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АСАБЛІВАСЦІ МІЖКУЛЬТУРНАЙ КАМУНІКАЦЫІ ВА 

ЎМОВАХ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ   

Важнае дасягненне гуманістычнай культуры ХХ стагоддзя – развіццѐ 

ідэі міру паміж народамі, распрацоўка філасофіі дыялогу культур. У 

ХХI стагоддзі павялічваецца практычная значнасць гэтых каштоўнасцей, што 

тлумачыцца ўсѐ большым разуменнем чалавецтвам канструктыўнай ролі 

такіх норм, як павага да ладу жыцця і звычаяў іншых народаў, 

шматстайнасць форм культурнага жыцця. Культурныя адрозненні паміж 

людзьмі вызначаюцца іх самабытнымі гістарычнымі каранямі, а глабальная 

культурная сістэма толькі садзейнічае выяўленню адрозненняў і падабенства, 

што дазваляе пазнаць свет ва ўсѐй яго разнастайнасці, прызнаць і зразумець 

культурныя асаблівасці адно аднаго ў сусветнай супольнасці. 

Новая глабальная агульнасць сутыкаецца з такімі сацыяльнымі з’явамі, 

як няроўнасць стартавых магчымасцей, фундаментальныя адрозненні  ў  

культуры і ладзе жыцця народаў Захаду і Усходу, знікненне мноства 

традыцый, звычаяў, стыляў паводзін, праблема прызнання іншай культуры. 

Гэтыя супярэчнасці, якія часам набываюць характар канфліктнасці, 

абумоўлены пэўнымі прычынамі. З аднаго боку, макракамунікацыя ў 

грамадстве заўсѐды накіравана на абмен ідэямі, інфармацыяй, 

каштоўнасцямі, на сацыялізацыю, інтэграцыю культур. З другога боку, 

з’явіліся моманты, якія змяняюць дынаміку культуры ў самых глыбінных яе 

асновах: 

- беспрэцэдэнтная па маштабах магчымасць аб’яднання масавых 

аўдыторый дзякуючы прымяненню новых тэхналогій – ад ратацыйнай прэсы, 

кіно і радыѐ да Інтэрнэту; 

- урбанізацыя і індустрыялізацыя, якія прыводзяць да таго, што 

грамадства становіцца мабільным, нестабільным, без каранѐў, адчужаным і, 

значыць, лѐгка маніпулюемым праз каналы масавых камунікацый. 

У сувязі з пашырэннем міжкультурных кантактаў грамадству неабходны  

спецыялісты рознага профілю з высокім узроўнем сацыякультурнай 

кампетэнцыі, з развітым пачуццѐм эмпатыі і талерантнасці, якія валодаюць 

навыкамі міжкультурнай камунікацыі. Гэта тлумачыцца тым, што сучаснае 

грамадства характарызуецца памнажэннем, паскарэннем і глабалізацыяй 

камунікацыі. Рост камунікацыі дае новыя магчымасці, якія вызваляюць 

людзей ад папярэдніх абмежаванняў, механізмаў сацыяльнага кантролю і 

прымусу, ствараюць падставы для свабоднага развіцця асобы. 

Адсюль і супярэчнасць ролі і магчымасцей сродкаў масавай інфармацыі 

і камунікацыі. Яны могуць садзейнічаць дыялогу і ўзбагачэнню культур, а 

могуць ператварыцца ў інструмент інфармацыйнага насілля. У значнай 

ступені гэта залежыць ад прафесійнай кампетэнтнасці журналістаў і 



спецыялістаў сродкаў масавай камунікацыі, істотнай часткай якой з’яўляецца 

кампетэнтнасць камунікатыўная. 

Новыя формы тэлекамунікацый і з’яўленне міжнародных карпарацый, 

якія распараджаюцца сродкамі масавай інфармацыі, развіццѐ сучасных 

транспартных і электронных сродкаў сувязі спарадзілі немагчымыя ў 

мінулым культурныя патокі глабальнага маштабу, уключаючы рух аб’ектаў, 

знакаў і людзей як у рэгіянальнай, так і ў міжкантынентальнай прасторы. 

Тэхналагічная рэвалюцыя зрабіла магчымымі прамыя (непасрэдныя) 

кантакты мільѐнаў людзей, прыналежных да розных культур. 

У гэтым кантэксце важным паўстае пытанне міжкультурнай 

камунікацыі. Па сваѐй сутнасці міжкультурная камунікацыя – гэта заўсѐды 

міжперсанальная камунікацыя ў спецыяльным кантэксце, калі адзін удзельнік 

выяўляе культурнае адрозненне ад іншага. Міжкультурная камунікацыя 

грунтуецца на працэсе сімвалічнага ўзаемадзеяння паміж індывідамі і 

групамі, культурныя адрозненні якіх можна распазнаць. Успрыманне і 

стаўленне да гэтых адрозненняў уплываюць на выгляд, форму і вынік 

кантакту. Кожны ўдзельнік культурнага кантакту карыстаецца сваѐй уласнай 

сістэмай правілаў, якія функцыянуюць такім чынам, каб дасланыя і 

атрыманыя пасланні маглі быць закадзіраваны і раскадзіраваны. Прыкметы 

міжкультурных адрозненняў могуць быць інтэрпрэтаваныя як адрозненні 

вербальных, паравербальных і невербальных кодаў у спецыфічным кантэксце 

камунікацыі. На працэс інтэрпрэтацыі, акрамя культурных адрозненняў, 

уплываюць узрост, гендарная прыналежнасць, прафесія, сацыяльны статус 

камуніканта. Таму ступень міжкультурнасці кожнага канкрэтнага акта 

камунікацыі звязаная з талерантнасцю, прадпрымальнасцю, асабістым 

вопытам яго ўдзельнікаў. 

У сучасных умовах працэсы глабалізацыі і міжкультурнай 

камунікацыі неаддзельныя адно ад аднаго. Сярод фактараў, якія вызначаюць 

асаблівасці міжкультурнай камунікацыі ва ўмовах глабалізацыі, можна 

вылучыць наступныя: 

• змяненне канцэпцыі прасторы і часу; 

• рост культурнага ўзаемадзеяння; 

• з’яўленне новых суб’ектаў (актараў) транснацыянальных сувязей; 

• павелічэнне ўзаемазалежнасці і ўзаемаўплыву розных культур; 

• пашырэнне і размыванне(рэлятывізацыя) ідэнтычнасці чалавека 

[Тангалычева, 2012, с. 10]. 

Так, Р. Робертсан, разважаючы пра змену канцэпцыі прасторы і 

часу, паказаў, як культуры і грамадства нібы сціскаюцца (зліваюцца) у 

адзінае цэлае на падставе ўзаемных інтэракцый. Свет становіцца ўсѐ 

больш інтэграванай прасторай і адзінай сістэмай [Robertson, 1992, с. 

27]. І гэта, бясспрэчна, уплывае на разуменне чалавекам часу і 

прасторы. Вядома, што раней прасторавыя перамяшчэнні на далѐкія 

адлегласці былі цяжкімі і непрадказальнымі ў сувязі з 

відавочнайрызыкай мінулых часоў: войнамі, высокай верагоднасцю 

заражэння невылечнымі хваробамі, голадам. Для большасці людзей 



было больш бяспечна заставацца ў тых месцах, дзе яны і члены іх 

сем’яў мелі фіксаваныя і амаль нязменныя правы і абавязкі . Тое ж 

можна сказаць адносна часу. Змена пораў года і цыклы 

сельскагаспадарчых работ вызначалі ўспрыманне людзьмі часу. Так, 

напрыклад, беларусы заўсѐды жылі ў адпаведнасці з гадавым 

колазваротам. Разуменне людзьмі прасторы і часу змяніў шэраг важных 

адкрыццяў і вынаходстваў, сярод якіх вылучаюцца наступныя [Cohen, 

Kennedy, 2007, с. 45]: 

1) развіццѐ марскіх навігацый і, як вынік, геаграфічныя адкрыцці 

арабскіх, кітайскіх, ціхаакіянскіх і еўрапейскіх першаадкрывальнікаў;  

2) апублікаваная ў 1543 тэорыя Каперніка, згодна з якой Сонца, а 

не Зямля з’яўляецца цэнтрам нашай планетарнай сістэмы;  

3) адкрыццѐ перспектывы ў візуальным мастацтве;  

4) развіццѐ гуманістычнай філасофіі ў перыяд Рэнесансу, якая 

адышла ад выключна рэлігійнага падыходу ў трактоўцы ісціны і 

паставіла чалавека ў цэнтр даследаванняў; 

5) паўсюднае выкарыстанне механічнага друкаванага станка.  

6) вынаходства механічнага гадзінніка; 

7) рэвалюцыя транспартных тэхналогій, якая паспрыяла 

індустрыялізацыі многіх сучасных краін[Тангалычева, 2012, с. 10–11]. 

Наступнай спецыфічнай рысай міжкультурнай камунікацыі ва 

ўмовах глабалізацыі з’яўляецца значны і хуткі рост культурных 

кантактаў, які стаў магчымым з прычыны развіцця сучасных сістэм 

камунікацыі, у тым ліку транспартных. Гэта прывяло да трансфармацыі 

культурных знакаў і ведаў. Р. Коэн і П. Кенэдзі вылучаюць сем 

найбольш важных вынікаў названых трансфармацый[Cohen, Kennedy, 

2007, с. 48– 49]: 

1) з’явілася магчымасць пераносіць (трансплантаваць) культурныя 

сэнсы з аднаго, арыгінальнага, сацыяльнага кантэксту ў іншы; 

2) нягледзячы на тое, што элементы культуры з іншых кантэкстаў 

пранікаюць да нас фрагментарна, з’явіліся сродкі доступу да значна 

большай колькасці такіх фрагментарных ведаў, чым калі-небудзь 

раней; 

3) можна атрымаць поўны малюнак стылю жыцця пэўнага народа 

на аснове візуальных вобразаў, што перадаюцца па тэлебачанні або 

праз кінематограф; 

4) інфармацыя пра жыццѐ іншых народаў стала не толькі 

даступная, але і практычна неабходная для выжывання; 

5) электронныя масмедыя і транспартная камунікацыя дазваляюць 

інкарпарыраваць людзей у адзіны свет паўсядзѐннага вопыту, апісаны 

М. Мак-Люэнам пры дапамозе тэрміна «глабальная вѐска» [Мак-Люэн, 

2004, с. 47–48]. Асабліва гэта заўважна ў выпадку, калі праходзяць 

такія мегападзеі,як Алімпійскія гульні або чэмпіянаты свету па розных 

відах спорту; 



6) многія ўсведамляюць, што яны жывуць у плюралістычным, 

мультыкультурным свеце і могуць удзельнічаць у многіх сацыяльных і 

культурных практыках, якія раней былі ім недаступныя: нацыянальныя 

кухні, музыка, рэлігійныя і шлюбна-сямейныя практыкі іншых краін; 

7) разам з тым, культурныя патокі ў сучасным свеце размеркаваны 

вельмі нераўнамерна. Дамінуюць заходнія, асабліва 

паўночнаамерыканскія, культурныя ўзоры і практыкі. Аднак, на думку 

многіх вучоных, гэта становішча паступова змяняецца на карысць такіх 

«моцных культурных патокаў», як бразільскі, кітайскі, індыйскі і інш.  

Новымі суб’ектамі (актарамі) транснацыянальных сувязей  

наміжнароднай арэне з’яўляюцца транснацыянальныя карпарацыі 

(ТНК). На глабальных рынках забаўляльных мерапрыемстваў, навін, 

тэлебачання дамінуе група прыкладна з 20-30 найбуйнейшых 

карпарацый, якія прысутнічаюць амаль на ўсіх кантынентах. Штаб -

кватэры такіх карпарацый сканцэнтраваны ў найбольш эканамічна 

развітых краінах. У сферы журналістыкі дамінуючае становішча 

займаюць такія інфармацыйныя агенцтвы, якAssociated Press, 

Bloomberg і Reuters. На міжнародным узроўні сфера тэлевізійных 

навінпрадстаўлена брэндаміCNN, ВВС, Euronews і інш. 

Наступныя паводле ўплыву суб’екты транснацыянальных сувязей – 

міжнародныя ўрадавыя і няўрадавыя арганізацыі. Дзейнасць 

міжнародных урадавых арганізацый абумоўлена тым, што тыя ці іншыя 

нацыянальныя дзяржавы не могуць паасобку справіцца з глабальнымі 

праблемамі. Першыя міжнародныя ўрадавыя арганізацыі пачалі 

стварацца яшчэ ў XIX ст. Самай буйной арганізацыяй такога кшталту 

з’яўлялася Ліга нацый, сфарміраваная ў 1919 г. і ператвораная ў ААН 

пасля Другой сусветнай вайны. 

Міжнародныя няўрадавыя арганізацыі звычайна функцыянуюць у 

межах сацыяльнага поля і канцэнтруюцца вакол пэўнай праблемы 

(абарона правоў чалавека, экалагічная, міратворчая, рэлігійная, 

жаночая і інш.). Сярод іх найбольш вядомымі з’яўляюцца Арганізацыя 

абароны навакольнага асяроддзя і Чырвоны Крыж.  

Акрамя таго, могуць быць вылучаны і іншыя транснацыянальныя 

актары:  

• мігранты, якія перамяшчаюцца з адной краіны ў іншую ў пошуках 

лепшых умоў жыцця;  

• міжнародныя турысты; 

• спецыялісты (журналісты, навукоўцы, архітэктары), якія 

ўдзельнічаюць у міжнародных праектах і па сваіх службовых абавязках 

часта ездзяць у камандзіроўкі за мяжу;  

• персанал транснацыянальных карпарацый;  

• спартсмены, музыканты, студэнты, пілоты авіяліній, дыпламаты, 

прадстаўнікі крымінальных глабальных сетак і многія іншыя.  

Яшчэ адной асаблівасцю міжкультурнай камунікацыі ва ўмовах 

глабалізацыі з’яўляецца рост узаемазалежнасці і ўзаемаўплыву розных 



культур, які грунтуецца на трох асноўных прыкметах: выпрацоўка 

калектыўнага (глабальнага) мыслення, рост мультыкультурнай 

дасведчанасці, з’яўленне рэфлексіўных сацыяльных актараў.  

Нарэшце, яшчэ адна асаблівасць міжкультурнай камунікацыі ва 

ўмовах глабалізацыі – пашырэнне і размыванне (рэлятывізацыя) 

ідэнтычнасці ўдзельнікаў міжкультурных кантактаў. Наша 

прыналежнасць да канкрэтнай лакальнай культуры размываецца ў 

працэсе супастаўлення яе з іншымі культурамі. Падобнае  

супастаўленне дазваляе пераацэньваць наша ўласнае культурнае 

асяроддзе. Мы вымушаны прымаць рашэнні, звязаныя з іншымі 

культурамі, паколькі яны ўваходзяць у наша жыццѐ і становяцца яго 

часткай.  

Такім чынам, міжкультурная камунікацыя з’яўляецца асновай жыцця 

чалавека ў свеце, бо яго далучэнне да іншай культуры садзейнічае духоўнаму 

ўдасканаленню, выхаванню інтэлігентнасці і талерантнасці. Разам з тым 

важна асэнсаваць сам феномен міжкультурнага дыялогу ва ўсім багацці яго 

зместу (як сацыякультурны інстытут і працэс; як тып сацыякультурнай 

практыкі; як форму камунікацыі, зносін і г.д.). Вялікія магчымасці для гэтага 

маюць сродкі масавай камунікацыі, якія з’яўляюцца сістэмаўтвараючым 

элементам у дыялогу культур і партнѐрстве цывілізацый. 
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