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Kalbininkė, humanitarinių m. dr. 

 

1945 m. su tėvais išvyko gyventi į Vilnių. Mokėsi 1946–1957 m. Vilniaus A. Vienuolio 

vidurinėje mokykloje. 1957–1962 m. studijavo Vilniaus universitete anglų kalbą ir literatūrą. 1978 m. 

apsigynė filologijos mokslų  kandidato disertaciją, 1993 m. nostrifikuota humanitarinių mokslų daktarė. 

1962–2000 m. dirbo Vilniaus universitete Anglų filologijos katedroje. 1981 m. stažavosi 

JAV Arizonos, 1993 m. Airijos Golvėjaus universitete. Nuo 1987 m. docentė. 

Parašė knygas: „Kodėl „raudonas kaip vėžys“?“ (1990), „Anglų kalbos gramatiką (su 

L. Pažūsiu, U. Žemaitiene, 1993 82015).  

Sudarė atsiminimų knygą apie vyrą kalbininką A. Rosiną  „Lingvistika –irgi 

poezija: Alberto Rosino gyvenimas ir darbai“ (su R. Venckute, 2015), „Pranas Skardžius: gyvenimas ir 

darbai“ (su E. Žilinskaite, 2011). 

Paskelbė straipsnių apie žmogaus ypatybių apibūdinimą zoomorfizmais lietuvių kalboje, 

recenzijų leidiniuose: „Aktualiosios kalbotyros problemos“ (1979), „Baltistica“ (1989), „Kalba ir 

žmonės“, „Kalbotyra“ (1977, 1978, 1982), „Mūsų kalba“ (1977), „Sintaksės ir semantikos klausimai“ 

(1982),  „Tarptautinė baltistų konferencija“ (1985) ir kt. 
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