
85

D
A

Ž
Ā

D
A

 I
N

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

 
 

 
 

2010.gada augustā Latvijas Bibliotekāru biedrī-
bas projekta “Gēteborgas Universitātes apmeklējums 
2010: zināšanu un pieredzes apmaiņa” ietvaros man 
bija iespēja apmeklēt lielāko Skandināvijas mediju 
pētniecības centru NORDICOM (The Nordic Information 
Centre for Media and Communication Research) — Gē-
teborgas Universitātes struktūrvienību.

Mediju jeb plašsaziņas līdzekļu jēdziens ietver presi, 
radio, televīziju, internetu, kino, mazāk grāmatas. Tā kā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrā#jas in-
stitūta Preses statistikas nodaļa ik gadu apkopo valsts 
statistiku par izdevējdarbību Latvijā, aptverot grāma-
tas, presi un pārējo izdevējprodukciju, mani interesēja 
NORDICOM pētījumi par grāmatniecību un lasīšanu.

Mediji

Mediji sabiedrībā veido ne tikai nācijas kopības 
izjūtu, bet veic arī sekundāro socializāciju jeb cilvēka 
kā sabiedrības locekļa integrācijas procesu viņa funk-
cionālajā vidē.1 Kopā ar nacionālas nozīmes kultūras 
institūcijām mediji veido “nacionālās ikonas” jeb nacio-
nālās identitātes apziņu. Tie attīsta vai bremzē sabied-
risko domu, noskaņojumu. “Mediju darbs sabiedrības 
interesēs nav biznesa projekts”.2

Skandināvijas valstu mediju attīstība lielā mērā at-
spoguļo visā pasaulē notiekošo, tomēr iezīmējas arī 

-
ansēm var saskatīt arī Latvijas preses attīstībā.

NORDICOM Zviedrijas mediju statistika liecina, ka 
2010.gadā populārākā ir televīzija, ko katru dienu ska-
tās 83% iedzīvotāju, seko laikraksti (77%), radio (73%), 
internets (65%), žurnāli un grāmatas (36%), video 
(13%) un kino (1%).

Visās Skandināvijas valstīs, izņemot Norvēģiju, pē-
dējos gados3 samazinājies iespiesto laikrakstu skaits. 
Norvēģijas dienas laikrakstiem joprojām ir otra lielākā 
tirāža uz 1000 iedzīvotājiem, tūlīt aiz Japānas. Seko So-
mija un Zviedrija, atstājot Īslandi un Dāniju trīspadsmi-
tajā un piecpadsmitajā vietā pasaulē. Zviedrijā 2007.
gadā bija visvairāk maksas laikrakstu — 154. 78 no 
tiem bija dienas laikraksti ar kopējo tirāžu 3,8 miljoni 
eksemplāru. Tajā pašā laikā Norvēģijā — 74 maksas 
laikraksti, Somijā — 53. 75–90% laikrakstu tika abonē-
ti. Līdzīga situācija bija vēl tikai Holandē un Vācijā (90% 
un 64%). 1995.gadā Zviedrijā sāka izplatīt pirmo bez-
maksas laikrakstu Skandināvijas valstīs.

Pārmaiņas mediju tirgū radīja tiešsaistes laikraks-
tus, kā arī veicināja avīžu apvienošanos “zem vienas 
cepures”, aptverot arī citvalstu izdevumus, piemēram, 
Bonnier   izdevumu Latvijā  “5 Minūtes” (no 2005. gada). 
Līdz ar reklāmas apjoma kritumu mediju apvienības 
cenšas atrast jaunus biznesa modeļus. Viens no izdzī-
vošanas veidiem varētu būt mēģinājums pārliecināt 
lasītājus, ka par digitāli izplatītu saturu tā autoriem 
pienākas atlīdzība. Tomēr lielākā sabiedrības daļa jau 
pieradusi, ka tīmekļa laikraksti pieejami bez maksas. 

par e-laikrakstiem e-lasīšanas ierīcēs. Šo modeli iece-
rēts testēt ekonomiski un #nansiāli. Tomēr joprojām, 
piemēram, Zviedrijā, ir laikraksti, kuri tiek atbalstīti no 
valsts budžeta.

2009.gada sākumā īpaši sarukuši laikrakstu ieņē-
mumi. 2009.gadā Zviedrijā iznāca 160 maksas laikraks-
ti (no tiem — 78 dienas), kā arī 4 bezmaksas dienas 
laikraksti. Norvēģijā publicēti 225 maksas laikraksti (to 
skaitā — 75 dienas), bet Dānijā 32 maksas laikraksti (31 
dienas) un 3 bezmaksas laikraksti. Salīdzinājumam — 
Latvijā 2009.gadā iznākuši 103 maksas laikraksti4 (20 
dienas).5

Pirms desmit gadiem Skandināvijas valstīs laikraks-
tus (iespiestos) katru dienu lasīja vidēji 80% iedzīvotāju, 
patlaban Norvēģijā un Zviedrijā — ap 70%, jo daudzi 
pāriet uz lasīšanu tīmeklī. Skandināvu uzticība iespies-
tajiem laikrakstiem un to abonēšanai tiek skaidrota arī 
ar “skarbo klimatu”. Liekas, vairāk tas tomēr saistīts ar 
lasīšanas tradīciju un lielāku uzticību presei.

Skandināvijas valstīm, puse rīta laikrakstu lasītāju tos 
nevis abonēja, bet pirka. 2006.gadā vidēji katrs iedzī-
votājs lasīja laikrakstus aptuveni 15 minūtes dienā,6 
visvairāk vīrieši pēc 45 gadu vecuma (64,9%).

Ir ziņas, ka 2009.gadā Latvijā laikrakstu abonēšana 
samazinājusies par 40%. Lielākoties tiek abonēti tieši 
reģionu laikraksti.

Anita Goldberga

Mediji un 
grāmatniecība 
tehnoloģiju 
globalizācijas 
procesos.
Skandināvija 
un Latvija
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No 1997. līdz 2007.gadam Skandināvijas populāro 
ilustrēto žurnālu ieņēmumi pieauga. Zviedrijā un Nor-
vēģijā šī tendence saglabājās vēl 2008.gadā. Taču ko-
pumā pēdējos gados to tirāža samazinājusies aptuveni 
divas reizes. Parādījušies jauni specializēti interešu gru-
pu žurnāli, daļai no tiem īss mūžs. Ap 2005.gadu sākās 
aktīvāka žurnālu tīmekļa projektu veidošana. Statistika 
rāda, ka vidēji 49% somu un 40% zviedru žurnālus lasa 
katru dienu, kas ir ļoti augsts rādītājs. Dānijā speciali-
zēto žurnālu skaits pieaudzis no 39 1998.gadā līdz 52 
2008.gadā, bet tikai 19 nosaukumi saglabājušies visu 
periodu. Populāro žurnālu skaits Zviedrijā audzis no 
118 1997.gadā līdz 155 2007.gadā. Savukārt tehnis-
kie žurnāli arvien vairāk publicēti tikai tiešsaistē.7 Tas 
skaidrojams ar jauno tehnoloģiju attīstību, kā arī ar 
nepieciešamību pēc ātrākas zināšanu un informācijas 
aprites, īpaši eksaktajās zinātnēs.

Latvijā 2009.gadā no 370 žurnālu tipa izdevumiem 

vīrieši, ģimene.8 Salīdzinājumam: 1991.gadā šai grupai 
bija paredzēti tikai 11 no 224 žurnālu tipa izdevumiem.9 
2009.gadā niecīgs ir zinātnes un tehnikas speciālistiem 
veltītais periodisko izdevumu skaits — 32 (salīdzināju-
mam 1991.gadā — 25 zinātniskie un 33 populārzināt-
niskie vai zinātniski praktiski izdevumi).

Ir notikusi satura noplicināšanās jeb erozija komer-
cializācijas ietekmē, piemērojoties sabiedrības piepra-
sījumam, kas vērsts uz izklaidi un patēriņu (2009.gadā 
— 59 tūrisma, sporta, ceļojumu un atpūtas žurnāli). 
Mediju un sabiedrisko attiecību eksperte Sandra Vein-
berga uzsver, ka globalizācijas un satura uni#kācijas 
ietekmē “kvalitatīvus laikrakstus un žurnālus turpmāk 
varēs atļauties izdot tikai lielās nācijas, jo to tirāža parasti 
ir maza”,10 kas liecina par to, ka maz ir lasītāju ar aug-
stu izglītības, kompetences un intelektuālo vajadzību 
līmeni. Pastāv arī viedoklis, ka maksātspējīgajiem lasī-
tājiem nav laika lasīt.

Medijos notiek diskusijas par pētnieciskās žurnā-
listikas apsīkumu un ziņu pārsvaru, par preses tab-
loidizāciju. Var to norakstīt uz mediju globalizācijas un 

iespiesto preses izdevumu izdzīvošanas problēmas. 
Varbūt cēlonis ir arī tas, ka lasīšana ir vecākās paaudzes 
nepieciešamība, bet jaunatne arvien vairāk pieprasa 
viegli uztveramu un vizuālu informāciju, kā arī brīvajā 
laikā pārsvarā komunicē interaktīvos sociālajos tīklos?

Globalizācija, kas izpaužas ne tikai tehnoloģijās, bet 
arī iespējā nedaudziem cilvēkiem kontrolēt lielu audi-
toriju, un komercializācija, kas no intelektuālā produk-
ta pieprasa gūt lielu peļņu, arī Latvijas medijiem likusi 
uzkāpt uz ”tirgus ekonomikas grābekļa”.

Latvijas Preses izdevēju asociācijas valdes priekšsē-
dētājs Ivars Zariņš intervijā Latvijas Radio11 gan pauda 
optimistisku viedokli. Viņaprāt, laikraksti un žurnāli 
esot kļuvuši analītiskāki, atstājot ziņas interneta lie-
totājiem. I.Zariņš prognozēja, ka iespiestie mediji Lat-
vijā izdzīvos, jo I-Phone un I-Pad Latvijā ienākot lēni. 
Optimismu viešot arī abonēšanas pieaugums 2010.
gadā, īpaši žurnāliem. Piemēram, nedēļas žurnāliem 

pieaugums esot par 23%. I.Zariņš uzskata, ka laikraks-
ti un internets vairāk sniedzot informāciju, bet žurnāli 
— emocijas, kas joprojām lasītājiem nepieciešamas. 
2010.gadā latviešu valodā sāk iznākt arī vīriešu dzīves-
stila žurnāls “Playboy”...

Grāmatniecība

Satraucošas izmaiņas pēdējos gados notiek mazo 
nāciju grāmatniecībā, kas no attīstības pāriet izdzīvo-
šanas stadijā. To ietekmē gan katras valsts politika, gan 
tehnoloģiju attīstība.

Izdevējdarbību Skandināvijā, tāpat kā Baltijā, ļoti 
ietekmē digitalizācijas procesi. Izdevējiem gan palīdz 
izdzīvot samazinātas pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) likmes, piemēram, Zviedrijā 6%. Samazināta 
PVN likme grāmatām ir gandrīz visās Skandināvijas 
valstīs, izņemot Dāniju.

Norvēģijas grāmattirgotāji plānoja ieviest jaunu 
e-grāmatu politikas risinājumu 2010. gada martā, bet  

-
līdzināt iespiestajām vai audiogrāmatām  un piemērot 
samazinātu PVN likmi arī šīm publikācijām.  2010. gada 
janvārī Eiropas Savienības komisārs nodokļu un muitas 
jautājumos Laslo Kovačs nāca klajā ar paziņojumu, ka 
e-grāmatu lejupielāde pielīdzināma tiešsaistes pakal-
pojumiem un kā tādiem tiem nepienākas samazinātas 
PVN likmes. Arī Skandināvijas valstīs autori un grāmat-
izdevēji cīnās pret pirātisku digitalizēšanu.12

Norvēģijas vienotais e-grāmatu risinājums bija plā-
nots kā kopīga autoru, grāmatizdevēju un tirgotāju 
akcija, taču šobrīd tas ir apturēts.

kon/ikti starp grāmatizdevējiem, kas iegulda līdzek-
ļus, lai autoru radīto saturu publicētu mākslinieciski 
augstvērtīgā izpildījumā, un digitālā satura izplatītā-
jiem, kas vēlas savu biznesa modeli pārvērst par do-
minējošo. Jautājums — kā radošā darba un kultūras 
vērtībām, kas ir grāmatniecības neatņemama daļa, 
nezaudēt cīņā par izdzīvošanu digitālajā vidē?

Norvēģi uzskata, ka nepieciešams atrast piemērotu 
tehnoloģiski ekonomisku modeli, lai izveidotu pietie-
koši robustu nacionālu kultūras sistēmu, kas varētu 
stāties pretī Amazon.com un Google globālajiem risi-
nājumiem.

Nav šaubu, ka digitālā grāmata vai žurnāls izmaksā 
lētāk nekā iespiestā. Tomēr pagaidām nav skaidrības, 
vai izdosies panākt kompromisu, piemēram, par tiesī-
bām un kompensācijām grāmatai, kas ilgāku laiku nav 
bijusi tirgus apritē, bet tagad pieejama digitālā formā.

Daudzi baidās, ka e-grāmatu izsniegšana, kas nu-
pat sākusies Skandināvijas valstu bibliotēkās, samazi-
nās izdevēju ieņēmumus par e-grāmatu pārdošanu. 
Skandināvijas tirgū pašlaik pieejamas gan e-lasīšanas 
ierīces, gan e-grāmatas, tādēļ autori, izdevēji un tirgo-
tāji vēlas panākt noteiktu un koordinētu kultūrpolitiku 
šajā jomā.

Skandināvi uzskata, ka viņu valodas globalizācijas 
procesos ir apdraudētas un ka literatūra nacionālajās 
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valodās ir galvenais ierocis valodas saglabāšanā. Nacio-
nālā grāmatniecība kā viens no nacionālās identitātes 
simboliem tiek aizstāvēts visās Skandināvijas valstīs.

Īslandē, piemēram, gadā tiek izdotas 5 grāmatas 
(nosaukumi) uz vienu iedzīvotāju, tas ir augstākais rā-
dītājs Eiropā. Salīdzinājumam — Latvijā 2008.gadā iz-
doti 2,2 nosaukumi, bet 2009.gadā — 1,5 nosaukumi 
uz vienu iedzīvotāju!

Grāmatas ir jālasa, citādi tās zaudē vērtību. Pēdējā 
laikā pat Skandināvijas valstīs konstatēti funkcionālā 
analfabētisma draudi, t.i., fakti par to, ka dažādu ie-
meslu dēļ (neatklāta disleksija, sociālie faktori, vecāku 
ekonomiskais stāvoklis) bērni pamatskolā neiegūst pa-
mata lasīšanas iemaņas un prasmi saprast teksta jēgu, 
kas vēlāk ietekmē ne tikai viņu spējas mācīties tālāk, 
bet arī iekļauties sabiedrībā. Šāda izglītības problēma 
apdraud indivīdu spēju iesaistīties sabiedrības sociāla-
jos un demokrātiskajos procesos.

Somijas Izglītības un kultūras ministrijas dati: 2009.
gadā somi apmeklējuši bibliotēkas 54 miljonus reižu, 
katrs iedzīvotājs — vidēji 10 reizes. Uz katru valsts ie-
dzīvotāju gadā bijuši 19 izsniegumi.13

Lasīšanas tradīcijas Skandināvijā Eiropas kontekstā 
ir ļoti spēcīgas. Saskaņā ar aptaujas datiem 97% norvē-
ģu sieviešu un 90% vīriešu 2009.gadā izlasījuši vienu 
vai vairākas grāmatas. Tādēļ norvēģi ierindojami starp 
pasaules čaklākajiem lasītājiem. 2009.gadā katru die-
nu Zviedrijā grāmatas lasa 36% iedzīvotāju, Somijā — 
32%, Norvēģijā — 27%. Visvairāk grāmatas lasa bērni 
un jaunieši no 9 līdz 24 gadu vecumam.

2009.gada rudenī Dānijas Izdevēju asociācija kultū-
ras ministrijai paziņojusi, ka, salīdzinājumā ar iepriek-
šējiem gadiem, dramatiski krities bibliotēku iepirkuma 
apjoms. Līdz ar to par 20% samazinājies jaunizdevumu 
izsniegums bibliotēkās, salīdzinot ar 2000.gadu. Vēl 
viena tendence, kas atgādina Latvijas situāciju.

“Diemžēl kvalitatīvām precēm, grāmatām, domām, 
idejām un mākslas darbiem nemēdz būt augsta tirgus vēr-
tība. Īpaši to radīšanas brīdī”,14 — secina S.Veinberga.

Latvijas grāmatizdevēji aktīvi cīnās par savas noza-
res pastāvēšanu, aizstāvot samazināto PVN likmi oriģi-
nālliteratūrai un mācību grāmatām, no kurām pirmā 
grupa ir vitāli svarīga nacionālās kultūras un valodas 
izdzīvošanai, bet otra — izglītotu un konkurētspējīgu 
Latvijas pilsoņu audzināšanai.

Žurnālists Juris Paiders uzsver: “Vienīgais, kas vēl no-
tur poligrāfijas rūpniecību virs ūdens, ir samazinātā PVN 
likme”, citādi “vēl viena rūpniecības nozare pametīs Latvi-
ju, jo izdevīgāk būs pārcelt ražotnes uz Āziju un turpmāk 
tur drukātās grāmatas importēt, atņemot Latvijas valstij 
simtiem darba vietu un valsts budžeta nodokļus.”15

Ņemot vērā mūsu valsts nelielo iedzīvotāju skaitu 
un tā samazināšanos, mūsu literatūra, valoda un grā-
matniecība ir daudz vairāk apdraudēta nekā Skandinā-
vijas valstīs. Skaitļi ir nežēlīgi, ņemot vērā kontekstu.

Tiek apgalvots, ka valodas attīstība šodien notiek tī-
meklī. Tas ir līdzīgs apgalvojumam, ka tīmeklī var atrast 
visu. Tīmeklī notiek valodas noplicināšana un piesār-

ņošana. Kad domāju par nacionālajiem medijiem un 
grāmatniecību kā nacionālās identitātes zīmoliem, nāk 
prātā Spīdolas skolas dibinātāja Andra Tomašūna vārdi 
valsts dzimšanas dienā par to, ka mums jābūt lepniem, 
jo pasaulē ir ap diviem tūkstošiem nāciju, bet tikai ma-
zāk nekā diviem simtiem ir savas valstis. Tomēr lepni 
mēs varēsim būt tikai tad, kad droši zināsim — latvie-
šus nepiemeklēs jatvingu, galindu, prūšu un citu baltu 
liktenis.
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