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PRIEKŠVĀRDS

Pedagoģijas zinātņu doktores, profesores (Dr.habil. paed.) Dzidras

Meikšānes biobibliogrātīskais rādītājs ietver viņas publicēto darbu

bibliogrātīskos aprakstus no |957. līdz |99B.gada aprīlim.

Atsevišķās nodaļās apkopoti profesores Dzidras Meikšānes

sastādītie, rediģētie un recenzētie darbi, kā arī raksti par viņu.

Darbu bibliogrāfīskie apraksti kārtoti hronoloģiskā secībā. Katra

gada robežās vispirms uzrādīti darbi latviešu valodā, pēc tam svešvalodās

ar latīņu grafiku, tad
-
kirilicā. Katras valodas ietvaros tie sakārtoti darbu

nosaukumu alfabētiskā secībā.

Visi bibliogrāūskie apraksti sastādīti tieši pēc izdevumiem (de visu).

Apraksti, kuri sastādīti, neredzot izdevumus, apzīmēti ar *.

Biobibliogrāūskajam rādītājam ir šāds palīgaparāts: profesores

Dzidras Meikšānes darbu alfabētiskais rādītājs un personu rādītājs.

Darbu nosaukumu alfabētiskajā rādītājā blakus katra darba

nosaukumam uzrādīts tā publicēšanas gads un bibliogrāfīskā apraksta

kārtas numurs. Personu rādītājā doti profesores Dzidras Meikšānes

darbu līdzautori, viņas rediģēto darbu autori, kā arī personas, kuras

rakstījušas par profesori Dzidru Meikšāni un par kurām rakstījusi pati

profesore.
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Profesore Dzidra Meikšāne

Dzimusi l92Bgadā Liepājas rajonā. Beigusi Latvijas Valsts

pedagoģisko institūtu l9s2.gadā, iegūstot pedagoga un psihologa

specialitāti. _

Darba gaitas sākusi Izglītības ministrijas Pedagoģijas zinātniskās

pētniecmas institūtā, kur vadījusi Pedagoģijas un psiholoģijas sektoru,

strādājusi arī par Psiholoģijas katedras vadītāju Republikāniskajā

skolotāju kvalifikācijas celšanas institūtā. llgus gadus strādā Latvijas

universitātē Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā, kas tagad pārorganizēta

par Pedagoģijas un psiholoģijas institūtu.

Lasījusi lekciju kursus vispārīgajā, attīstības un saskarsmes

psiholoģijā. Viņas pedagoģisko darbu raksturā jaušams dziļš

zinātniskums, jaunāko psiholoģijas un pedagoģijas atziņu izmantojums un

prasme teoriju saistīt ar praksi. Dzidras Meikšānes lekcijas ir interesantas

un rosinošas, metodiski rūpīgi izstrādātas. Profesorei piemīt spēja

improvizēt, aktivizēt studentus.

Dzidra Meikšāne ir pieprasīta un iecienīta lektore arī ārpus

universitātes. Viņu labprāt klausās dažādas auditorijas: skolotāji, mediķi,

kultūras darbinieki, ierēdņi u.c. Viņa lasījusi lekciju kursus Liepājas

Pedagoģiskajā augstskolā, kur bijusi Valsts eksāmenu komisijas

priekšsēdētāja, Rīgas Pedagoģiskajā augstskolā, Rīgas Hurnanitārajā

institūtā un citur.

Jau tūdaļ pēc augstskolas beigšanas sākusies viņas zinātniskā

darbība. l966.gadā aizstāvēta disertācija un iegūts pedagoģijas zinātņu

kandidāta grāds, kas 1993.gadā pielīdzināts Latvijas Republikas zinātņu
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doktora grādarn. Habilitētā doktora grāds iegūts 1993.gadā par ilggadīgu

pētījumu “Psiholoģijas atziņu integrācija pedagoģijā”. Dzidras Meikšānes

zinātniskajā un pedagoģiskajā darbībā šī prasme organiski sasaistīt

psiholoģiju ar pedagogiju devusi atzīstamus rezultātus.

Tematiski grupējot, var izdalīt šādus galvenos zinātniskā darba

virzienus:

- Psiholoģijas atziņu integrācija audzināšanas teorijā un

praksē.

- Skolotāju sagatavošana un viņu kvalifikācijas

paaugstināšana.

- Ģimenes pedagoģija un psiholoģija.

- Attīstības psiholoģija.

- Personības pašizjūtas un identitātes veidošanās problēmas.

Profesore vadījusi LU pētnieku grupu, kas pievērsusies tematam

“Skolēnu pašizjūta (psiholoģiskais komforts un diskomforts)”, un patlaban

vada pētījumus par jaunatnes identifikācijas attīstību mūsdienu Latvijā.

Piedalījusies arī starptautiskajā pētījumā par skolēnu subjektīvo pašizjūtu,

ko organizējusi pētnieku grupa Vācijā Prof. Dr. Bemharda Krāka vadībā

(Deutsches Institut InternationalePaedagogische Forschung).

Kopš 1990.gada profesore piedalās starptautiskā Eiropas 5 valstu

(Vācija, Horvātija, Holande, Grieķija, Latvija) projektā “Intemacionālā

mācīšanās” (Intemationales Lemen). Šī projekta (1996.-1999.g.) ietvaros

tiek pētīta jauniešu integrācija un norobežošanās sociālā vidē. Profesores

Dzidras Meikšānes aktīva darbība bijusi jauno zinātnieku audzināšanā un

zinātnes organizācijā - viņas vadībā izstrādātas un aizstāvētas 4 doktora

disertācijas, profesore ir Latvijas zinātnes padomes 12 Ekspertu komisijas

priekšsēdētāja vietniece, bijusi viena no Latvijas Psihologu biedn`bas

dibinātājām un ilgus gadus darbojusies tās valdes sastāvā, ir Latvijas
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Profesionālo psihologu asociācijas biedre. Viņa piedalījusies Pedagoģijas

tautas universitāšu organizēšanā, sastādījusi daudzas progrmmas un

metodiskās rekomendācijas, aktīvi darbojusies LR ierēdņu atestācijā.

Profesores Meikšānes kā zinātnieces, psiholoģijas un pedagoģijas

zinātņu popularizētājas ieguldījums labi atklājas arī šajā biobibliogrāfīskajā

rādītājā, kurš ir patiess liecinieks profesores darbībai.

I)r.hahil. paed., prof Imants I’lomiek.s'Imants Plotnieks
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Professor Dzidra Meikshane

Professors of higher school are rather different. One is a favorite

lecturer, another a splendid authorof books, or an excellent scientist. lt is

impossible to accept the mentionedactivities as being balanced. But what

about an opportunity to be introduced to professor Dzidra Meikshane

�the Pedagogical andPs_vcliologicallnstitute of the University of

Latvia?

All her activities - lectures, leading of seminaries and practice,

research work and at the same time analysis and generalization of her

research results in writing - represents a joint process. That is a rare

talent, an experience collected during the years, that is called -

proffesionalism. In her academical activities Dzidra Meikshane is based

on cogriitions ofhuman pedagogy and psychology. She lectures the course

“Psychology of Development”, one of the most signi courses in the

professional programme of teachers. Mrs. Meikshane applies the role

plays, analyses of situations, multifonnity of research methods as well

as “teaching by doing”. The aim is, ofcourse, to obtain an access to the

psychological being of a growing personality in it, continuous

development in a comparatively short time - at an average of 32 lessons,

together with pedagogical approach to such a person.

The lectures ofDzidra Meikshane are chosen and frequented by lots

of teachers to become, bachelors and magisters in the sphere of

psychology, mathematics, biology, geography, chemistry, theology, social

activities etc. I may assure that Dzidra Meikshane has, as we Latvians

say, her “other breath”. What is it connected with? To my mind it is
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connected with the students'possibi|ity to choose freely the preferable

courses. Professor Meikshane is most interested in work with students

willing to acquire and master the pedagogical conditions as well as

regularities of development ofhuman beings, for this is a base for a more

successful pedagogical process at school.

All the academical activities of professor Dzidra Meikshane cannot

be discussedsplittingfrom her research work havinglm-‘iirealizediby her

during all her life. One of the most actual psychological problems in

Latvia oftoday is the “development of the identity of school and studying

youth", and the professor is leading just this kind of investigation. Her

colleagues as well as candidates for a doctor’s degree are working

systematically under her leadership.

The bibliographical selection of professor Meikshane’s works gives

evidence about her manifold publications. The contents is similar r for all -

to help teachers and parents to improve building of human personality of

children, youngsters and the rising generation in the up-building process.

You may ask, of course, about professor Meikshane’s way to

perfection.

First of all, everybody of us comes from one’s childhood. She was born

on May 4, 1928, in the westempartof Latvia quite near to the Baltic Sea.

There was a farm-house in the region of Liepaja. That was where shew

spent her childhood. Her childhoodare memoriesabout the lucid river, the

meadow, the big stone to sit on while being a shepherd. Her

childhood includes also a family, dilligence, activity and pleasure

about a well done work. That is why she often goes to that district. She

went there some years ago to the lucid river, the meadow
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and the big stone. She did not find any of it. She found a whole alder-

grow over all her childhoodreminiscences.

Dzidra Meikshane has got a good kind ofeducation. In 1952 she has

graduated from the Pedagogical Faculty of that time Latvian State

Pedagogical Institute, quali as “Teacher of pedagogy and

psychology”. That is a ground for lateractivities.

During 1952-1957Dzidra Meikshane is in post-graduate studentship.

Afterwards she is assigned as sector leader to work at the Latvian

Pedagogical Scienti Research Institute (1957-1968). Besides manifold

research work in Latvia’s schools at that time Dzidra Meikshane gets

Candidateof Pedagogical Sciences (appropriate to Dr. sc.) and turns to

publication of pedagogical and psychological cognitions. Success just in

this ofscience is the reason for being nominateda docent in the chair

ofpedagogy and psychology of the University of Latvia. Her lectures for

the future teachers on general psychology are more than enough full with

new ideas and oriented to practical life. In 1973 Dzidra Meikshane was

nominatedthe chiefof the Chairof Psychology in the Latvian Institute for

Teacher’s Ef Her research has been carried on and as a result

re in various editions withpermanent value in pedagogy.

In 1984 Dzidra Meikshane renews her work at the Chair of

pedagogy in the University of Latvia. In 1988 she receives the Dr.hab.

degree in the Academy of Pedagogic Sciences in Moscow, and in 1990

she is nominated a professor. The central point of her work during the

1990’s is the integration of psychological cognitions into pedagogy.

Doctor Dzidra Meikshane has published more than 120 works : three

books, 13 study aids
,

66 articles in scientific magazines etc.
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Since 1990the professor is taking part in the international project of

countries (Germany, Horvaty, Holland, Greece, Latvia) named

“Intemationales Lemen”. The results of this kind of research are

summarized every year, and the reports of professor Dzidra Meikshane

have always been highly appreciated for their psychologically signi

ideas with their extreme importance ofour everyday life.

Professor Dzidra Meikshane has lots of everyday tasks, but she is

and always remains an optimist, humanist, she is uninterruptedly vital and

oriented to livelines, brisk rhythm of life and delivery of her experience to

her followers. There cannot be ever any boredom together with Dr.

Dzidra Meikshane. She has a wonderful family. Just after graduating from

the Institute she got married with Kazimirs Meikshans. They have spent

46 years hand in hand. The ful !of life is her daughter Inta who

never allows any member of the family to get estranged from the nature,

for she enthusiastically explores and comprehends interaction of animals

and men. Her son Janis is a talented children’s surgeon, her daughter-in-

law is a children’s doctor. The grandsons - Viesturs and Roberts -
have

hundreds of questions, never-ceasing activities and interests. This

concordant, active and enterprising family does not allow Mrs. Dzidra

Meikshane to grow older.

70 Years! These are the years of pert‘:-ction‘.‘Many,.many returns of

the day” - that is the wish of all the people in the Institute of Pedagogy

and Psychology.

Dr. habil.paed., prof Ausma ShponaAusma Shpona
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Professorin Dzidra Meikschane

Die Professoren der Hochschulen sind sehr verschieden : einer ist

anerkannter Autor von Buechem, noch einer - ein hervorragender

wissenschaftlicher Mitarbeiter. Nicht immer besteht das Gleichgewicht

zwischen diesen Taetigkeitsrichtungen von Professoren. Feur

Professorin des Instituts der Paedagogik und Psyhologie an der

Lettischen Universitaet in Riga Dzidra Meikschane bilden die

fuehrenden Richtungen - Lektionen, Leiten der Seminare und

praktischer Arbeit der Studenten, Forschungsarbeit wie auch Analyse

dieser Arbeit und Verallgemeinerung ihrer Resultate in schriftlicher

Form - einen einheitlichen Prozc Das ist ein rares Talent, das ist

Erfahrung durch Jahre, das ist Professionalismus. In ihrer

akademischen Taetigkeit stuezt sich Professorin Dzidra Meikschane

auf Erkenntnisse der humanen Pedagogik und Psyhologie. Sie leitet

einen der bedeutendsten akademischen Vorlesungszyklus

Fachprogramm fuer Lehrer - “Psyhologie der Entwicklung”. Die

Professorin verwendet Spiele in Rollen, Analyse der Situationen,

Problemloesungen, vielfaeltige Forschungsmethoden und “Lemen

durch Machen”, um in kurzer Zeit, durchschnittlich in 32 Stunden, das

psyhologische Wesen einheitlicher, ununterbrochener Entwicklung des

Menschen und paedagogische Behandlung einer wachsenden

Persoenlichkeit sich eigen zu machen. Die Lektionen von Professorin

Meikschane werden auserwaehlt und zugehoert von einer grgßen

Anzahl werdender Lehrer und anderer Fachleute. Es sind unter ihnen

viele Bakkalaurei und Magister - Philologen.Mathematikcr, Biologen,
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Geographen, Chemiker, Theologen,Sozialarbeiter und andere. lch kann

es mit Sicherkeit behaupten, daf Dzidra Meikschane in ihrer

akademischen Taetigkeit einen “zweiten Atem” hat. Womit ist das

verbunden? Es kommt, meiner Meinung nach, durch die Moeglichkeit

der Studenten ihre Studienkurse frei zu waehlen. Professorin

Meikschane hat eine grgÜe Freude und ebenso großes Interesse mit

Studenten zu arbeiten, die die Gesetze der menschlichen Entwicklung

und die paedagogischen Bedingungen fuer eine meist erfolgreiche

Organisation des paedagogischen Prozesses in der Schule zu

bemeistem bemuehen.

Die akademische Taetigkeit von Professorin Meikschane ist von

ihrer Forschungsarbeit nicht zu trennen. Das ist eine Art von Arbeit

fuer ihr ganzes Leben. “ldentitaetsentwicklung der Schuljugend in

Lettland von heute” ist ein maximal aktuelles Problem, das unter

Leitung von Professorin Meikschane zur Zeit erforscht wird. In ihrer

Grantgruppe arbeiten systematisch Doktoranden und verteidigen ihre

Dissertationen.

Professorin Meikschane hat viele und vielfaeltige Publikationen,

deren Inhalt zeugt vor allem von ihrer Beslrclnmgcii dc.. | ,(-J"-¢».-.,

und den Eltern zu liclfemdashumanistische Bcmisstsrin- den '

Kindern, den Halbwuechsigen und der Jugend Ix-imhringcn.

Wie ist Professorin Dzidra Meikschane zur Fuelle ihrer

produktiven Taetigkeit gekommen?

Wir kommen aus unserer Kindheit. Dzidra Meikschane ist

geboren am 4.Mai |928 im westlichen Teil Lettlands, in einem

Bauernhof in der Umgebung von Liepaja. Dort hat sie ihre Kindheit

verbracht. Dort hat sie erlebt das klare, durchsichtige Wasser im Flu

die bluende Wiese, den gufen Stein, auf dem sie als Hirtenmaedchen
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gesessen hat. Die Kindheit verbindet sich mit freundlicher Familie,

Arbeitsamkeit, Fleiß und Freude ueber gut getane Arbeit. Darum reist

sie noch heute oft dahin.

Dzidra Meikschane hatte die Moeglichkeit, eine gute Ausbildung

zu bekommen. 1952 absolviertesie die Paedagogische Fakultaet des

Lettischen Staatlichen Pedagogischen Instituts mit Quali

Lehrerin fuer Paedagogik und Psyhologie. Das war eine gute Basis fuer

weitere Taetigkeit.

1952-1957 Dzidra Meikschane war Aspirantin geworden, und

nach Aspirantur wurde die neue Forscherin zur Leiterin des

paedagogischen und psyhologischen Sektors im paedagogischen

wissenschaftlichen Forschungsinstitut des Bildungsministeriums (1957-

1968) ernannt. Nach vielfaeltigen Forschungen in Schulen promovierte

sie 1966 mit einer Dissertation in Paedagogik. 1968 wird sie Dozentin

im Lehrstuhl fuer Paedagogik and Psyhologie an der Lettischen

Staatsuniversitaet. 1973 wird in Lettland das Fortbildungsinstitut fuer

Lehrer gegruendet, und Dzidra Meikschane wird Leiterin des

Lehrstuhls fuer Psyhologie. Sie setzt ihre Forschungsarbeit fort, und die

Resultate dieser Arbeit spiegeln sich ab in vielen und vielfaeltigen

Publikationen, diealle Wert in der Paedagogik haben und behalten.

1984beginnt Dzidra Meikschane mit der Arbeit im Lehrstuhl fuer

Paedagogik und Psyhologie an der Lettischen Universitaet. 1988 wurde

sie in Moskau zum Doktor der Paedagogik promoviert. In den 90er

Jahren erarbeitet Dzidra Meikschane Einstellung zur Integration

psychologischer Erkenntnisse in Bildungstheorie und - praxis,

verteidigt aufdiesem Grund 1993 Dissertation und wird zum Dr. habil.

inPaedagogik.
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Ingesammt hat Dzidra Meikschane mehr als 120 Arbeiten

veroeffentlicht, darunter 3 Buecher, 13 Lehrmittel und Broschueren, 66

Beitracge in wissenschaftlichen Sammelwerken und Zeitschriften und

andere.

Seit 1990 beteiligt sich Dzidra Meikschane an dem internationalen

europaeischen Projekt “lntemationales Lernen” mit Teilnahme von 5

Staaten : Deutschland, Horvatien, Holland, Griechenland, Lettland.

Jedes Jahr sind die Vorlesungen von Professorin Meikschane in den

Jahresversammlungen hoch gewert werden als solche, die aktuelle

psychologisch bedeutende Erkenntnisse enthalten.

Professorin Dzidra Meikschane ist Sachverstaendige der

Paedagogik im Wissenschaftsrat Lettlands und stellvertretendeLeiterin

der 12. Sachverstaendigenkommission. Leitung der Dissertationen,

Rezensionen, Arbeit inPromotionssitzungen sind mit ununterbrochener

Intensitaet verbunden, doch ihr helfen auch, Munterkeit und intensiven

Lebensrhythmus beizubehalten. In ihrer Arbeit ist Professorin

Meikschane optimistisch, human, vital und orientiert auf

Weitergabe ihrer Erfarhrung und Erkenntnisse an die SchuelenEs ist

niemals langweiling mit Dzidra Meikschane zusanunen zu sein. Sie hat

eine großartige Familie. Nach dem Institut sie verheiratet sich mit

Kazimirs Meikschans. 46 Jahre sind sie beide Hand in Hand gegangen.

Die Erfuellung des Lebens ist ihre Tochter Inta. Sie laģt die anderen in

der Familie immer an die Natur denken, denn sie ist auch eine

enthusiastische Forscherin und versteht die Wechselwirkung zwischen

dem Menschen und den Tieren. Der Sohn Janis ist ein hoch begabter

Kinderchimrg, die Schwiegettocher Vizma ist Kinderaerztin. Die Enkel

- Viesturs und Roberts - haben immer unzaehlige Fragen und

viclfaeltige Betaetigungen und Interessen. Die harmonische, arbeitsame
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und untemehmerische Familie laeßt keine Moeglichkeit auch fuer

Professorin Dzidra Meikschane zu altem.

70 Jahre! Das sind Jahre der fuelle. “Mit munterem Schritt noch

ueber viele Schwellen der Jahre!" - wuenschen wir alle im Institut fuer

Paedagogik und Psychologie.

l)r.huh/l.pacd. . pm/I Ausmu .\'phonuAusma Shpona
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10. Vienotas prasības skolā un ģimenē / Dz.Meikšāne, R.Rituma //

Rīgas Balss. - |959. - 25.n0v. - 3.lpp.

11. 3a enmrue īpeöonarma B ceme H mxone / ll.Mem<luaHe,

P.PprryM // Pnrac Banc. - 1959. - 25 HOXÖ. - C.3.

1960

12. Audzināšanas programma Latvijas PSR skolu IX-XI klasei :

Projekts / sast. Dz.Meikšāne u.c. ; zin.red. Dz.Meikšāne ; lit.red.

I.Niselovičs. - Rīga, 1960. - 31 lpp.

|3. Pedagoģiskā propaganda vēršas plašumā / Dz.Meikšāne,

A.Studente // Padomju Latvijas Skola. - Rīga, 1960. - Nr.7. - 32.1pp.

14. Vairāk mērķtiecības pulciņu darbā// Skolotāju Avīze. - 1960. -

26.febr. - 2.lpp.
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15. Ko dāvināt skolotājiem? : [Skolu zinātniski pētnieciskā institūta

pedagoģijas un psiholoģijas sektora vadītājas Dz.Meikšānes atbilde uz

lasītāju jautājumu] // Padomju Latvijas Sieviete. - 1961. - Nr.2. - 17.1pp.

16. Skolēnu ražošanas darba un atpūtas nometne // Padomju

Latvijas Skola. - |961. - Nr.3. - 59.-62.1pp.

1962

17. Skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un aktīvas dzīves pozīcijas
veidošana// Metodiskās rekomendācijas, izstrādājot Republikas zinātniski

metodisko tēmu "Mācību un audzināšanas darba kvalitātes paaugstināšana,

realizējot komplekso pieeju skolēnu audzināšanā PSKP XXVI kongresa
lēmumu skatījumā". - Rīga : Latvijas PSR Izglītības min., 1962. - 19.-

21.1pp.
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|963

18. Izcilā tautas izglītības darbiniece N.Krupskaja [94.dz.d. : 1869.-

1939.] // Skolotäju Avīze. - |963. - 6.mails. - [l .]lpp.

|964

19. Tā veidojas [skolēnu] pasaules uzskats // Skola un Ģimene. -

|964. - Nr 9.- 2.-3.lpp.

20. Trīs jautājumi gadu mijā : [Žurnāla redakcijas jautājumi

korespondentiem (Dz.Meikšānei u.c.) gadu mijā] // Liesma. - |964. -

Nr.l2. - 25.-26.1pp.

1965

21. Kā cīnīties pret pusaudžu spītību // Skola un Ģimene. - 1965. -

Nr.3. - 46.1pp. - (Atbildam skolotājiem un vecākiem).

22. Kur mācīties debīlam skolēnam? : [Atbilde lasītājam

P.Miglānam] // Skolotāju Avīze. - 1965. - 13.janv.- 3.lpp.

23. Lai bērni nebēgtu no sttmdām : [Uz problēmas jautājumu atbild

Dz.Meikšāne un A.Studente] // Skola un Ģimene. - |965. - Nr.2. - 47.1pp.

24. Vai spējas ir iedzimtas? // Skola un Ģimene. - 1965. -
Nr.B. -

42.-43.1pp.

1966

25. Gribas un rakstura audzināšanas sākumi // Skola un Ģimene. -

1966. - Nr.l2. - 36.-37.1pp.

26. Ģimene vasarā : [Par ģimenes vasaras atpūtas organizēšanu] //

Skola un Ģimene. - 1966. - Nr.6. - 2.-3.lpp.

27. Skola, ģimene, sabiedrība// Skola un Ģimene. - 1966. - Nr.ll. -

4.-s.lpp.



28. Uzman �un sekmes // Skola un Ģimene. - |966. - Nr.3. - 10.-

ll.lpp.

|967 '

29. Mazais cilvēks gaida atbalstu : [Ģimenes un skolas uzdevumi

bērna uzvedības kultūras un sabiedriskās aktivitātes audzināšanā] // Skola

un Ģimene. - 1967. - Nr.6. - 30.-31.|pp.

30. Starpbrīdis un skolēnu atpūta : [Par starpbrīžu organizēšanas

problēmām skolās ; sarunā piedalās Dz.Meikšāne u.c.] // Skolotāju Avīze.

- 1967.- s.apr. - 2.lpp. - (Mūsu pedagoģiskajā klubā).

|968

31. Aina Stepe : Jauna zinātņu kandidāte : [Par pedagoģijas katedras

vecāko pasniedzēju A.Stepi] // Padomju Students. - 1968. - 2l.marts. -

2.lpp.

32. Eksāmenu un ieskaišu organizēšanas psihologiskie pamati

svešvalodās/ Dz.Meikšāne u.c. // Padomju Students. - 1968. - 25.apr. -

3.lpp. i

33. leteicamā audzināšanas programma vispāiizglītojošām
vidusskolām : Projekts / Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolu

Zinātniski pētniefziskais institūts - Rīga, 1968. - 105 lpp.

34. Meitene saņēmusi zīmīti : [Savstarpējie psiholoģiskie konflikti

jauniešu vidū] // Skola un Ģimene. - 1968.
- Nr.B. - 6.-7.lpp.

35. Problēmu situācijas mācīšanā // Skola un Ģimene. - |968.-

.

Nr.ll. - 12.-13.1pp.

36. Skolēna mācību darbs un atmiņa // Skola un Ģimene. - 1968. -

Nr.3. - 8.—9.1pp.
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|969

37. Eksāmenu laikā // Pārrunas skolā : Palīglīdzeklis studentiem

pedagoģiskajā praksē. - Rīga, |969. - 29.-32.|pp.

38.Meitene saņēmusi zīmīti // Pāminas skolā : Palīglīdzeklis

studentiem pedagoģiskajā praksē. - Rīga, |969. - 4 l .-45.1pp.

39. Praktiskie un kontroldarbi psiholoģijā : (lzlases materiāls

studentiem) / Dz.Meikšāne, l.Plotnieks, A.Stepe; Pedagoģijas un

psiholoģijas kat. - Rīga, |969. - 54 Ipp. ~ r

|970

40. Sekmēsim bēmu iztēli // Skola un Ģimene. - |970. - Nr.6. - 40.-

4|.lpp. - (Tautas universitātes pedagoģijas fakultātes klausītājiem :

6.temats).

41. Vai reliģija iedzimst? : [Sakarā ar Z.Balevica grāmatu "Vai

reliģija iedzimst?"] // Jaunās Grāmatas. - |970. - Nr.9. - 5.-6.lpp.

42. Holl|‘oTonKa cTylIeHTos nepaoro Kypca l( nepaoū
3K3aMeHauuoHHoi'l ceccnn // Ytle6Ho-nocnma'reJlbHaa paöora co

crynerrrami nepaux rcypcors : Marepuanbr pecnyémucancxo

Mexcayaoacko Kombepeiruuu no npo6neMaM nenarornlm nucme

IUKOJIbI (anperrb, |969 r.). - Pura, 1970.
- C.130-131.

1971

43. leteicamä audzināšanas programma : Latvijas vispārizglītojošām
skolām : Projekts / programmas sagatavošanā piedalījās Dz.Meikšāne. -

Rīga, |971. - 63, [l] lpp.

44. Uzrnanība un tās izkopšana : (Palīgmateriāls lektoriem) /

Latvijas PSR Zinību b-ba ; Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski

metodiskā padome. - Rīga, |97|. - |7 lpp.

45. Memnu Haytlenml omoulenml yuaumxcx K penumn : (110

MaTepnanaM lIIKOII Jlaīnrvrūcrcoū CCP) // Bonpocu Haylmoro areuama :
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līcnxonorrur n pennrml. - Mocxna : Mucus, 1971. - Bun.ll. - C.264-

275.

1973

46. Atmiņa un tās izkopšana / P.Stučkas LVU ; Pedagoģijas un

psiholoģijas katedra. - Rīga : P.Stučkas LVU, |973. - 23 lpp.

47. Atmiņas būtība un nozīme : (Palīgmateriāls lektoriem) /

Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniskimetodiskā padome. - Rīga : Latvijas

PSR Zirn'bu biedrība, 1973. - 23 lpp.

48. Psiholoģija un reliģija : Ateistiskäs audzināšanas psiholoģiskie

aspekti / Z.Balevics, L.Čuhina, Dz.Meikšāne, I.Staško. - Rīga : Zinātne,

1973. - 137, [2] lpp.

49. Skolēnu ateistiskā audzināšana // Psiholoģija un reliģija :

Ateistiskās audzināšanas psiholoģiskie aspekti. - Rīga : Zvaigzne, 1973. -

41 .-58.1pp.

1974

50. Ateistiskās audzināšanas jautājumi psiholoģijas kursā //

Kommynncrmecxoe aocnmanne cryzlemoa B By3e : Pecrryörrnrcarrcrcrrifr

Mencnyaoaclm c6opHm< Hayqnmx Tpyrrora. - Pnra : lIFY HM. Il.CTytn<n,
1974.

- C.39-49.

51. Emocionälais kontakts // Skola un Ģimene. - 1974. - Nr.4. - 14.-

15.1pp. - (Pārrunu kārtībā).

52. Izziņas procesu psiholoģiskās likmnības lektoru darbā :

(Palīgrnateriāls lektoriem). - Rīga : Latvijas PSR Zinību biedrība, 1974. -

25, [l] lpp.

53. Skolēnu pedagoģiski psiholoģiskās izpētes metodika un

raksturojuma sastādīšana // Pēctecība audzēkņu un studentu apmācībā un

komunistiskajā audzināšanā : Zinātniski praktiskās konf. tēzes, Rīgā

1974.g. 12.n0v. - Rīga : P.Stučkas LVU, 1974. - 21 .-23.1pp.
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|975

54. Augstākās nervu darbības tipa un temperamenta īpatnūm

ievērošana individuālajā pieejā skolēniem : Metodiski norādījumi / Latvijas
PSR Izglītības min. Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas inst.

- Rīga : Latvijas PSR Izglītības min., |975. - 39 lpp.

55. Novērst reliģijas ietekmi : [Sakarā ar gaidāmo konferenci

1976.g. 25. un 26.martā par skolēnu ateistisko audzināšanu] // Skolotāju

Avīze. - 1975.- 22.0kt. - [3.]lpp.

|976

56. Personības būtība un struktūra // Skola un Ģimene. - 1976. -

Nr.9 - 34.—3S.lpp. - (Pedagoģisko zināšanu Tautas universitātes

klausītājiem).

57. Vairāk uzmanības pasaules uzskata veidošanai // Skolotāju

Avīze. - 1976. - 30.jūn. - 2.lpp. - (Vārds metodiķiem).

58. Vērtību kritērijs - cilvēks // Skola un Ģimene. - |976. - Nr.2. -

1'7.-19.1pp.

1977

59. Bērna temperaments un audzināšana // Skola un Ģimene- 1977.

- Nr.s. - 41.-43.1pp. - (Pedagoģisko zināšanu Tautas universitātes

klausītājiem).

60. Galvenais ir temperaments // Šeima (Kaunas). - 1977. - N 9. -

16.-32.1pp. : il. - (Mūsu svečias "Skola un Ģimene"). -
Lietuviešu val.

- *.

61. Griba, tās audzināšana un pašaudzināšana // Skola un Ģimene. -

1977. - Nr.l. - 44.-45.1pp. - (Pedagoģisko zināšanu Tautas universitātes

klausītājiem).

62. Jā, viņa mīl. Un kas par to? : [Sakarä ar A.Dripes rakstu "Bet es

viņu mīlu!" laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1977.g. 25.martā : Saruna ar

pedagoģijas zinātņu kandidāti Dz.Meikšāni] / pierakst. Ļfutļika //

Literatūra un Māksla. - |977. - 24.jūnijs. - lO.lpp.
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63. Personība, darbs un tā apstākļu organizēšana // Skola un

Ģimene. - |977. - Nr.l l. - 40.-42.1pp.

64. Vienot, nevis Skin : [Par problēmām audzināšanas darbā] //

Skolotāju Avīze. - |977. - 9.febr. - 2.|pp. - (Kompleksu pieeju

audzināšanā).

|978

65. Absolventu raksturojumi : [Par Republikas skolotāju

kvalifikācijas celšanas institūta psiholoģijas katedras un republikas

augstskolu pārstāvju sēdi] // Skolotāju Avīze. - |978. - 7.jūn. - s.lpp. -

(Tev, audzinātājl).

66. Ne tikai zāģēt un ēvelēt... // Skolotāju Avīze. - |978. - l.nov. -

6.lpp.

67. Pirms darba - gaišas domas : [Par pedagogu nozīmi personības

īpašību veidošanā, skolvadībā utt] // Skolotāju Avīze. - |978. - l3.dec. -

4.-s.lpp.

68. Vai krīze ir neizbēgama : [Par pusaudžu vecuma perioda

īpatnībām] // Padomju Latvijas Sieviete. - |978. - Nr.3. - 20.-21.1pp. -

(Pusaudzis un mēs). ~

69. Vajadzīgs līdzsvars : [Par bému un vecāku attiecību

saspīlējumiem psiholoģijas aspektā] // Padomju Latvijas Sieviete. - |978. -

Nr.6. - 16.1pp. - (Pusaudzis un mēs).

|979

70. Jaunā skolotāja stāža prakse // Jaunā skolotāja pedagoģiskās
meistarības veidošana / Latvijas PSR Izglītības min. Republikāniskais

skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts. - Rīga : Latvijas PSR Izglītības

ministrija, 1979. - 5.-I l.lpp.

7|. Jütu kultūra un reliģija : (Palīgmateriāls lektoriem).- Rīga :

Latvijas PSR Zinību biedrība, 1979. - |9 lpp.

6.lpP«



72. Kārkliņa Mirdza. Tavs paliks, cik tu devis : [Sakarā ar

Pedagoģijas zinātniski pētnieciskā institūta direktora, PSRS Pedagoģijas

zinātņu akadēmijas locekļa Ilmāra Freidenfelda 50 gadu jubileju] //

Skolotāju Avīze. - 1979. - l9.dec. - 4.lpp.
Saturs: Ar gādību / N.Djomina. Daudz raženu gadu / L..|ansone.

Viņa vadībā viegli strādāt / Dz.Meikšāne. Prasme pārsteigt / l.Plotnieks.

Uzskatām par savējo/ V.Strautiņa. lerosmju cilvēks/ L.Ceplītis.

73. Kas jauns institūtā? : [Par Republikas skolotāju kvalifikācijas

celšanas institūta darbību ; sanmā piedalās Dz.Meikšāne u.c. / _pierakst.

A.Grigeļonis] // Skolotāju Avīze. - |979. - 24.janv. - 2.lpp. * ‘

74. Personība sociālpsiholoģijā : (Palīgmateriāls lektoriem). - Rīga :

Latvijas PSR Zinību biedrība, |979. - 28 lpp.

75. Skolēna raksturojums - dokuments / G.Čaupjonoka,

Dz.Meikšāne, Z.Upmane, Ālodziņa; pierakst. P.Rubins // Skola un

Ģimene. - |979. - Nr.4. - 12.-13.1pp. - (Klātienes sarunu klubs).

Saturs: Kas ir raksturojums; Skolēna raksturojuma saturā; Skolēnu

raksturojumu izmantošanas iespējas.

76. Skolēnu jūtu kultūras audzināšanas psiholoģiskās problēmas :

(Palīgmateriāls lektoriem). - Rīga : Latvijas PSR Zinību bied 1979. -

34 Ipp.

77. Temperaments - vispārīgākais un svarīgākais raksturojums //

Skola un Ģimene- 1979. - Nr.l. - 26.-27.|pp. - (Pusaudzis - kāds viņš ir?).

78. Crauonneuuenenarora : [B esmu c orKpumeM BCCCOIO3HOI`O

cemmapa Haqammmcon ynpannenn (OTLICHOM) xanpoa MHHHCTCDCTB

npocsemenna coroznmx pecny6mn<] // Coeercxaa MOJ10llC)l(b. - 1979. - 14

H026.— C .3.

1980

79. Gatavojamies vasaras kursiem : [Par Republikas skolotāju

kvalifikācijas celšanas institūta Psiholoģijas katedras darbību] // Skolotāju

Avīze. - 1980. - l9.marts.- 4.-s.lpp. - (Psiholoģija : problēmas un

pārdomas).
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80. Skolēns ģimenē / Latvijas PSR Pedagogu biedn‘ba. - Riga :

Zvaigzne, 1980. - 63 lpp.

81. Stažēšanās norise un problēmas [republikas skolās] // Skolotāju

Avīze. - 1980. - 30.janv. - 3.lpp. - (Kur un kā sākas skolotājs?)

1981

82. Akcelerācija // Latvijas padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā

enciklopēdiju red., 1981. - l.sēj. - 113.1pp.

1982

83. Acis redz, prāts aptver / Dz.Meikšāne, Z.Eiduss // Draugs. -

1982. - Nr.6. - Sākums vāka 2.1pp., turpin. 14.-15.1pp. - (Mēs un pasaule).

84. Ģimene - personības veidošanās mikrovide // Ģimene /

A.Studentesred. - Rīga : Zvaigzne, |982. - 57.-7l .lpp. - (3.nod. : Ģimenes

psiholoģija, 2.apakšnod.).

85. Kāds esi tu? Kāds esmu es? : [Par pašizziņu] / Dz.Meikšāne,
Z.Eiduss // Draugs. - 1982. - Nr.7. - 13.1pp. - (Mēs un pasaule).

86. Pēctecība jauno skolotāju sagatavošanā un viņu kvalifikācijas

celšanā RSKCI sistēmā // Hpoönemi HpCCMCTBCHHOCTH B paöore

o6uleo6pa3oßa'rem.nol7l lIIKOJIBI n nenarormecmx nysoa B nonromaice

yrnrrena : TC3PICbI nomainot: pecnyönmcancicoū HaylrHo-Meronnqecxoü

Kompepenunu 21-2l OKT. 1982 r. Ilayranmmc, 1982. - ‘-1.2. - C.l 1.-12.c.

87. Persom'ba, grupa, kolektīvs / Dz.Meikšāne, Z.Eiduss // Draugs. -

1982. - Nr.9. - 22.-23.1pp. - (Mēs un pasaule).

88. Sabiedriski politisko un pedagoģiski-psiholoģisko zināšanu

integrācija - skolēnu ateistiskās audzināšanas efektivitātes paaugstināšanas

svarīgs nosacījums // Personibas veidošanas aktuālās problēmas
komunistiskās audzināšanas teorijā un praksē : PSRS 60. gadadienai

veltītās zinātniskās konferences referātu tēzes / LPSR Izglītības ministrija -

Rīga, 1982. - 47.-49.1pp.
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89. Mononezlm - o īpeanocm : [Paccxaaunanor yuacnmxu

(ll3.A.Meih<maHe a np.) naytmo-npairmtleckoū Koncbepcnmm

"Ancryanbnue npo6neMu npormnoanxoronsuoro nocnmamm

Monolle>l<H", Pura 1982 r.] / Mar. nonror. lO.3a6oneam // Conercxaa

Mononencb.
- 1982. - 22 OKT. - C.3.

1983

90. Ateistiskās audzināšanas teorija un prakse : Psiholoģiskie

aspekti / rec. Z.Balēvics ; red. L.Kovtuna. - Rīga : Zvaigzne, |983. - |O4

lpp.

Rec.: Virtmane V. Cauri dzīvei ar reālu skatienu : Par

ateistiskiem tematiem// Rīgas Balss. - |984. - 4.jūl. - s.lpp.

Bnpmaiie B. C peamnbm nzrmmou Ha man» //

Purac Bancc. - 1984. - 4 monb. - C.5.

91. Komunikatīvā vajadzība // Skola un Ģimene. - |983. - Nr.3. -

B.lpp. - (Vārds zinātniekam).

1984

92. Pedagoģisko uzdevumu modelēšanas loma skolotāju apmācības
efektivitātes paaugstināšanā kvalifikācijas kursos // Monemrpoaanue

nenaroznmecnrx aanaq n oöytlennn ymrreneü : Cöopimx Hay-nmx

TPYIIOB. - Pnra : Mm:-no npocsem. JIamCCP, 1984.
-

C.3-8.

1985

93. CCMbSI - Mnlcpocpena zum d)opMnponaHml nmmocm // CeMbx l

non pen. A.sl.Cl'yllem‘e. - Para : 3saür3He, 1985. - C.58-73. (Omen 3 :
Cemeiiuaa ncnxonorml, 2 nozwrzxen).

1986

94. Ģimene - personības veidošanās mikrovide // Ģimene : Mäcibu

līdzeklis / A.Studentes red. - 2., labotais izdevums. - Rīga : Zvaigme,
1986. - 55.-68.1pp. - (3.nod. : Ģimenes psiholoģija, 2.apakšnod.).
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94.a Raksturzinātne // Latvijas padomju enciklopēdija- Rīga :
Galvenā enciklopēdiju red., 1986. - B.sēj. - 263.|pp.

95. Reminiscence / Dz.Meikšāne, A.lltnere, l.Laukgals // Latvijas

padomju enciklopēdija. - Rīga : Galvenā enciklopēdiju red., 1986. - B.sēj. -

3361pp.

96. Teopmi H npaicrmca areucmqeckoro socnmanmi :

llcuxonoruqeckue aCllel(Tbl / peu. 3.Banesuq ; nep. c narumcxoro

Jl.d>yl'nm<.- Pnra : 33a |986. - 139, [2] c.

1988

97. Talants un laikmets : [Par talanta izkopšanu] // Skola un

Ģimene. - 1988. - Nr.ll. - 6.-7.lpp.

1989

98. Ārējo ietekmju attīstības dialektika : [Par bēma personības
attīstību : Raksti] // Skola un Ģimene. - |989. - Nr.l. - 14.-15.1pp. - (Kā

top personība).

99. Darba programma vecumposmu un pedagoģiskajā psiholoģijā /

sast. Dz.Meikšāne; ?Stučkas LVU. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. -

Rīga : ?Stučkas LVU, 1989. - |0 lpp.

100. Latviešu mentalitāte // Skola un Ģimene. - 1989. - Nr.7. -

l l .Ipp. - (Kā top personība).

101. Savā un citu spogulī // Skola un Ģimene. - |989. - Nr.3. -

12.1pp. - (Kā top personība).

|O2. Tikai bez emocijām : [Par bērna personības attīstību] // Skola

un Ģimene. - 1989. - Nr.s. - 13.1pp. - (Kā top personība).

103. Hexoropue ycnosmi oöecneueuua ycnemHocm n

aocmrraīenbnon npouecce // Bocmrraīenbnan cucreMa yqeönoro

sanenennx Kax 065cm nenarormecxoro ynpannenna: Tcancu normaam;

: Bcecoloanaa Kombepeumm r. Para, 23-25 H0516. 1989. - Pura : JIY Im.

„Crymcn, 1989. - ‘L2. - C.41-42.





1994

l l l. lerēdņa persom`bas identitātekā sekmīgas darbības nosacījums

// Konferences "lerēdnis Latvijā" materiāli. - Rīga, 1994.
- 19.-20.1pp.

1995

112. Jaunā speciālista ideālā "Es" raksturojuma kontentanalīze //

Konference "Cilvēks un valoda" : Referätu tēzes, Jelgava 1995.g. 18.-

19.maijs. - Jelgava, 1995. - 56.1pp.

1 13. Saskarsmes psiholoģija un izturēšanās stereotipi //

CivildienestaZiņotājs. - |995. - Nr.6.,7. - 9.-1 l .lpp.

l 14. [Review] // Humanities and Social Sciences. Latvia : Latvian

language and literature. - 1995. - N 4(9). - P.l 16-1 17.

Rec. par grām.: Ā.Karpova. Personība un individuālais stils. -

Rīga : LU, 1995. -
300 lpp.

|996

115 . Ceļa vārdi psiholoģes Anitas Vecgrāves bērnu praktiskās

psiholoģijas grāmatai // A.Vecgrāve. Kā man saprast savu bērnu / māksl.

I.Usas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. - 5.-6.lpp.

116. izglītība kā cilvēciskuma pamats // Krīze Latvijā. Ko darīt? :
Domas un vēitējtuni konferencē 1996.g. l7.febr. Rīgā / atb. red.

Z.Dzenulis. - Rīga : Vēnnaņparks, 1996. - 8.-12.1pp.

117. Pedagoģijas un psiholoģijas atziņu integrācija akadēmiskajā

izglītībā // 2. Akadēmiskās konferences tēzes, 1996.g. 1.-2.febr.- Rīga :
LU, 1996. - 35.-36.1pp.

1997

118. Identitäte un mēs : [Personības veidošanās, identitāte] // Skola

un Ģimene. - 1997. - Nr.2. - 26.-27.1pp. - (Es - identitāte).

32
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l 19. Psiholoģija personības attīstībai : [LU Pedagoģijas un

psiholoģijas institūta pētījumi psiholoģijas studiju attīstībā] / DLMeikšāne,

l.Plotnieks // Skolotājs. - 1997. - Nr.s. - 39.-49.1pp. - (Vērtizglītība).

120. Verhaltensstercotype von Jugendlichen und die paedagogische

Foerdenmg von Toleranz // Jugend zwischen Ausgrenzung und Integration

: Theorien und Methoden eines internationalen Projekts / red.: M.Švob,

J .Held, V.Katunarič. - Zagreb, 1997. - S.7S-80.

1998

120.a Meikšāne Dz. Psiholoģija mums pašiem : Pieredze. Teorija.

Prakse/ zin. rec.: l.Plotnieks, Ālfaipova, D.Rumpīte ; red. R.Cimdiņa. -

Rīga : RaKa, 1998. - 166 lpp. - (Zumāla “Skolotājs” mazā pedagoģiskā

bibliotēka).
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Profesores Dzidras Meikšānes vadītās disertācijas

121. Lika l. Pimiskolas vecuma bērnu atsvešinātība ģimenē :

(Attīstības psiholoģija) : Promocijas darba kopsavilkums / darba zin. vad.

Dz.Meikšāne ; rec.: A.Krauklis, l.Plotnieks, LKrūmiņa ; LU. Pedagoģijas

un psiholoģijas katedra. - Rīga : LU, |994. - 36 lpp.

|22. Svence G. Skolēna pozitīvā pašizjūta pedagoģiskajā saskarsmē

skolā : Attīstības psiholoģija : Disertācija psiholoģijas zinātņu doktora

grāda iegūšanai / darba zin. vad. Dz.Meikšāne ; LU. - Rīga : LU, 1995. -

92 lpp.

123. Svence G. Skolēna pozitīvā pašizjūta pedagoģiskajā saskarsmē

skolā : Attīstības psiholoģija : Promocijas darba kopsavilkums / rec.:

AKrauklis, I.Krūmiņa, G.Holopova ; darba zin. vad. Dz.Meikšāne ; LU.-

Rīga : LU, 1995.
- 40 lpp.

124._ Ukstiņa Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pinnsskolas

vecmna bērnu attīstības līdzeklis : Disertācija pedagoģijas doktora grāda

iegūšanai : (Pedagoģijas teorija un vēsture) / darba zin.vad. Dz.Meikšāne ;

rec.: R.Garleja, D.Dzintere, lKrūmiņa ; LU. - Rīga, 1996. 156 lpp.

125. Ukstiņa Rita. Didaktiskās-matemātiskās rotaļas kā pirmsskolas

vecuma bērnu attīstības līdzeklis : Promocijas darba kopsavilkums :

(Pedagoģijas teorija un vēsture) / darba zin. vad. DzMeikšāne ; rec.:

R.Garleja, D.Dzintere, [Krūmiņa ; LU. - Rīga, |996. - 79 lpp. : diagr. -

Teksts paralēli angļu, krievu un latviešu val.



Profesores Dzidras Meikšānes

rediģētie un recenzētie darbi

1970

|26. Yqeöno-nocnnrarenbnan pa6o'ra co cTyneHTaMH nepaux

Kypcoa : Marepnanu pecnyönmcancxoū Mencnyzoncxo Kontbepeuunn no

npo6neMaM nenarorHKH nbicuieü uiiconbi (anpem. 1969 r.) / pezucon.
"

Il.A.MeF'n<uJaHe H np. - Pnra, 1970.- 212 c.

|97|

127. Komunistiskās audzināšanas un tautas izglītības problēmas :
XXX zinātniskās konferences materiāli (1971.g. 26., 27.marts) =

llpoönewiu Kommynucnmecxoro nocnmannn n Haponnoro o6pa3onaHun

/pemcon; ll.A.Me ! H np. - PHra, 1971. - 75 c.

1974

128. KoMMyHHcTHqecKoe BOCIIHTaHHC clyzleH'roß B ayae :

Pecnyénmcanclu-H“! Mencnyaoncxn c6opHm< Hayrmux Tpynos / pemcon.:

ll.A.MeūKmaHe H Ap. - Para : lIFY HM. Il.Clyln<n, 1974. - 150 c.

1979

129. Alcryanbnue npo6neMu cbopmnpoaamm H socnmanml

ax-msuocm : Tesncu nemanot; icompepeuunn, 25-26 cem. 1979 r. /

pelu<on.: Il3.Meih<maHe n np. ; Jll Y HM. I'l.Cl'y‘um. Katbenpa

nenarormcn H ncHxonorHH. - PHra : JIFY HM. fl.Cl'ym<n, |979. - 176 c.

1982

130. Persom'bas audzināšanas aktuālas problēmas komunistiskās

audzināšanas teorijā un praksē : PSRS 60. gadadienai veltītās zinātniskās

35
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konferences referātu tēzes / redkol.: I.Freidenfelds, Dz.Meikšāne u.c.;

LPSR Izglītības ministrija - Rīga, 1982. - 65 lpp.

1984

131. Monemrpoaauue nenaroruqecicnx 3a,zlaq s oöyuemm

yqmene : Cöopnmc Hayqnblx Tpynoa / non. pen. 113.Mem<maHe. - Para,

1984. - 79 c.

1985

|32. Skatkins M. Skola un bērnu vispusīga attīstība : Grāmata

skolotājiem un audzinātājiem / no krievu val. tulk. D.Plandere, - Rīga :

Zvaigzne, 1985. - |43 lpp. - (Pedagoga bibliotēka / sēr. redkol.:

Dz.Meikšāne u.c.).

133. (DopMnponaHue ancmnnocm yqaumxca H cly.zleHTo3 B

Konneicmne : Cöopnmc Haytmux Tpyzzon / pezucon.: A.fl.l.Llnona H „up, ;

peu.: ,ZLMeūKmaHe n np. - Pnra : Jll Y HM. Fl.Cl'yln<n, 1985. - 126 c.

1986

|34. Markova A. Mācīšanās motivācijas veidošana skolēniem :

Palīglīdzeklis skolotājiem. - Rīga : Zvaigzne, 1986. - 92 lpp. - (Pedagoga
bibliotēka/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne u.c.).

1987

135. Mahmutovs M. Mācūm stunda mūsdienās / no krievu val. tulk.

D.Plandere, B.Ceplīte. - Rīga : Zvaigzne, 1987. - 159 lpp. : tab.-

(Pedagoga bibliotēka/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne u.c.).
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|9BB

136. Babanskis J. Kompleksā pieeja skolēnu audzināšanā

jautājumos un atbildēs / J.Babanskis‚ G.Pobedonoscevs ; no krievu val.

tulk. J.Rudzītis. - Rīga : Zvaigzne, |9BB. - 156 lpp. - (Pedagoga bibliotēka

/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne u.c.).

137. Frīdmanis L. Psiholoģijas zinātne skolotājiem / L.Fn’dmanis,

K.Volkovs; no krievu val.tulk. I.Plotnieks, V.Avotiņš. - Rīga : Zvaigzne,

1988. - 218 lpp. : tab. - (Pedagoga bibliotēka/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne

u.c.).

138. Ščurkova N. Kad stunda audzina : Tikumiskais aspekts / no

krievu val. tulk. S.Gehtmane. - Rīga : Zvaigzne, 1988. - |O7 lpp. -

(Pedagoga bibliotēka/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne u.c.).

1989

|39. Babanskis J. Mācību metodes mūsdienu vispārizglītojošā skolā

/ no krievu val.tulk. J.Rudzītis. - Rīga : Zvaigzne, 1989. - 202 lpp. : tab. -

(Pedagoga bibliotēka/ sēr. redkol.: Dz.Meikšāne u.c.).

1991

140. Vilciņa A. Klases audzinātājs, vecāki, bērns/ red. L.Kovtuna. -

Rīga : Zvaigzne, |991.
- 94 lpp. - (Pedagoga bibliotēka/ sērijas redkol.:

Dz.Meikšāne u.c.).

|992

141. levads latviešu ģimenes sociālpsiholoģisko, psiholizioloģisko

un pedagoģisko īpatnību pētījumā : Rakstu krājums / red.: A.Špona,
M.Grudule ; rec.: Dz.Meikšāne, S.Liepiņa ; LU. Pedagoģijas un

psiholoģijas katedra. - Rīga : LU, 1992. 44 lpp.

142. Persom'bas attīstības problēmas aspirantu pētījumos :

(Aspirantu lasījumi) : Zinātniski informatīvie ziņojumi / redkol.: A.Špona,
l.Plotnieks, Dz.Meikšāne ; rec.: Dz.Meikšāne u.c. ; LU. Pedagoģijas un

psiholoģijas katedra. - Rīga : LU, 1992. - 94 lpp.



|994

143. Karpova Ā. Personība un individuālais stils : Monogrālija /

rec.: Dz.Meikšāne, l.Plomieks. - Rīga : LU, |994. - 302 lpp.

|995

144. Blaua G. Skolotāja un skolēnu sadarbma literatūras stundās

vidusskolā : (Literatūras mācīšanas metodika) : Promocijas darba

kopsavilkums / rec.: Dz.Meikšāne, l.Plotnieks, Ē.Zimule. - Rīga : LU,

|995. - 23 lpp.

|45. Kokina Irēna. Psiholoģijas priekšmets sākumskolā kā bēma

pašizziņas un pašaudzināšanas stimulējošais faktors : (Attīstības

psiholoģija) : Promocijas darba kopsavilkums / zin. vad. O.Ņikiforovs ;

rec.: Dz.Meikšāne, LKrūmiņa, G.Bušs ; LU. - Rīga, |995. - 45 lpp.

|46. Rutka L. Skolēnu paškoncepcijas dinamika mācību gada laikā :

(Attīstības psiholoģija) : Promocijas darba kopsavilktuns / rec.:

Dz.Meikšāne, S.Liepiņa, G.Bušs ; LU. - Rīga: LU, 1995. - 37 Ipp.

147. Vikmane B. Latviešu tautasdziesmas kā pinnskolas vecuma

bērnu muzikālās dzirdes un balss attīstīšanas līdzeklis : Promocijas darba

kopsavilkums/ rec.: Dz.Meikšāne, A.Špona, D.Zariņš ; LU. - Rīga, |995.

- 46 lpp.

1996

148. Lieģeniece Daina. Kopveseluma pieeja 5-7 gadus veca bērna

audzināšanā / rec.: Dz.Meikšāne, R.Ukstiņa ; red. V.Kalme ; Liepājas

pedagoģiskā augstskola. Pinnskolas audzināšanas katedra. - Liepāja :

LPA, 1996. - 400 lpp. : tab. - Lit. saraksts : 366.-383.1pp.

149. Staradomska Irina. Slēpto psihisko traucējumu apsteidzoša-s

novēršana pirmskolas vecmna bērniem : (Attīstības psiholoģija) :

Promocijas darbakopsavilkums/ rec.: Dz.Meikšāne, LKrūmiņa u.c. ; LU.

Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1996. - 64 lpp.

38



|997

ISO. Zilgalve Māra. Mūzikas estētiskās sapratnes veidošanās

izziņas kontekstā : (Attīstības psiholoģija) : Promocijas darba

kopsavilkums / zin. vad. Z.Gailīte ; rec.: Dz.Meikšāne, R.Bebre,

[Krūmiņa ; LU. - Rīga : LU, 1997. - 53 lpp. - Teksts an' anglu, krievu val.
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Raksti par profesori Dzidru Meikšāni

1966

151. Vītiņa L. Pie pedagoģijas "valdniekiem" : [Par Skolu zinātniski

pētnieciskā institūtapedagoģijas un psiholoģijas sektora darbību, arī par šā

sektora vadītāju Dz.Meikšāni] // Padomju Latvijas Sieviete. - 1966. - Nr. l.

-12.-13.1pp.

|974

152. Kau 3. "He xcmsem, kan ipaisa..." : lluanor c conpeMeHHoü

xcenmnno [l[3.A.Mel‘&xlnaHe] // CoßeTcKaa Mononem.. - 1974. - 8 MapT.

- C.5-6.

1975

153. Padarītā vērtējums un nākotnes ieceres : [Par Skolotāju

kvalifikācijas celšanas institūta darbību, par audzināšanas teoriju un

metodoloģiju, par ZA institūta darbību kvalifikācijas celšanas kursu un

semināru organizēšanā : Raksti] // Skolotāju Avīze. - 1975. - 19.marts. -

2.-3.lpp.

Pieminēta Dz.Meikšāne.

|976

154. Roze L. Zinātnieka prāts - skolotāja darbs : [Zinātnieku un

izglītības darbinieku sarunas par izglītības problēmām ; sarunā piedalās
Dz.Meikšāne u.c.] // Cīņa. - |976. - 3.okt. - 2.lpp. - (Pie redakcijas "apaļā

galda").

Saturs: Uz priekšu skatoties; Skolēns domu ugunis; Vai praktiķis

grib teoriju?; Par tagdējā un nākamā pedagoga personību.
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1977

155. Garance A. Saruna ar zinātnieci : [Sakarā ar pedagoģijas

zinātņu kandidātes Dz.Meikšānes piedalīšanos zinātniski praktiskajā

konferencē Jūrmalā, 1977.g.] // Skolotāju Avīze. - 1977. - lB.maijs. -

4.lpp.

1978

156. Par sadarb �: [Avīzes darbinieku pateicība ārštata

korespondentiem par līdzdarbību] // Skolotāju Avīze. - |978. -
27.dec.

-

2.lpp.

Saturs: Paldies visatsaucīgākajiem! / A.Grigeļonis. Viņš vienmēr

atrod laiku / A.Gedrovičs. Par draugiem līdzās : [Par Ā.Miltu un Dz.

Meikšāni] / L.Zītara. "Jānoiet pie Gaidas Gailītes..." / A.Hānberga.

1981

157. Harpamuenu Menanmo H.K.l(pyncl<o // Ytnrrenbcxax

ra3era. - 1981.
- 26 cheap.

Taioxe o saneziylomeü kacpenpu ncnxonorvm I/IHcn»nyTa

yo:-uepmeHc113oBannx yumene JIaTnCCP ‚llaMeiikmane. - *.

1982

158. Rüpes par vispusīgu personību : [Sakarā ar PSRS

60.gadadienai veltīto zinātnisko konferenci "Persom'bas veidošanas

aktuālas problēmas komunistiskās audzināšanas teorijā 1m praksē", Rīgā] //

Skolotāju Avīze. - 1982. -
6.okt.

- I.lpp.
Virs teksta foto ar konf. dalībn. Dz.Meikšāni u.c.

1986

159. Plotnieks 1. Psiholoģija // Latvijas padomju enciklopēdija. -

Rīga : Galvenā enciklopēdiju red., 1986. - 5.2.5ēj. - 544.-546.1pp. -

(Zinātne).

Pierninēta Dz.Meikšāne.
- 545.1pp.
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|6O. [Cocraa öiopo u cekunū conera no KOOpIIHH3IIHH

nenaroru-lecxnx uccnenonann a CCC P]. - Mocxaa, 1986.
- 23 c.

YnoMaHym 11.A.Meüx1uaHe.

1987

161. Helmane l. Zinātnes ģimenes saknēs // Dzimtenes Balss. -

1987. - 3.sept. - 4.lpp. Ä
Par LVU padomi zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai un tās

locekļiem Juri Zaķi, Ausmu Šponu, Dzidru Meikšāni.

162. Vinte A. Pēc |2 gariem gadiem : [Par Universitātes

specializēto padomi zinātņu kandidāta grāda piešķiršanai pedagoģijas

teorijā un vēsturē ; arī par J.Zaķi, A.Šponu, Dz.Meikšāni, D.Liepiņu] //

Padomju Students. - 1987. - 28.maijs.

1988

163. Sveicam : [Pedagoģijas un psiholoģijas katedras kolektīva

apsveikums Dz.Meikšānei sakarā ar disertācijas veiksmīgu aizstāvēšanu

un 60 gadu jubileju] // Skolotāju Avīze. - |9BB. - 22.jūn. - 4.lpp.

|993

164. Latvijas Zinātnes padome. Nozaru ekspertu komisijas,
ievēlētas 1993.gada 8.-l2.martā // Zinātnes Vēstnesis. - |993. - apr. -

3.lpp.
Saturs : Pedagoģijas specialitātē ievēlētaDz.Meikšāne u.c.

165. Vai Marija ir stiprāka par mums? : [lntervija ar l.Plotnieku,

Dz.Meikšāni un [Krūmiņu] / intervēja MĀdmine // Neatkarīgā Cīņa. -

1993.
- 2.nov. - 7.lpp.

1994

166. Drēbnieks A. Kas ir tēvs? : [Par nelabvēlīgām situācijām

dažādu nacionalitāšu ģimenēs] // Rīgas Balss. - |994. - l4.sept. - 7. lpp.
Pieminēta Dz.Meikšāne.
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|67. Gnmte M. Latvijas augstskolu mācībspēki teic paldies kursu

nkotājiem : [Par Baltijas augstskolu mācībspēku kursiem "Inovācijas

augstskolu didaktikā"] // Izglītība un Kultūra. - |994. - ls.dec. -

10.,l l.lpp.

Pieminēti: A.Špona, .lKrūmiņš, L.Grudulis, A.Builis, R.Garleja,

Ā.Karpova, Dz.Meikšāne, E.Birznieks.

|6B. llpe6HMeKc A. Kro oTeu : [O He "cmyaumlx a

pazmouaunonanbnux ceMbax] // Purac Bancc. - |994. - l4 cem. - C .7.-

(M3 3a.na cyna).

Ynommyra ll3.A.Mei’n<ulaHe.

1996

169. Kainaizis Vents. Krīze Latvijā. Ko darīt? lnteliģencei neklusēt!

// Rīgas Balss. - 1996. - s.febr. ~ 19.1pp.

Pieminēta Dz.Meikšāne.

|7O. Kalniņa A. Latvijas profesionālo psihologu asociācijas jaunās

perspektīvas // Izglītība un Kultūra.
- |996. - 7.marts. - 4.lpp.

Saturā minēti: Ā.Karpova, E.Mūze, V.Reņģe, I.Veitnere,

S.Voitkāne, Dz.Meikšāne.

171. Miķelsone A. Inteligence meklē izeju no krīzes? : [Par

Inteliģences apvienības sanāksmi "Krīze Latvijā. Ko darīt?"] // Diena. -

1996. - s.febr. - l.lpp.

PieminētaDz.Meikšānc.

|72. Seiksts A. Nepateiktais inteliģencei : [Par Latvijas Inteliģences

apvienības sanāksmi "Krīze Latvijā. Ko darīt?"] // Diena. - |996. -
B.fcbr.

-

2.lpp.

Pieminēti: A.Stramne, V.Vārsbergs, DzMeikšāne.

173. Kaūnaūsuc B. Kpusnc a Jlanmn. ‘ho zlena'n.?

ldmemnrenuwl ne nomlma Momm! // Pnrac Banco. - |996. - 5 (heap. -

C.19.

Ynommym: ll3.MemanaHe, A.CTpayMe, lO.Bonpc, B.Bapc6eprc.

174. Meihcmanellannpa // Kro een, icro n Jlallsm-I = Who is who in

Latvia : |996 : Euorpacbmecxaa aiimuoionennn. - Para, 1996. - C.191.
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175. Mnxenbcone A. Plmennnrenmm Inner nuxon n3 xpmnca :

[O conemamm umemmreumm "Kpnsnc n Hannu: tno nenaTb"] //

Ilnena. - 1996.- 5 (heap. - C.l.

Ynowmyra ll3.Meih<maHe.

176. Ceiiiccr A. O TOM, trro a ycnumann He cicasan na cosemanun

O6‘bCllHl-ICHPDI umemluremum: [O conemannn O "

mrnennnremmn B MaMyne, 3 (benp.] // ‚Elnena. - 1996. - 8 cheap. - C.2.

Ynommyra ll.MeiiKluane.

1997

177. Latvijas zinātnes padomē. Latvijas zinātnes padomes nozaru

ekspertu komisijas, ievēlētas 1996.gada decembrī // Zinātnes Vēstnesis. -

1997. - l3.janv. - 3.lpp.

Saturs : Pedagoģijas specialitātē ievēlēta Dz.Meikšāne u.c.

178. Starptautisks novērtējums LU Pedagoģijas un psiholoģijas

institūta zinātniekiem : [Sakarā ar LU valsts profesoru amata konkursa

izsludināšanu] / materiālu sagat. M.Gnmte // Izglītība un Kultūra. - 1997. -

I.maijs. - lB.lpp.
Pieminēta Dz.Meikšāne.
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