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Gimė 1940 04 29 Žiobiškyje Rokiškio r. 
 

Bibliotekininkė, socialinių m. dr., docentė 
 

Mokėsi 1946-1953 m. Žiobiškio mokykloje, 1953-1957 m. Rokiškio vidurinėje mokykloje. 1957-1958 

m. mokėsi Antalieptės žemės ūkio mokykloje, įgijo namų ūkio technologo kvalifikaciją. 1959-1964 m. 

studijavo bibliotekininkystę ir bibliografiją Vilniaus universitete. 1970-1973 m. Leningrado kultūros 
instituto aspirantė. 1984 m. pedagogikos mokslų kandidatė, 1993 m. nostrifikuota socialinių mokslų 
daktarė. 
1958-1960 m. dirbo Ragelių bibliotekoje. 1963-2003 m. Vilniaus universitete dirbo dėstytoja, nuo 

1991 m. docentė. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys - Lietuvos bibliotekų katalogai, bibliografinis 
aprašas. Paskelbė mokslinių ir mokomųjų darbų apie tarptautinį bibliografinį aprašą ir katalogavimą 
Lietuvoje. 

Pirmoji knyga „Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraštiniai ir spausdinti katalogai“ išleista 
1990 m. 2014 m. išleido prisiminimų knygą „Prisiminimai“.  

Paskelbė per 50 straipsnių. Jie publikuoti ir knygose: „Bibliotekininkystės studijos Vilniaus 
universitete, [1949-1999]“ (1999), „Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės… : atsiminimai apie 
Levą Vladimirovą“ (2005), „Senjorai apie savo laiką ir fakultetą : skiriama Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto 15 metų sukakčiai“ (2006), „Žiobiškio vėjas: apie poetą Daną Kairį ir jo 
kūrybą“: atsiminimai, kūrybos analizė, eilėraščiai (2016).  
Eilėraščiai, gimę besiruošiant paskaitoms, paskelbti žurnale „Prie Nemunėlio“, atsiminimų knygoje 
„Prisiminimai“ (2014). 

Bendradarbiavo spaudoje: „Bibliotekininkystė“, „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, 

„Bibliotekų darbas“, „Knygotyra“, „Mokslo Lietuva“, „Tarybinis studentas“, „Tarp knygų“ ir kt. 

 
Knygos  

 

ADJ Kulbių biblioteka : katalogas / sudarė Danutė Kastanauskaitė-Kulbienė ; [panaudoti Agnės Kulbytės tapybos darbai ir piešiniai]. – 

Vilnius : Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2014 ([Vilnius] : Baltijos kopija). – 711, [1] p. : iliustr., faks.  

 

Bibliografinis mokslo darbų apipavidalinimas : mokomoji priemonė Komunikacijos fakulteto studentams / Danutė Kastanauskaitė. – 

Vilnius : Vilniaus univ. L-kla, 1998. – 92 p. 

 

Bibliografinis aprašas : mokomoji priemonė Komunikacijos fakulteto studentams / Danutė Kastanauskaitė. – Vilnius : VU l-kla, 1995. – 

69, [1] p. 

 

Bibliografinis dokumentų aprašas : mokomoji knyga / Danutė Kastanauskaitė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : Vilniaus universiteto 

leidykla, 2003 (Vilnius : VU sp.). – 216, [1] p. : iliustr.  

 
Dokumentų bibliografinis aprašymas : pratybų metod. Nurodymai / Danutė Kastanauskaitė ; VU. – Vilnius : VU l-kla, 1992. – 42 p. 

 

Literatūros sąrašai ir nuorodos : metodinės rekomendacijos / Danutė Kastanauskaitė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 1994. 

– 22 p. 

 

Prisiminimai / Danutė Kastanauskaitė. – Vilnius, 2014. – 119 : iliustr..  

 

Vilniaus universiteto mokslinės bibliotekos rankraštiniai ir spausdinti katalogai / Danutė Kastanauskaitė ; Vilniaus universitetas. – 

Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1990 (Vilnius : VU poligrafijos labor.). – 141, [2] p. : faks. 

 

История каталогов библиотеки Вильнюсского университета и их роль в развитии каталогизации в Литве (с середины XVI в. До 
середины XX в.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук : 05.25.03 – 

библиография и библиотековедение / Дануте Кастанаускайте ; Ленинградский государственный институт культуры имени 
Н.К. Крупской. – Ленинград : [Ленинградский государственный институт культуры имени Н.К. Крупской], 1984. – 15 p. : 

iliustr., diagr.  
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Parengti, redaguoti darbai 

 

Ala Miežinienė : bibliografinė rodyklė : 60-ties metų jubiliejaus proga / Vilniaus universitetas ; [sudarė Aurelija Striogienė, Lijana 
Stundžienė ; redagavo Danutė Kastanauskaitė]. – Vilnius : VU l-kla, 1996 (Vilnius : VU sp.). – 27 p  

  

Bakalauro darbas : metodikos nurodymai / Vilniaus universitetas ; parengė: Danutė Kastanauskaitė, Viktoras Urbonas. – Vilnius : 

Vilniaus universiteto leidykla, 1995 (Vilnius : VU spaustuvė). – 27 p. 

 

Bibliotekos propaganda : (metodinis – informacinis laiškas) / LTSR valstybinė respublikinė biblioteka. Metodinis skyrius ; paruošė J. 
Dautaras ; redaktorius D. Kastanauskaitė. – Vilnius : LTSR VRB, 1966. – 11 p., įsk. virš. 
 

Bibliotekų katalogai : kurso programa bibliotekininkystės studijų krypties studentams / Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. 

Bibliotekininkystės katedra ; parengė Danutė Kastanauskaitė. – Vinius : VU KF, 2000 (Vilnius : Baltijos kopija). – 19 p. 

 

Dokumento bibliografinis aprašas : bibliografinių sąrašų ir nuorodų bendrieji reikalavimai : STP 001-004-86 / Lietuvos TSR aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerija. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ; [parengė Z.M. Petrauskienė, D. Kastanauskaitė, 
B. Mockienė]. – [Vilnius : Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas, 1986]. – 64, [1] p. 

  

Lituanistų filologų rašto darbai : metodiniai nurodymai studentamas / Vilniaus universitetas ; [parengė: Giedrius Viliūnas, Regina 
Koženiauskienė ; bibliografinio aprašo taisykles ir dažniau vartojamų žodžių santrumpų sąrašą sudarė Danutė Kastanauskaitė]. – Vilnius 

: VU l-kla, 2000 (Vilnius : VU sp.). – 35, [1] p. 

 

Tarptautinio bibliografinio aprašo sistema : programa : Komunikacijos fakulteto bibliotekininkystės specialybės magistro studijoms / 
parengė Danutė Kastanauskaitė ; Vilniaus universitetas. – Vilnius : VU l-kla, 1995 (VU sp.). – 14 p. 

 

Knygos apie D. Kastanauskaitę 

 
Danutė Kastanauskaitė: literatūros rodyklė 1964–2000 m. / sudarė S. Mamedaitytė. – Vilnius, Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakultetas, 2000. – 44, [1] p. : iliustr. 

 

Šaltiniai 
 

Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2001-2015. – T. 9, 2006, p. 538. 

 

Lietuva. - Vilnius, 2008-. – 2012, p. 249 

 

Biblioteka – bendruomenei. – Utena, 2014. – P. 180-185, 251 

 

Knygotyra: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1997. – P. 160-161. 

 

Mus jungia Rokiškio kraštas. - Vilnius, 2014-. – P. 167. 

 

Vilniaus universiteto bibliotekininkystės studijų dėstytojai (1949-1999) : informacinis leidinys. – Vilnius, 1999. – P. 39-42. 

 

Voverienė O. Informatikos teorinės minties raida 1957-1990 metais. – Vilnius, 1996. – P. 159-160. 

 

Žiobiškis [Rokiškio rajonas. - Vilnius : Versmė, 2000. – P. 596-601 

 

Gimtasis Rokiškis. – 2015, geg. 23, p. 7 

 

Prie Nemunėlio. – 2015, Nr. 1 (34), p. 59, 60-61. 

 

Tarp knygų. – 1985, Nr. 6, p. 20; 1990, Nr. 4, p. 24; 1999, Nr. 1, p. 7; 2000, Nr. 4, p. 29-30. 


