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Mokėsi Kriaunų pradinėje mokykloje, baigė 1950 m. Rokiškio gimnaziją. 1951–1956 m. 

studijavo Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo prancūzų kalbos mokytojos specialybę.  

1950–1951 m. mokytojavo Kriaunų septynmetėje mokykloje, vėliau kurį laiką Varėnos 2-

ojoje, 1956–1957 m. Panevėžio rajono Paįstrio vidurinėse mokyklose. Nuo 1957 m. dirbo vyr. 

dėstytoja Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Prancūzų kalbos katedroje, prancūzų kalbą 

dėstė VU Gamtos, Matematikos ir Filologijos fakultetų studentams. 

Pirmoji knygelė metodiniai patarimai studentams pasirodė 1975 m., vėliau išvertė 

„Patarimai jaunai šeimininkei“, parengė žodynus: „Prancūzų-lietuvių kalbų žodynas“,  šio žodyno 

pagrindu išleista kompiuterinė versija „Frankonas“ bei  „Prancūzų-lietuvių, lietuvių-prancūzų kalbų 

žodynas“, kurio pagrindu išleistas sutrumpintas žodynėlis. Kartu su kolege docente V. Mickiene 

parengė „Praktinė prancūzų kalbos gramatika“ bei “Lietuviškų-prancūziškų pasikalbėjimų 

knygelė“. 
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