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графия на Българското средновековие; старобългарски език и история на 
българския език; първите кирилски инкунабули и палеотипи от XV–XVI в. 
Издадени научни монографии: Формиране и развитие на старобългарски-
те лексикални норми в църковноюридическата книжнина (2000); Етюди 
върху кирилската палеотипия XV–XVIII в. (2007); Покайната книжнина 
на Българското средновековие IX–XVIII в. (езиково-текстологични и кул-
турологични аспекти) (2011); Български епитимийник от XV–XVI в. 
(2011); Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст (2012) (в съ-
авторство с Елка Мирчева); Яков Крайков и неговият сборник „Различни 
потреби“ между Венеция и Балканите през XVI век (2013). Член на ав-
торския колектив на Речник на книжовния български език на народна 
основа от XVII в. (върху текст на Тихонравовския дамаскин) (2013) – но-
сител на наградата за езикознание на името на акад. Владимир Георгиев за 
2013 г. 

 
 


