KASTANAUSKAITĖ-KULBIENĖ DANUTĖ
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.
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