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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. 

 

 

* 

Do desiatky Anasoft litera sa dostali obe knihy, ktoré sme vydali v minulom roku Román Jany 

Juráňovej s názvom Naničhodnica aj debutová zbierka Jednorožce Barbory Hrínovej patria podľa 

odbornej poroty literárnej ceny Anasoft litera k tomu najlepšiemu, čo v roku 2020 na slovenskej 

literárnej scéne vyšlo. Veľmi sa tešíme a blahoželáme všetkým autorkám a autorom. 

 

* 

„Pre mňa je Naničhodnica európsky román,“ hovorí porotkyňa Radka Denemarková Román Jany 

Juráňovej Naničhodnica, ktorý sleduje osud bezprizornej osemdesiatničky Ľudmily, zaujal odbornú 

porotu literárnej ceny Anasoft litera 2021 a dostal sa do výberu najlepších desiatich kníh. „Juráňová 

se úplně vymanila ze všech frází literárních i politických, a to je pro mě taková autorka, která 

jednom dokládá, že skutečně adekvátní reakcí na mizérii tohoto světa je pro spisovatele jenom 

literatura. (…) Ona umí propojit intimní průzkum postav, psychologicky je naprosto věrohodně 

prosvětlit, ale zároveň zachytí i tu druhou rovinu, to znamená esenci společnosti nebo stav vědomí v 

určité době. A tady se to povedlo, esenci vědomí této doby, a to se týká nejen slovenské literatury, 

pro mě to je evropský román,“ hovorí o knihe porotkyňa Radka Denemarková. 

 

* 

„Táto kniha je vo svojej neokázalosti veľmi úprimná, poctivá a smelá.“ Mária Ferenčuhová o 

Jednorožcoch Prečítajte si, ako zhodnotila debutovú zbierku Barbory Hrínovej jedna z porotkýň 

literárnej ceny Anasoft litera 2021 Mária Ferenčuhová: „Táto kniha je vo svojej neokázalosti veľmi 

úprimná, poctivá a smelá. A to bolo to, čo ma v poviedkach Barbory Hrínovej veľmi presvedčilo. 

Jej hrdinky veľmi často skúmajú nielen svoju vlastnú inakosť, ale aj inakosť ostatných, dúfajúc, že 

možno práve viaceré inakosti umožnia plynulejší dialóg a prehĺbenie vzťahov, čo sa nie vždy aj 

stane a naplní.“ 

 

* 

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. 
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*** 

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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