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view value orientations have been singled out and analysed in the novel in
terms of the undertaken study. Among them the key position is occupied by:
individualism, which is considerably influenced by public opinion and can be
expressed rather inconsistently; freedom and independence, the freedom of
individual choice particularly; American society’s inclination for individual
success achievement in nearly every area of life. The list of most esteemed
American values contains also diligence since hard work is considered to be
the main means of achieving success and value of time. Hence the expression
„time is money“ in American society gets literal meaning and represents
restless moving of American lifestyle.
Key words: American national mentality, self-reflectiveness,
multiculturalism, values, individualism.
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РОЛЬ ЕТНІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В МІЖКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
Сучасні політичні і соціальні процеси, відкриття кордонів
Європейського Союзу обумовлює розширення прямих контактів між
індивідами різних країн і культур, соціальними групами, а також великі
міграційні процеси свідчать про розширення процесів глобалізації, в
тому числі і в сфері культури.
Ф.Тенбрук стверджує, що „культура є громадським фактом,
оскільки вона є репрезентативною культурою, тобто виробляє ідеї,
значення і цінності, які дієві в силу їх фактичного визнання. Вона
охоплює усі вірування, уявлення, світогляду, ідеї та ідеології, які
впливають на соціальну поведінку, оскільки вони або активно
поділяються людьми, або користуються пасивним визнанням” [Tenbruck
1990: 29], або заперечується. У цьому сенсі культура не пасивна, а усі
процесиб які протікають в суспільстві залежать від культури, від
культурної традиції.
Отже, метою означеної статті є розкриття ролі і значення етнічних
цінностей у процесі міжкультурної взаємодії і в системі міжетнічних
відносин в умовах полікультурного середовища.
Кардинальні зміни в усіх сферах життя сучасного європейського
суспільства зачіпають і етнічні спільності. Сутність етнічних процесів,
нерівномірний розвиток етносів, специфіка етнічної культури виробляє в
нинішніх соціальних умовах особливе ставлення до інших етнічних груп.
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Етнічна спільність є не механічним збором індивідів по критерію
етнічної приналежності, а специфічним у своєму роді цілісним
біосоціокультурним організмом, що є в той же час суб'єктом діяльності і
взаємодії. Кожна етнічна спільність відповідно до своїх можливостей
прагне або протистояти деструктивним діям, або шукає форми адаптації,
здатні ослабити цю дію.
Кажда етнічна спільність має велике значення в процесі
міжкультурної взаємодіі, основою якої є міжкультурна комунікація. При
тому зазначимо, що міжкультурна комунікація - це соціальний феномен,
сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії між
представниками різних культур (національних та етнічних), котра
обумовлена є просторово-часовим фактором та процесамі глобалізації.
Варто тeж підкреслити, що процеси світової глобалізації, і перш за
все європейська інтеграція, призвели до змін у функціонуванні сучасного
суспільства. Особливо сильно ці зміни вплинули на європейські країни,
визначаючи їх існування в умовах соціальної нестабільності та
дезорганізації. Ця ситуація означає, що більшість європейських країн вже
кілька років дотикає „нова хвиля” міграції.
У Західній Європі, а особливо в країнах Великобританії, Голландії і
в Скандінавських країнах, з певного моменту говорять про етнічні групи,
під якими розуміють виключно імміграційне населення або населення,
що має походження емігрантське [Żelazny 2006: 80]. Це показує, що події
останніх п'яти-десяти років свідчать про те, що сучасні європейські
суспільства все більш стають багатонаціональними, завдяки величезних
масштабів міграції.
У сучасному світі міграційні процеси стають характерними рисами
існування держав, вони є неодмінним елементом процесу глобалізації,
завдяки якому вони досягають великого масштабу. За даними Організації
Об'єднаних Націй у 2015 році кількість мігрантів у світі досягло 243 млн
(понад 3% населення) і збільшилася у порівнянні з 2010 роком на 22 млн.
Для порівняння - в 1990 році кількість емігрантів складала 152 млн., що
становило 2,9%. населення. Слід також зазначити, що в 1950-2015 роках
основні напрямки прийому мігрантів (зони імміграції) були країни
Європи, Північної Америки та Океанії, в той час як Африка, Азія,
Латинська Америка та країни Карибського басейну були відправниками
мігрантів (зони еміграції). З 2000 до 2015 року середньорічна чиста
міграція до Європи, Північної Америки та Океанії становила в
середньому 2,8 мільйона чоловік на рік. У той же час, якщо якщо
подивитися на масштаб світової міграції відносно країн так званого
високого доходу (країн з високим рівнем економічного розвитку), було
виявлено, що привабливість цих країн є ще більш помітною. Таким
чином, у період з 2000 по 2015 рік 4,1 мільйона мігрантів з країн з
низьким та середнім рівнем економічного розвитку щороку мігрували в
країни, що належать до імміграційної зони. У майбутньому
прогнозується зростання населення в країнах з високим рівнем доходів
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(82 відсотки зростання чисельності населення) у зв'язку з імміграцією
[World Population Prospects The 2015: 6]. Середній вік мігранта у
глобальному масштабі становить 39 років. У 2013 році 33,1 відсотка
глобального населення мігрантів - це люди віком від 15 до 34 років. Цей
показник був ще вище для країн, що розвиваються (37,9%, United Nations
2013). У деяких регіонах світу, що належать до сфери імміграції,
наприклад, у Латинській Америці і Карибському басейні, населення
мігрантів ”омолоджується” [World Population Prospects The 2015: 6].
Міграційні процеси як у світовому, так і в європейському масштабі
впливають на всі сфери людської діяльності, обумовлюють розвиток
суспільства, створюють багатокультурні суспільства та впливають на
омолодження або старіння населення. Як підкреслює С. Курек, „міграції
стануть додатковим фактором, які буде стимулювати або гальмувати
прогрес старіння населення та диференціювати його на регіональному
рівні” [Kurek 2006: 394-398]. Отже, саме міграційні процеси підвищують
значимість етнічних спільнот в сучасному світі.
З.В.Сікевіч стверджує, що „в сучасному суспільстві значимість
етнічного чинника не тільки не знижується, але навіть, як це і не
парадоксально, зростає. Хоча саме культурні кордони, як в області
матеріальної (житло, їжа, одяг і т.п.), так і духовної культури (свята,
обряди, звичаї), на наших очах ”розмиваються” і для їх збереження
потрібні чималі зусилля інтелектуальних еліт. Етнічний фактор сьогодні,
маючи глибинну, не до кінця усвідомленну, суспільну та психологічну
мотивацію, ”успішно” ідеологізується, перетворюючись в один з дієвих
знарядь політичного антиглобалізму” [Сикевич 2011: 45-46].
У зв'язку з цим, все більшої значущості набувають міжнаціональні
взаємодії та пов'язані з ними проблеми. Невирішені такого роду
проблеми ведуть до посилення впливу етнічних цінностей, стереотипів і
упереджень як в мисленні, так і в поведінці. Міжетнічні процеси можна
розглядати і як багатоаспектний фон міжетнічної напруженості, навіть
конфліктний, і як спосіб мобілізації внутрішніх ресурсів етносу для
захисту своїх інтересів, і як результат активізації його захисних, та
передусім соціальних, механізмів [Суріна, Гайсанов 1998: 9].
Специфіка ж міжетнічних відносин полягає в їх змістовної
(когнітивної) основі, що складається з трьох компонентів:
1) структура і зміст міжетнічних комунікацій;
2) особливості етнічної культури;
3) подієва хроніка відносин між народами [Солдатова 1991: 178197].
Ці об'єктивовані компоненти життєдіяльності етносів знаходять
своє існування в наступному: у формі уявлень, переконань, установок,
що виражають ставлення до існуючої практики міжетнічних відносин; у
вигляді соціальних етнокультурних особливостей, поведінкових моделей,
що мають важливе значення в ситуаціях міжетнічного спілкування і
визначають міжетнічну сумісність; в формі частини історичної пам'яті
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етносу, яка включає оціночне значення історичних подій в системі
міжетнічних відносин.
У всіх формах особливе значення мають образи власної та інших
соціальних етнічних груп (стереотипи, упередження, забобони), при
формуванні яких в єдиній „точці” переломлюються політичні, культурні і
соціальні зміни. Ці форми знаходять своє відображення в етнічній
самосвідомості і виражаються за допомогою етнічних цінностей,
особливо в умовах полікультурного суспільства.
Викликає науковий інтерес одна з проблем - роль етнічних
цінностей в міжкультурної взаємодії різних соціальних спільнот в умовах
полікультурного суспільства.
Відзначимо, що в полікультурному середовищі особливо серед
молоді „національне” в процесі контактів і взаємодій індивідів з різною
етнічною приналежністю приймає форму специфічної етнічної взаємодії.
Такий вид зв'язку, найчастіше, відбивається у вигляді протиставлення
„свої” і „чужі” в процесі етнічної ідентифікації, що певною мірою є
індикатором для визначення етнічної приналежності. В такому
протиставленні особливо важливу роль має система цінностей того чи
іншого етносу, а також прийняття цінностей однією етнічної спільноти
іншими [Гайсанов 2010: 48-53].
Як відомо, формування цінностей відбувається в ході спільної
діяльності людей в певний історичний період. Цінність, що
сформувалася в суспільстві, по відношенню до особистості виступає як
норма [Калиева 2009: 170]. А.Ю. Шардже вважає, що існування етнічних
цінностей об'єктивно, так як випливає з об'єктивної реальності етносів
[Шадже 2005: 54].
Етнічні цінності є складовою системи соціальних цінностей.
Будучи елементом культури того чи іншого народу, вони відображають
життя нації, взаємозв'язку з її потребами, інтересами і мають економічні,
культурологічні та соціальні змістовні компоненти. Крім того, вони
служать інтегруючим елементом національної самосвідомості,
визначають ставлення індивіда, групи до минулого, сьогодення,
майбутнього своєї нації, а також значно впливають на формування
інших цінностей. Важливою особливістю є і те, що етнічні цінності
обумовлюють актуалізацію одних цінностей по відношенню до інших в
системі цінностей і тим самим виступають фактором, що визначає
спосіб, манеру, спрямованість поведінки як індивіда, так і групи. Саме
тому індивід або етнічна група завжди прагнуть затвердити свої
національні цінності [Surina, Gajsanow 2006: 129].
Результати ряду наукових досліджень показують, що в сучасних
умовах розвитку великих міст і мегаполісів спостерігаються зміни
міжетнічної взаємодії, зсув в ієрархії базових етнічних цінностей різних
груп під впливом полікультурного середовища. Це відбувається в період
адаптаційного процесу до іноетнічного або полікультурного середовища
і визначається ступенем залучення до культури іншого етносу. При
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цьому структура етнічних цінностей, властива конкретно узятій
етнічній групі, залежить від ступеня переваги їх в раціональній
свідомості або їх емоційного сприйняття, а також від особливостей
способу життя, поведінки і від рівня усвідомлення локальності своєї
етнічної спільності на даній території. Крім того, міжетнічні відносини в
поліетнічному
середовищі
корелюють
із
значущістю
етнодіфференцірующіх ознак, що лежать в основі національних
особливостей певних груп та протиставлення „ми - вони”.
Вважається, що в сучасному молодіжному середовищі саме
студентство найбільш соціально мобільно і його можна віднести до
однієї з найширшої поліетнічної спульноти. Разом з тим, нестабільність й
суперечливість розвитку полікультурного суспільства призводять до
того, що етнодиференційні відмінності в студентському середовищі
набувають статусний характер. Тут має місце досить чітка ієрархія
неформальних етнічних груп з відносинами верховенства і
підпорядкованості. При цьому особисті якості мають малу вагу у
порівнянні з національною приналежністю [Сурина, Гайсанов 1998: 47].
Характерною рисою будь-якої етнічної спільноти є збереження
спадковості культури свого етносу. Одним з показників збереження
національної культури різних етносів виступає система цінностей. Вона
виражається у вигляді етнокультурних особливостей, поведінкових
моделей, що мають важливе значення в ситуаціях міжетнічного
спілкування та визначають міжетнічну сумісність, перш за все в
іноетнічному середовищі.
Крім того, як показує соціальна практика, система цінностей
молоді, що належать до певної етнічної спільноти, є основою
формування соціального типу особистості молодої людини, що особливо
важливо в теперішніх умовах розвитку міжнаціональних відносин. Тому
уявлення про те, яка система цінностей молоді, що належить до
конкретної етнічної спільноти, дасть можливість регулювати їх соціальну
поведінку, ставлення один до одного, насамперед у полікультурному
суспільстві.
Цим і визначається особливе значення етнічних цінностей. Крім
того, як можна помітити з вищевикладеного, вони є специфічною
характерною рисою кожної конкретно взятої етнічної спільноти і є
фактором міжетнічної взаємодії в полікультурному середовищі. Однак в
ряді наукових праць відзначається, що етнічна взаємодія в поліетнічному
(особливо - в іноетнічному) середовищі будується, як правило, на основі
стереотипів у мисленні і поведінці.
В процесі міжетнічної взаємодії велику роль відіграє етнічна
ідентичність. Взаємодія факторів соціально-культурного та особистого
порядку в етнічної ідентичності відображено в дослідженні М.Заваллоні
[Zavallony 1983]. Вона висуває теоретичне положення про
трансформацію загальних групових цілей в більш приватні та особисті
цілі людської свідомості. Зворотна дія на загальні інтереси йде в досить
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більш загальному вигляді через особисті цілі й трансформуються через
особистісні структури. Внутрішній зв'язок, що відображає відносини
людини з навколишнім світом йде через формування системи цінностей.
У них відображаються всі події, а провідну роль займає власне "Я", інші
особи виконують підлеглі ролі. За допомогою етнічної ідентичності, по
М.Заваллоні, можна виділити три механізми формування етнічної
ідентичності:
1) егоморфізм - за допомогою нього засвоюється цінності і цілі
групи, за умови їх відповідності та когнітивної складової
цілепокладання;
2) груповий „перезапис”, через які цілі великої групи засвоюються
індивідом через цілі і цінності певних підгруп, найбільш значущих в
особистому житті;
3) прототипи ідентичності, якими виступають окремі особистості
або різні герої, які уособлюють ці підгрупи.
Свою
багатофазову
процедуру
професор
М.Заваллоні
охарактеризувала як репрезентативно-контекстуальний метод [Zavallony
1983], де визначення групового членства, вираженого через різні статеві,
релігійні, національні цінності, встановлюються через дихотомію "ми" і
"вони". В кінцевому підсумку вивчення виходить на груповий рівень:
вивчення соціально-історичного контексту, групових цінностей, зокрема
- етнічних.
Інший підхід розглядається в роботах Дж. Де Воса [De Vos 1983:
135-136]. У своїх дослідженнях, побудованих на матеріалі різних груп
мігрантів в США, він вивчав вплив соціальних, психологічних і
культурних чинників на формування етнічності, системи етнічних
цінностей, підкреслюючи найперше важливість міжпоколінної трансмісії
культурних цінностей та зразків поведінки, а також важливість
відповідності цінностей, переданих через родину, і цінностей, що
транслюються через школу в групи однолітків.
По Дж.Де Восу, необхідна відповідність двох рівнів:
соціокультурної сталості між сім'єю і етнічною групою та відповідного
рівня усвідомлених культурних цінностей, які передаються різними
групами. Там, де цінності первинної соціалізації підтверджуються
цінностями вторинної соціалізації, посилюється культурна спадщина,
внаслідок чого збільшується етнічна ідентичність з власною етнічної
спільністю.
Міжетнічна взаємодія має свої „керуючі механізми”. Як пише
С.Лур’є, „’під набором керуючих механізмів’ можна розуміти комплекс
культурних констант, які в рамках однієї культури неминуче є основами
різних трансферів та на підставі яких формується сукупність,
відрізняючихся одна від одної, картин світу. Зокрема, ціннісна орієнтація
є матеріалом, на підставі якого кристалізується та чи інша культура.
Культурні константи не містять в собі уявлення про спрямованість дії та
її моральної оцінки. Спрямованість дії задається ціннісною орієнтацією.
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Культурні константи й ціннісна конфігурація співвідносяться як спосіб
дії та мета дії” [Лурье 2010: 164].
При вивченні системи етнічних цінностей одним з головних стає
питання, для якої етнічної спільності вона є характерна. В такому
розумінні ціннісно-нормативна система є найбільш етноспрямованою. Це
проявляється у глибинному аналізі етнічних спільнот (які є предметом
вивчення), міжетнічної взаємодії, етносоціальних процесів. У сферу
розгляду включається також когнітивно засвоювані об'єктивні,
матеріальні характеристики етнічних цінностей, такі як мова, їжа, одяг,
релігійні вірування і т.д., що дозволяє глибше вивчити систему етнічних
цінностей, породжуваних соціальною реальністю. Німецький вчений Р.
Бек стверджував, що національність насамперед виявляється в мові.
Розрізняючись за своєю роллю і вагомостю у різних етнічних спільнот і
їх груп, вона залишається однією зі значних етнічних цінностей [Кушнер
1959].
Серед великих соціальних груп найбільш очевидними
референтними групами є етнічні спільноти, які мають стійкі культурні, а
часто і територіальні межі. При дефіциті ж в полікультурному
суспільстві усталеної і розгалуженої системи суспільно-духовних
об'єднань, соціальний статус етнічної групи, як правило, зростає. Отже, в
сучасних умовах є важливим дослідження етнічних цінностей, так як
саме регуляція ціннісно-нормативних систем етнічних спільнот може
стати досить „потужним” фактром соціальної стабільності в
полікультурному суспільстві в умовах глобалізації.
Підкреслимо, що етнічна ціннісно-нормативна система може стати
як причиною конфліктів, так і фактором стабільності полікультурного
суспільства. Як вважає З.Сікевіч, саме ціннісна глобалізація, може
„помітно знизити негативний фон міжетнічної взаємодії і є оптимальним
виходом із ситуації взаємних претензій і недовіри як між народами, так і
між окремими їх представниками. Однак ясно, що універсалізація
цінностей та норм можлива лише у віддаленій перспективі суспільного
розвитку, не кажучи вже про те, що вона лише по дотичній обумовлює
мотивацію етнічних конфліктів. Спроби насильно втиснути
етнокультурну та етнопсихологічну своєрідність в прокрустове ложе
загального уподібнення можуть привести тільки до конфлікту, проявів
екстремізму і радикалізму”[Сикевич 2011: 57].
Підсумовуючи все вищесказане, ми приходимо до висновку, що
етнічні цінності - це складний і багатоплановий феномен. Його вивчення
знаходиться в площині міждисциплінарних досліджень: психології,
соціальної психології і соціології. Внаслідок цього визначаються
особливості методів їх вивчення, що обумовлюється вибором рівня
підходу до дослідження, безпосереднім набором методик, необхідних для
вирішення дослідницьких завдань. Дослідження етнічних цінностей, з
одного боку, несе в собі індивідуально-специфічний характер, з іншого виступає позначенням їх місця в загальних етносоціальних процесах і дає

53

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 7 (321), 2018_______________
можливість визначити ступінь впливу етнічних цінностей на подальший
розвиток етнічності в цілому, а також на розвиток міжетнічних відносин
в полікультурному суспільстві.
Caме в умовах полікультурного середовища проявляється процес
активізації пошуків соціальної захищеності i стійкості, пошуків "своєї"
соціальної ніші та "свого" оточення, виявляється складність та
багатогранність міжетнічної взаємодії. "Направляючим" механізмом
такої взаємодії є діалог або ж конфлікт культур.
Можна стверджувати, що не дивлячись на унікальність культури і
психології кожного етносу, насамперед етнічні цінності, відображаючи
життя нації, взаємозв'язки з її потребами, інтересами та маючи
економічні, культурологічні і соціальні змістовні компоненти, є основою
та виступають фактором міжкультурної взаємодії в умовах
полікультурного суспільства.
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Суріна І., Гайсанов К. Роль етнічних цінностей в
міжкультурній взаємодії.
У статті розкривається роль і значення етнічних цінностей у
процесі міжкультурної взаємодії і в системі міжетнічних відносин в
умовах полікультурного суспільства. Підкреслено, що сучасні
європейські суспільства, в силу великих масштабів міграції, стають
полікультурними. У зв'язку з цим, все більшої значущості набувають
міжнаціональні взаємодії та пов'язані з ними проблеми. Невирішені
такого роду проблеми ведуть до посилення впливу етнічних цінностей,
стереотипів і упереджень як в мисленні, так і в поведінці. Показано, що в
полікультурному середовищі, соціальні дії етнічних спільнот,
регулюються поділяємими ними цінностями і нормами. Важливою
особливістю є те, що етнічні цінності детермінують актуалізацію одних
цінностей по відношенню до інших в системі цінностей і тим самим
виступають фактором, що визначає спосіб, манеру, спрямованість
поведінки як індивіда, так і групи, а також відіграють значну роль у
формуванні національної самосвідомості. Підкреслено, що система
цінностей етнічної спільності є основою формування соціального типу
особистості молодої людини, що особливо важливо в умовах розвитку
міжнаціональних відносин, а також у міжкультурній взаємодії.
Ключові слова: культура, етнічна спільність, етнічні цінності,
міграція, міжкультурна взаємодія, полікультурне середовище.
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Сурина И., Гайсанов К. Роль этнических ценностей в
межкультурном взаимодействии.
В статье раскрывается роль и значение этнических ценностей в
межкультурном взаимодействии и в системе межэтнических отношений
в условиях поликультурного общества. Подчеркнуто, что современные
европейский общества, в силу больших масштабов миграции, становятся
поликультурными. В связи с этим, все большую значимость приобретают
межнациональные взаимодействия и связанные с ними проблемы.
Нерешенные такого рода проблемы ведут к усилению влияния
этнических ценностей, стереотипов и предубеждений как в мышлении,
так и в поведении. Показано, что в поликультурной среде, социальные
действия этнических общностей, регулируются разделяемыми ими
ценностями и нормами. Важной особенностью является то, что
этнические ценности детерминируют актуализацию одних ценностей по
отношению к другим в системе ценностей и тем самым выступают
фактором, определяющим способ, манеру, направленность поведения как
индивида, так и группы, а также играют значительную роль в
формировании национального самосознания. Подчеркнуто, что система
ценностей этнической общности, служит основой формирования
социального типа личности молодого человека, что особенно важно в
настоящих условиях развития межнациональных отношений, а также в
межкультурном взаимодействии.
Ключевые слова: культура, этническая общность, этнические
ценности, миграция, межкультурное взаимодействие, поликультурная
среда.
Surina I., Gaysanov K. The Role of Ethnic Values in Intercultural
Interaction.
The article discusses the role and importance of ethnical values in the
process of intercultural interaction and in the system of interethnic relations in
the conditions of a multicultural society. It is emphasized that modern
European societies, due to the large scale of migration, become multicultural.
In this regard, interethnic interactions and related problems become more and
more important. Unresolved problems of this kind lead to an increase of ethnic
values influence, stereotypes and prejudices both in thinking and in behavior.
It is underlined that in a multicultural environment, social action of ethnic
communities are governed by shared values and norms. An important feature
is that ethnic values determine the actualization of some values in relation to
others in the system of values and thus act as a factor determining the way,
manner, orientation of behavior as an individual and group, and also play a
significant role in the formation of national consciousness. It is emphasized
that the system of values of ethnic community is the basis of forming the
social type of personality of a young person, which is especially important in
the conditions of development of interethnic relations, as well as in
intercultural interaction.
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УДК 316.77+316.4
A.Suchocka
ROLA KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWEJ
W SPOŁECZEŃSTWIE WIELOKULTUROWYM
Międzykulturowość może więc być rozumiana jako przestrzeń „między
kulturami”. Komunikacja międzykulturowa przejawia się przede wszystkim w
procesie wzajemnego przenikania się wartości, norm, zachowań. Przy tym
członkowie różnych grup kulturowych mają możliwość poznania języka,
obyczajów, tradycji i sposobów spędzania czasu wolnego.
Warto zauważyć, że ewolucja kultury może zachodzić między
kulturami zarówno w społeczeństwie wielokulturowym, jak i między różnymi
społeczeństwami. Interakcja międzykulturowa działa jako dominująca cecha
ery globalizacji. Interakcje międzykulturowe można zdefiniować „jako
wzajemne oddziaływanie osoby wywodzącej się z jednego kręgu kulturowego
na inną(-e), na reprezentanta(-ów), odmiennej kultury” Rozkwitalska 2011:
57]. W erze globalizacji interakcje kulturowe mogą być etnocentryczne,
wielonarodowe, globalne lub transnarodowe. Najważniejsze jest to, że
podstawą takiej interakcji jest zrozumienie faktu, że nie jakaś kultura jest
"lepsza" lub "gorsza", ale że jest "inna" i działa jako równy partner w tej
interakcji.
Celem niniejszego artykułu jest pokazania
roli komunikacji
międzykulturowej we współczesnym społeczeństwie wielokulturowym i jej
wpływu na funkcjonowanie, komunikowanie się jednostek pochodzących
z różnych kręgów kulturowych.
W interakcji międzykulturowej wyróżnia się następujące poziomy:
1. W zależności od przedmiotów interakcji:
- poziom mikro lub jednostkowy - interakcja dwóch osób,
reprezentujących różne kultury:
- poziom mezo lub grupowy - interakcja dwóch lub więcej grup
reprezentujących różne kultury:
- poziom makro lub społeczny, gdy podmiotami takiej interakcji są
społeczeństwa o różnych tradycjach kulturowych.
2. W zależności od poziomu interakcji:
- poziom „bytowy”, tj. na poziomie kultury codziennej,
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