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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. 
 
 
* 
Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti Z tlačiarne práve prišla kniha, ktorá je 
naším príspevkom k tridsiatemu výročiu Novembra. Zuzana Maďarová v nej zviditeľňuje účasť 
žien na nežnej revolúcii, pričom prehodnocuje jej chápanie ako udalosti, ktorú vo veľkých mestách 
realizovala hŕstka mužov. Zároveň reflektuje spôsoby individuálneho a kolektívneho 
rozpamätávania. Kniha Ako odvrávať novembru 1989 odvráva zjednodušujúcim tendenciám 
prezentácie Novembra a volá po rozrôznených spôsoboch počúvania a rozprávania príbehov o tejto 
zlomovej súčasti našej histórie. 
 
* 
Kde budeme odvrávať novembru 1989? Srdečne pozývame na podujatia, kde budeme hovoriť 
o feministických prístupoch k pamäti, o účasti žien na nežnej revolúcii a spoločne budeme odvrávať 
zjednodušujúcemu príbehu Novembra. Od teraz do 26. novembra môžete spoločne so Zuzanou 
Maďarovou, autorkou knihy Ako odvrávať novembru 1989, diskutovať v Bratislave, Liptovskom 
Mikuláši, Banskej Bystrici a v Trnave. 
 
 
* 
November ako proces alebo praktická „nežná“ „Naprieč rozhovormi sa vinú konštatovania o 
‚praktických‘ ženách nežnej revolúcie. Takýto rámec, ktorý odlišuje materiálnu a ideovú stránku 
revolúcie, sa objavuje v dvoch podobách – účastníčky rozhovorov v priebehu rozprávania 
prichádzajú k explicitným konštatovaniam o tom, že ženy boli v revolúcii ‚jediné praktické‘, alebo 
takýto príbeh konštruujú prostredníctvom opisov konkrétnych aktivít budovania a udržiavania 
hnutia, práce z oblasti starostlivosti a ďalších podrobných aktivít, ktorých aktérkami boli 
predovšetkým ženy, resp. verejnosť, konštruovaná ako symbolická feminínna aktérka.“ Prečítajte si 
úryvok z knihy Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti. 
 
* 
Hromadná pripomienka: Zastavme obmedzovanie práv žien Parlament bude na novembrovej 
schôdzi rokovať v druhom čítaní o zákone poslankýň SNS, ktorý vytvára priestor pre emocionálne 
vydieranie žien zvažujúcich interrupciu a pre obmedzovanie slobodného prístupu k informáciám. 
Podporujeme stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré navrhuje vyňať z návrhu zákona časť 
o povinnosti ukazovať ženám sonografické snímky a počúvať „tlkot srdca“ embrya alebo plodu. 
Zároveň žiadame odmietnuť aj zvyšné časti legislatívneho návrhu. Podporte hromadnú pripomienku 
svojím podpisom a zastavme spoločne pokusy obmedzovať ľudské práva žien. 
 
* 
Nebudeme ticho! Premýšľame, diskutujme, protestujme... V parlamente je v súčasnosti ďalší – od 
konca leta už šiesty – legislatívny návrh, ktorého cieľom je ovládať a kontrolovať životy žien a 
všetkých ľudí, ktorí sa rozhodujú o rodičovstve. My nebudeme ticho, a preto v spolupráci s ďalšími 
organizáciami a iniciatívami pripravujeme odbornú diskusiu na pôde Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave (pondelok 18. 11.) a ďalší pochod za rešpektovanie 
sexuálnych a reprodukčných práv (štvrtok 21. 11.). Na vašom hlase a vašej účasti záleží, spolu 
Nebudeme ticho! 
 
* 



Bielym atramentom: feministická literárna kritika a gynokritika Nová 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.  
 
 
*** 
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 
 
*** 
 
 

    
 
 
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. 


