Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Η Αναστασία (Σούλα) Οικονομίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα
Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης, με επιστημονικό αντικείμενο την Παιδική Λογοτεχνία.
Στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών διδάσκει τα εξής μαθήματα: «Εισαγωγή στην
Παιδική Λογοτεχνία», «Τα Εικονογραφημένα Παιδικά Βιβλία και οι Αναγνώσεις τους»
και «Παιδί και Λογοτεχνικό Βιβλίο». Στα πλαίσια του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής:
Καινοτόμες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά
Περιβάλλοντα» διδάσκει στο μάθημα «Αφηγήσεις διαφορετικότητας: κείμενα και
ιδεολογίες».
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στην περιοχή της ιδεολογίας η οποία
εγγράφεται στην παιδική λογοτεχνία και ιδιαίτερα στην ιδεολογία την σχετική με τις
έμφυλες ταυτότητες, στην περιοχή του εννοούμενου αναγνώστη και της ιδεολογικής
λειτουργίας του στα λογοτεχνικά κείμενα για παιδιά, όπως επίσης και στην περιοχή
των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και των ιδεολογικών τους διαστάσεων.

Είναι η συγγραφέας των εξής δύο βιβλίων:
1. Οικονομίδου, Σούλα, «Χίλιες και μία ανατροπές: η νεοτερικότητα στην
λογοτεχνία για μικρές ηλικίες» Αθήνα, Πατάκης, 2011
2. Οικονομίδου, Σούλα, «Το παιδί πίσω απ’ τις λέξεις: ο εννοούμενος αναγνώστης
των παιδικών βιβλίων», Αθήνα, Gutenberg, 2016.
Είναι συν-επιμελήτρια στα εξής βιβλία:
1. Θεοδώρου, Β., Μουμουλίδου, Μ., Οικονομίδου, Σ., επιμ. , «Πιάσε με αν

μπορείς…: Η Παιδική Ηλικία και οι Αναπαραστάσεις της στον Σύγχρονο
Ελληνικό Κινηματογράφο» Αθήνα, Αιγόκερως, 2006.
2. Δαμιανού, Δέσποινα, Οικονομίδου, Σούλα, επιμ., «Αφηγήσεις που δεν
τελειώνουν ποτέ…Κειμενικές και εικονογραφικές διασκευές για παιδιά»,
Αθήνα, Παπαδόπουλος , 2011.
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Boundaries in International Children’s Literature, Newcastle upon Tyne,
Cambridge Scholars Publishing, σ.σ. 222-241
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