niekoľko vypchávok a zvinuté ponožky.“ Prečítajte si úryvok z novej knihy             
Barbory Hrínovej Jednorožce. 
 
* 
Koža Jany Bodnárovej vo finálovej päťke Anasoft litera Máme veľkú radosť, že do tohoročnej              
finálovej päťky literárnej ceny Anasoft litera odborná porota vybrala aj knihu Jany Bodnárovej             
Koža , ktorú sme vydali v minulom roku. Ako napísala vydavateľka Jana Cviková, Koža „prináša             
zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja              
tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia. Prostredníctvom svojskej umelkyne K.            
a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu         
ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i ‚novej               
ženy‘ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou.“ Román sprevádzajú jedinečné           
fotografie vizuálnej umelkyne Pavlíny Fichty Čiernej. 
 

http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/jednorozce
http://www.aspekt.sk/content/knizna-edicia/barbora-hrinova
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/barbora-hrinova-chemia
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/koza-jany-bodnarovej-vo-finalovej-paetke-anasoft-litera


 
Z knihy Jany Bodnárovej Koža, fotografie Pavlína Fichta Čierna. Foto: ASPEKT 

 
* 
Desať titulov Knižnej edície ASPEKT v desiatke Anasoft litera Naša knižná edícia sa môže              
pochváliť celkom desiatimi titulmi v desiatke ceny Anasoft litera, ktorá sa udeľuje za najlepšie              
pôvodné slovenské prozaické literárne dielo vydané v predchádzajúcom roku. Čítajte papierové či           
elektronické desiatkové diela Jany Bodnárovej, Ireny Brežnej, Jany Juráňovej, Jaroslavy Blažkovej,           
Etely Farkašovej a Inge Hrubaničovej. 
  
* 
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. Pripravujeme nové knihy obľúbených aj zatiaľ               
neznámych autoriek, podnetné podujatia, plánujeme otvárať témy ako maskulinita či neviditeľná           
práca... Už vyše 26 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 alším aktivitám. 2 percentami z dane podporíte             
našu prácu a spravodlivejšiu spoločnosť. akujeme. 
 

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

http://www.aspekt.sk/content/aspektin/desat-titulov-kniznej-edicie-aspekt-v-desiatke-anasoft-litera
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/iste-najdete-2-dobre-dovody-na-aby-ste-nam-poukazali-svoje-2-percenta-8


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 uve te UNSUBSCRIBE. 
***** 
Feministická vzdelávacia a publikačná organizácia ASPEKT, Mýtna 38, 811 07 Bratislava, 02 5249 1639,           
aspekt(zavinac)aspekt(bodka)sk, www.aspekt.sk 
 
*** 
 

 
 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

mailto:administrativa@aspekt.sk

