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Доктор на науките: Институт за литература – БАН
Доктор по филология: Институт за литература – БАН
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Академични длъжности:
2019–досега
2012–досега
2011–досега
2006–2011
1999–2019
1994–1998
1978

Професор в Института за литература
Заместник-директор на Института за литература
Главен редактор на сп. „Старобългарска литература“
Гост-лектор по български език и литература във
Варшавския университет
Старши научен сътрудник ІІ ст./ доцент в Института за
литература
Научен сътрудник І ст. в Института за литература
Филолог-специалист в Института за литература

Участие в научноизследователски проекти (2011-2020):
2018–2020

Южните и източните славяни: многообразие и
взаимодействие на писмените култури ХІ-ХХІ век – проект на
Института за литература при БАН, Института по славистика
към Руската академия на науките и Департамента за езици и
литератури, секция за славянски и източно‐европейски
изследвания, към Университета в Гент, финансиран от
Европейската комисия по програма ERA Net RUS Plus.

2018–2020

Граници и граничност: Библейски модели и тяхното влияние в
южнославянските литератури и култури от Средновековието
до Новото време, съвместен проект на Института за
литература към БАН и Института по славистика към Полската
академия на науките. Ръководител на проекта.

2018–2020

Румънските и българските земи през Късното средновековие:
литературни контакти и взаимоотношения, съвместен проект
на Института за литература към БАН и Института за история и
теория на литературата „Дж. Калинеску“ към Румънската
академия. Ръководител на проекта.

2017–2019

Българо-сръбски и сръбско-български взаимоотношения през
ХІV в. в контекста на византийската цивилизация, съвместен
проект на Института за литература към БАН и Византоложкия
институт на Сръбската академия на науките и изкуствата.

2015–2017

Scripta Bulgarica: дигитална библиотека за старобългарска
книжнина – проект на Института за литература, подкрепен от
Фонда за научни изследвания.

2012–2014,
2015–2017

Библейският текст в южнославянските литератури от
Средновековието до Новото време (функции, рецепция,
интерпретации), съвместен проект на Института за литература
към БАН и Института по славистика към Полската академия на
науките. Ръководител на проекта.

2011–2013

Енциклопедия Slavica Sanctorum: светци и свети места в
България (в електронен и Гутенбергов формат), съвместен
проект на Института за литература към БАН и Катедрата по
кирилометодиевистика към Софийския университет „Св.
Климент Охридски“, подкрепен от Фонда за научни
изследвания.

1996–досега

Репертоар на старата българска литература и книжнина с
компютърни средства, проект на Института за литература.
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