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Queerboeken

psychické problémy

vzájemné 
pochopení
solidarita

Co si literární 
postava myslí? Jak se cítí? 

Dokážu se vžít do situace 
postavy? Co bych dělal, 

kdybych byl na jejím 
místě?

předsudky

Výzkumné otázky
1) Jakou roli hraje dětská literatura v otázce podpory akceptace LGBT příslušníků?  
2) Jak s funkcí literatury jako prostředku podpory emocionální a sociální gramotnosti 
operují nizozemské kampaně Lees met andermans ogen⁴ a Queerboeken⁵?

1) Analýza kampaní na základě 
teoretických poznatků IICT, Theory
of mind a Cognitive criticism

2) Rozhovor s organizátory kampaní 
Lees met andermans ogen a 
Queerboeken

• proces vzniku kampaní
• způsob výběru a řazení knih
• recepce u veřejnosti
• spolupráce se školami
• druhá část výzkumu nebyla v 

důsledku koronavirové krize 
uskutečněna

Lees met andermans ogen + Queerboeken=
současné nizozemské projekty nizozemské 
literární organizace Leescoalitie⁶, 
podporující diverzitu v literatuře. 

Theory of mind¹
Čtením literární fikce je rozvíjena čtenářova schopnost rozpoznat, jak jiní lidé myslí 

a jak se cítí.
Imagined intergroup contact theory²

Nepřímý kontakt (zde prostřednictvím literatury) mezi dvěma odlišnými skupinami 
lidí pozitivně ovlivňuje jejich interakci a pomáhá odstraňovat předsudky.

Cognitive criticism³
Během čtení dochází k interakci mezi čtenářem a textem. Ta přispívá k rozvoji 

čtenářových kognitivních schopností.

Plánovaný postup pro další výzkum:
• analýza principu výběru knih v rámci 

nizozemských kampaní
• rozhovor s organizátory kampaní (po 

domluvě prostřednictvím videohovoru/
e-mailu)

• rozbor primárního vzorku dětských knih 
doporučovaných v jednotlivých 
kampaních

Studie z oblasti ICCT, Theory of mind a 
Cognitive criticism dokazují přímou 
souvislost mezi čtením fikce a rozvojem 
empatie a sociálního cítění. To lze aplikovat 
i na vytváření vztahu dětského čtenáře k 
tématu LGBT, který má možnost se touto 
cestou seznámit s vnitřním světem LGBT 
literární postavy. 
V Nizozemsku jsou děti seznamovány s 
literaturou tematizující LGBT 
prostřednictvím kampaní Lees met 
andermans ogen a Queerboeken. 

• Knihy o těch, kteří se identifikují odlišně ve srovnání s konceptem heterosexuality
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