
 

Aspektovské ňjúvinky 6/2017  
 

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. 
 

 

* 

Hľadáte darčeky šité na mieru? Miery zväzujú! Osloboďte sa, čítajte! Vybrali sme pre Vás XY titulov 

Knižnej edície ASPEKT, ktoré potešia, pohladia, vyrušia a nedajú vám spať. Tie správne iné vianočné 

darčeky pre deti i dospelých. 

 

* 

Aspektovské knihy s predplatným časopisu Kapitál Vianočný darček, ktorý vám bude robiť radosť 

priebežne celý rok. Aj to je ročné predplatné kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál, ktorý si 

môžete objednať s aspektovskými knihami Feministky hovoria o práci a Občianky a revolucionárky. 

Klikajte na crodwfundingovú kampaň. 

 

* 

12 otázok a odpovedí o Istanbulskom dohovore Prečítajte si 12 otázok a odpovedí o Istanbulskom 

dohovore: prečo je dôležitý, čo môže priniesť ženám a dievčatám zažívajúcim násilie, ako sa 

Slovensko podieľalo na príprave dohovoru alebo čo má násilie na ženách spoločné s rodovou 

rovnosťou. ASPEKT vyberá otázky a odpovede, ktoré pripravila organizácia Možnosť voľby. 

 

* 

O sexuálnom obťažovaní žien V uplynulých mesiacoch sa do mediálneho priestoru dostala téma 

sexuálneho násilia. Potvrdilo sa, že známi muži v Hollywoode mohli roky beztrestne obťažovať 

a zneužívať ženy, pretože všetci naokolo zatvárali oči. O prípadoch sexuálneho násilia sa začalo 

hovoriť naprieč krajinami, odhalili významných politikov, európskych úradníkov, umelecké ikony... 

Na sociálnych sieťach sa rozšírila kampaň #meetoo, ktorá jasne ukázala, že ženy čelia sexuálnemu 

obťažovaniu takmer na každom kroku bez ohľadu na to, kde žijú. 

 

* 

O feminizme, sexizme a násilí „S patriarchátom (čo je len iný spôsob pomenovania pre 

inštitucionalizovaný sexizmus), môžeme skoncovať len vtedy, keď si uvedomíme, že sa ustavične 

podieľame na uchovávaní stále sa obnovujúceho sexizmu a na tomto sa nič nezmení, kým dovolíme, 

aby sexistické zmýšľanie a konanie pretrvávalo a nenahradíme ho zmýšľaním a konaním 

feministickým.“ Prečítajte si úryvok z knihy bell hooks Feminizmus do vrecka. 

 

* 

Sexizmus Knihy, ktoré nájdete v Knižnej edícii ASPEKTU aj v knižnici ASPEKTU, osvetľujú 

problematiku sexizmu, rodovej asymetrie a diskriminácie z rôznych hľadísk. Prinášame výber z 

literatúry. 

 

 
*** 

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, 

http://www.aspekt.sk/content/aspektin/hladate-darceky-site-na-mieru
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/aspektovske-knihy-s-predplatnym-casopisu-kapital
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/12-otazok-odpovedi-o-istanbulskom-dohovore
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/o-sexualnom-obtazovani-zien
https://twitter.com/hashtag/meetoo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/o-feminizme-sexizme-nasili
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/sexizmus
mailto:administrativa@aspekt.sk


 

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.  


