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Nowa tematyka w literaturze dla młodzieży

literatura LGBT+

Dlaczego LGBT+?
Jest to znacznie szerszy termin od znanej literatury gejowskiej i lesbijskiej, gdyż odnosi się
do całego spektrum tożsamości płciowych i seksualnych.
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Natalia Osińska - pionierka na polskim rynku
wydawniczym

Bohater transpłciowy
Wątek miłosny dwóch dziewczyn
Osoba niebinarna

Źródło: Zaproszenie [Warszawa, 14.12.] Premiera książki "Fanfik”, https://wydawnictwo.krytykapolityczna.pl/blog/wydarzenie/premiera-
ksiazki-fanfik [dostęp: 8.12.2021].



Autorzy literatury LGBT+ przeznaczonej dla
młodego odbiorcy

Natalia Osińska - Fanfik (2016), Slash (2017),
Fluff (2019)
Dorota Jaworska - Rado Boy (2019)
Marek Szydlak - W mojej krwi (2020)
Weronika Łodyga - Hurt/Comfort (2020),
Angst with happy ending (2021)

Główny bohater nienormatywny:

Joanna Jagiełło - Jak ziarnka
piasku (2018)
Katarzyna Ryrych - Hodowla
(2019)

Wątek poboczny:



Komunikacja między autorką 
a czytelnikami

"Od fanfiction się zaczęło – przeczytałam gdzieś w sieci żale młodzieży:
»dlaczego starzy piszą, że młodzież nic nie czyta, przecież my czytamy – fanfiki«.

Szybki research uświadomił mi, że rzeczywiście. Ta sama młodzież, która broni
się rękami i nogami przed przeczytaniem lektury szkolnej, namiętnie czyta oraz

pisze fanfiki".

Źródło: Osińska Natalia, Przenieść fanfiction do mainstreamu – wolny od spoilerów wywiad z Natalią Osińską, [rozm. przepr. Aldona Kobus],
w: Szuflada NET. http://szuflada.net/przeniesc-fanfiction-do-mainstreamu-wolny-od-spoilerow-wywiad-z-natalia-osinska/ [dostęp:
8.12.2021]. 



Komunikacja między autorką 
a czytelnikami

"Zaczęłam od tego, że poszłam do biblioteki i szukałam młodzieżowej literatury
queerowej, bo byłam przekonana, że tego jest mnóstwo. Chciałam się

dowiedzieć, w jakim towarzystwie stałby na półce Fanfik, jeśli go napiszę. Byłam
bardzo zdziwiona, że coś takiego nie istnieje".

Źródło: Osińska Natalia, Przez rodzicielstwo do akceptacji. Wywiad z Natalią Osińską, [rozm. przepr. Aldona Kobus], w: Szuflada NET,
http://szuflada.net/przez-rodzicielstwo-do-akceptacji-wywiad-z-natalia-osinska/ [dostęp: 8.12.2021]. 



Komunikacja między autorką 
a czytelnikami

Natalia Osińska - autorka zorientowana na czytelnika:
na podstawie podobnych tematycznie książek analizuje czego może
oczekiwać potencjalny czytelnik;
pisze językiem dostosowanym do młodego odbiorcy;
porusza trudne, kontrowersyjne tematy z odpowiednim wyczuciem;
po wydaniu książki zapoznaje się z recenzjami i wyciąga z nich wnioski;
wchodzi w interakcję z czytelnikami w mediach społecznościowych.



Zakończenie

krytyków - Fanfik został wpisany na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2016,
wyróżniony w IX Konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej oraz
nominowany w plebiscycie Książka Roku Lubimyczytac.pl w kategorii literatura
młodzieżowa (w 2016 roku), Fluff zaś był nominowany do Książki Roku 2019 Polskiej Sekcji
IBBY w kategorii literackiej oraz do Książki Roku Lubimyczytac.pl w kategorii literatura
młodzieżowa (w 2019 roku);
czytelników 

Natalia Osińska została doceniona przez:

Trwają prace nad adaptacją filmową Fanfiku.

Derda Maria, Recepcja twórczości Natalii Osińskiej, [maszynopis niepublikowany], Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Katowice 2020, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Tałuć, prof. UŚ.
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