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Mediju ekosistēma: paaudzes – kategorija, Kas ļauj raksturot ekosistēmu horizontālā un 
vertikālā (vēsturiskā) griezumā

Ekoloģija – savstarpēji atkarīgu 
organismu un objektu ķēde, 
kā arī šo organismu un 
objektu savstarpējās attiecības 
šīs ķēdes ietvaros un ārējā vidē

Seminārā tiek tālāk attīstītas 
realizētā projekta «Latvijas 
mediju ekoloģija: Ceturtās 
industriālās revolūcijas 
izraisīto pārmaiņu analīze» 
atziņas 



Göran Bolin 

Media Generations: Experience, Identity 
and Mediatised Social Change. Routledge: 
London and New York, 2017



Mediju paaudzes

• Göran Bolin balstās galvenokārt K. Manheima pieejā

• Akcentē sociāli nozīmīgu notikumu ietekmi uz personības formēšanos

• Paaudzes mediju pieredze – ir intīmās (tuvās) attiecības ar mediju 
personībām un saturu jaunībā (formatīvajā periodā), kā arī attiecības ar 
mediju tehnoloģijām

• Izmanto Manheima terminu «svaigs kontakts» – indivīds saskaras ar kaut 
ko jaunu, kas viņu aizrauj ietekmē. Piemēram, tekstu, filmu, aktieri, 
dziedātāju, politiķi, kā arī pozitīviem vai negatīviem notikumiem 
(katastrofas, kari u.c.)

• «svaigajā kontaktā» svarīgas ir tehnoloģijas, kāda veidā tiek iegūta šī īpašā 
pieredze

• Tas veido «es apzināšanos», «mēs azināsānos»



Mediju paaudzes

• Göran Bolin izmanto salīdzinošo pieeju: Zviedrija un Igaunija

• Vecuma grupas – to atšķirība
• Kad cilvēks ir pieaudzis (pase, pilngadība, autobraucēja apliecība)?

• Kad cilvēks ir novecojis (pensija)?

• Kad veidojas attiecības ar medijiem? 
• Mediji socializē

• Kas māca lietot medijus?

• Ko no tiem iegūst?





Paaudze kā lokācija
Mediju ainava (media landscapes)
• Katra paaudze dzīvo savā mediju ainavā (mediju ekosistēmā)

• Kādi mediji ir dabiski, kādi jāapgūst?
• Piemēram, Zviedrijā pēc 1925.gada dzimušajiem radio ir «dabiski dots» 

medijs; pēc 1956.gada dzimušajiem – televīzija ir «dabiski dota»

• Kā notiek medija «naturalizācija» mājsaimniecībā?



Figure 1. ‘Objective’ media landscape 1800s to the present and the trajectory through it by the four generations – based on events and 

media developments in Sweden and Estonia.
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Mediju ainava. Paaudze –
aktualitāte. Vēsturiskā un sociālā izpratne



Paaudzes vienu mediju var lietot atšķirīgi



Mediju satura atšķirības paaudžu griezumā



Salīdzinājums



Salīdzinājums



Salīdzinājums



Salīdzinājums



Nostalģija 

• Ilgas pēc kā pagājuša, parasti idealizēta; 
vēlēšanās atgriezties, parasti idealizētā, 
pagātnē

• Mediju tehnoloģiju nostalģija

• Mediju satura nostalģija
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Latviešu preses ekoloģija

«Veclatvieši» «Jaunlatvieši» «Jaunstrāvnieki» «Piektgadnieki»

1822  «Latviešu Avīzes»

1856 «Mājas Viesis»                                                                                                          1910

Nedēļas laikraksti Dienas laikraksti Bulvāru prese Kapeikas avīze

«PA»

1868 «Baltijas Vēstnesis»                                                                    1906

1886 «Dienas Lapa»                            1905

1895 «MVM»                  1905

1907 «DzV»

1911 «JZ»

Brīnīšanās Īpaša iemesla lietojums:
Informācija, identitāte

Atsevišķu sociālo grupu (izglītotie, politiski un sociāli 
aktīvie, pilsētnieki) lietojums

Masu 
lietojums

Dienas gaisma, skals, svece Dienas gaisma, skals, svece, petrolejas lampas, elektriskais
apgaismojums (1879)



Latviešu preses ekoloģija

Strēlnieki Republikas paaudze Beztēvu paaudze Pēckara paaudze

«JZ» 1911–1940 

«Atpūta» 1924–1941 

Laikraksti Laikraksti, radio (1925) Laikraksti, radio + tv (1954)

«Rīts»

«Cīņa» (1940–1991)

«Tēvija» (1941–1945)

«Padomju Jaunatne»  (1944–1993) 

Latvijas Radio

«Amerikas Balss» (1951–2004)

Dienas gaisma, svece, petrolejas lampa, elektrība Dienas gaisma, elektrība

Masu lietojums

LTV (1954– )

PSRS mediju ekosistēma



Uzdevums

• Aizpildām anketu «Mana mediju paaudze» un ievietojam e-kursā

•Paldies!!!!!


