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Института по литература при БАН (от 1978). Защитава докторска дисертация на тема “Иво Андрич – творческо развитие и художествена
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Скитник между поезията и живописта”. От 2010 г. е редовен докторант
в катедра „Българска литература” към ВТУ. Научноизследователските
£ интереси са насочени към проблемите на българската литература в
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на книгите “Евтимиевата реформа (хипотези и факти)” (Пловдив, 1997);
“Търновска книжовна школа. Преводи и тълкувания” (В. Търново, 2001),
на студии и статии в областта на старобългаристиката.
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до 2004 г. гост лектор на ДААД в кат. по Немска филология в Пловдивския университет. От 2005 г. е преподавателка в сек. по Интеркултурна
германистика на Гьотингския университет. Ръководител на проекта IDIAL
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