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Pedagogė, literatė, redaktorė 

 

Gimė Rokiškio mokytojų, žinomų kultūros žmonių Adelės ir Stasio Naginskų šeimoje. 

Mokėsi 1933–1937 m. J. Tūbelio pradinėje mokykloje, 1937–1944 m. Rokiškio gimnazijoje. Studijavo 

1944–1949 m. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą. 

Po studijų 1949–1952 m. dirbo Alytaus mokytojų seminarijoje, čia sutiko būsimą vyrą, 

ištekėjo. 1952 m. su vyru grįžo į gimtąjį Rokiškį. Rokiškyje mokytojavo 1952–1956 m. mergaičių 

gimnazijoje, 1956–1958 jaunimo vidurinėje vakarinėje mokykloje, 1968–1987 m. Kultūros mokykloje. 

Dar gimnazijoje redagavo mokinių laikraštukus, rašė, skaitė savo kūrybą, kelis kūrinius 

išspausdino „Žiburėlis“. Studijuodama 1946 m. buvo priimta į jaunųjų rašytojų sekciją, bet po kelių 

mėnesių pašalinta kartu su kitais, nerašiusiais taip, kaip reikalavo partiniai nutarimai. Visą tą laiką 

kūrė, rašė eilėraščius, bet nedaug kas tą žinojo. Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsijungė į kultūrinį 

gyvenimą, rašė į spaudą kultūros temomis, rašė eilėraščius, tikėjosi juos spausdinti „Poezijos 

pavasaryje“, žurnale „Pergalė“, skaitė kūrybą mitinguose. Dalyvavo Lietuvos kultūros fondo Rokiškio 

rajono visuomeninės tarybos veikloje, redagavo šios tarybos leistą laikraštį „Prie Nemunėlio“, buvo 

viena Aukštaičių akademijos steigimo iniciatorių, rūpinosi, kad seniausia rajono mokykla atgautų 

Juozo Tumo-Vaižganto vardą, kartu su R. Mikšyte rengė leidinį mokyklos 75 m. jubiliejui. 

 1998 m. jau po autorės mirties išleista poezijos knyga „Viskas arba nieko“, iliustruota 

sesers Ievos Naginskaitės lino raižiniais, su 1993 m. parašyta trumpa kūrybine autobiografija „Praeities 

puslapius atvertus“. 

Paskelbė atsiminimų knygose: „Balys Didysis : atsiminimai apie Balį Sruogą“ (1997), 

„Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto mokyklai – 75 metai“, eilėraščiai įtraukti literatų klubo almanachą 

„Vaivorykštė“ (kn. 1, 2000). 

Paskelbė eilėraščių, atsiminimų, kraštotyrinių straipsnių spaudoje: „Atgaiva“, „Gimtasis 

Rokiškis“, „Lietuvos aidas“, „Literatūra ir menas“, „Prie Nemunėlio“, „Spalio vėliava“, „Šiaurės 

Atėnai“ ir kt. 
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