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Proces globalizacji w literaturze naukowej definiowany jest w sposób 

bardzo różnorodny, przede wszystkim dlatego, iż jest procesem złożonym, 

wielowymiarowym i wieloaspektowym. 

Najbardziej ogólną i uniwersalną definicję globalizacji zaproponował R. 

Robertson, która stała się obecnie odnośnikiem dla formułowania innych 

definicji. Według niego, globalizacja to zbiór procesów, które czynią świat 

społeczny jednym [Robertson, 1992]. 

Podobne ogólne ujęcie tego procesu spotykamy u A. Giddensa – globali-

zacja, to intensyfikacja relacji społecznych w wymiarze światowym [Gid-

dens, 2000]. 

Wśród wieloaspektowych definicji globalizacji warto wyróżnić definicje: 

Greenberga i Barona oraz Misiaka:  

 globalizacja jest procesem powiązania ludzi w skali światowej 

ze względu na kulturowe, ekonomiczne, polityczne i technologiczne 

oraz środowiskowe aspekty życia [Greenberg, Baron, 2003: 14]; 

 globalizacja jest procesem obiektywnym i systemowym, charakteryzu-

jącym się ciągle rozszerzającą się siecią powiązań i współzależności 
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ekonomicznych, politycznych i kulturowych państw i społeczeństw, 

w poprzednich okresach względnie odosobnionych [Misiak, 2007: 

13]. 

Analizując proces globalizacji możemy rozpatrywać różne jego aspekty 

(wymiary) wyróżniając globalizację: 

 ekonomiczną, 

 polityczną, 

 wojskową, 

 prawną, 

 ekologiczną, 

 kulturową, 

 religijną, 

 społeczną [Borkowski, 2003: 279-296]. 

Podstawą procesu globalizacji jest globalizacja światowej gospodarki. 

Proces globalizacji gospodarki kapitalistycznej, zapoczątkowany został 

w latach 80. XX wieku rozwojem technologii informacyjnych, ale dynamiki 

nabrał dopiero na przełomie lat 80. i 90. 

 Istotą procesu globalizacji gospodarki kapitalistycznej jest tworzenie 

się zależności ekonomicznych pomiędzy poszczególnymi państwami i re-

gionami wskutek rozprzestrzeniania się innowacji i zwiększania zakresu 

swobody przepływu towarów, usług, kapitału, ludzi i idei w skali świato-

wej, w wyniku czego powstaje nowy globalny organizm ekonomiczny 

o cechach systemu [Sirojć, 2005: 100]. 

Wśród ważniejszych przejawów globalizacji gospodarki wymienić nale-

ży: 

 rozwój i liberalizację handlu międzynarodowego, 

 wzrost znaczenia korporacji transnarodowych, 

 wzrost znaczenia światowych instytucji i organizacji gospodar-

czych, 

 zwiększenie roli nauki i nowoczesnych technologii,  

 zwiększenie zakresu zagranicznych inwestycji kapitałowych, 

 rozwój środków komunikacji, 
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 wzrost znaczenia metropolii i regionów metropolitalnych. 

Dopełnieniem globalizacji ekonomicznej jest globalizacja społeczna. 

Istotą społecznej globalizacji jest swobodny przepływ idei i wartości spo-

łecznych, a także ludzi, zachodzący poza strukturami państwowymi, czy 

też formalnymi organizacjami i instytucjami. 

 Celem globalizacji społecznej jest idea powstania w przyszłości global-

nego społeczeństwa obywatelskiego oparta na uświadomieniu ziemianom 

globalnej wspólnoty i wspólnych zagrożeń [Borkowski, 2003: 294-296]. 

Ważnym elementem globalizacji społecznej jest globalizacja kultury. 

Pod tym terminem rozumieć będziemy proces tworzenia się różnorodnych 

zależności i powiązań pomiędzy społeczeństwami i ich kulturami podczas 

ciągłych interakcji i przepływów kulturowych zachodzących wskutek 

zwiększania się zakresu swobody przepływu towarów, usług, kapitału, 

ludzi i idei w skali światowej. 

 Proces globalizacji kultury cechują: 

 uniformizacja w skali światowej, 

 komercjalizacja i umasowienie, 

 przewaga przepływów jednokierunkowych z centrów kulturowych 

do peryferii, 

 ekspansja kultury krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo. 

Proces uniformizacji kultury następuje poprzez: 

 przenoszenie wzorów kulturowych za pośrednictwem mass-

mediów, 

 masowych kontaktów osobistych (turystyka), 

 nabywanie produktów technicznych czy konsumpcyjnych. 

Według teorii globalizacji kulturowej U. Hanerza możliwe są cztery sce-

nariusze rozwoju globalnej ekumeny (obszarów ciągłych interakcji kultu-

rowych): 

 globalna homogenizacja (dominacja kultury zachodniej), 

 nasycenie kulturowe (powolna dominacja kultury zachodniej), 

 deformacja kulturowa (degradacja kultury zachodniej w krajach pe-

ryferyjnych), 
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 dojrzewająca amalgamacja kulturowa (kreolizacja albo hybrydyza-

cja kultury, wymiana międzykulturowa i wzbogacenie kultury) [Ha-

nerz, 1996]. 

O tym, jakie reakcje w kulturze lokalnej wywoła ekspansja kultury 

z centrum decydują cztery okoliczności: 

 możliwości wyjścia danego społeczeństwa z izolacji i wejścia w or-

bitę kultury globalnej, 

 poziom rozwoju ekonomicznego i technologicznego zbiorowości 

peryferyjnej, 

 stopień artykulacji wizji filozoficznych, a także znaczenie elit, które 

je formułują, 

 standardowe sposoby reakcji danej zbiorowości na zmianę społecz-

ną i wyzwania kulturowe [Sztompka, 2002: 590-598]. 

Przedstawiając relacje zachodzące między tym co globalne i lokalne 

wprowadzono do użytku termin glokalizacja, pochodzący od określenia 

globalna lokalizacja i oznaczający dostosowanie globalnej perspektywy do 

warunków lokalnych. 

W relacjach globalizm - lokalizm następuje dwustronna reakcja, w której 

społeczności lokalne przejmują pewne elementy kultury światowej, np. po-

przez Internet, a z drugiej strony wprowadzają do globalnego uniwersum 

miejscowe wartości bądź produkty [Burszta, Kuligowski, 2005: 97]. 

Zjawiska i procesy zachodzące obecnie w różnych społeczeństwach i ich 

kulturach pod wpływem globalizacji nie są dla nauki czymś nowym. 

W przeszłości obserwowane były podobne reakcje wskutek zderzenia 

kultur centrum i peryferii. S. Eisenstadt analizując studia historyczne nad 

różnymi cywilizacjami wyróżnił cztery możliwości i szanse zmian: 

 wyjście z izolacji, 

 zachowanie autonomii, 

 wyartykułowanie własnych wizji, 

 wzrost innowacyjności i tolerancji lub ksenofobii i trady-

cjonalizmu [Eisenstadt, 1992: 412 – 430]. 
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Wyróżnienia warta jest także globalizacyjna koncepcja zmian świado-

mościowych R. Robertsona. Nawiązując do F. Tönniesa proponuje on czte-

ry kulturowe obrazy porządku globalnego, jakie spotkać można u współ-

czesnych: 

 Globalny Gemeinschaft I 

/ mozaika zamkniętych kultur /, 

 Globalny Gemeinschaft II 

/ dążenie do jedności gatunku ludzkiego /, 

 Globalny Gesellschaft I 

/ pokojowe współistnienie państw narodowych /, 

 Globalny Gesellschaft II 

/zanik państw narodowych, unifikacja regionalna a potem globalna / 

[Robertson, 1992]. 

Proces globalizacji kultury przebiega na naszych oczach. Możemy go ob-

serwować i wszechstronnie analizować. Dopóki jednak trwa, trudno prze-

widzieć, jaki kształt przybierze dominujący prąd przemian we współcze-

snej kulturze. Dziś jest to dominacja kultury zachodniej, w szczególności 

amerykańskiej. Jeśli jednak, jak to prognozują ekonomiści, jeszcze w tym 

półwieczu gospodarki Chin i Indii staną się największe na świecie, to tak 

jak to już w przeszłości było, będą one w sposób znaczący wpływać na 

przemiany zachodzące w kulturze. 

Summary 

The process of globalization in scientific literature is defined in a very var-

ied way, first of all, because it is a complex, multi-dimensional and multi-

aspectual process. 

R. Robertson presents the most general and universal definition 

of globalization which nowadays has become the reference for formulating 

different definitions. According to him globalization is a set of processes 

which make the social world as one. 

A similar general formulation of this process can be found in A. Giddens’s 

writings – globalization is an intensification of world-wide social relations. 
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The process of cultural globalization is proceeding before our eyes. We can 

observe and analyse it in every respect. However, until it lasts, it is hard to 

foresee what shape will take a predominant current of transformations 

in the contemporary culture. Today there is domination of the Western cul-

ture, particularly the American one. However, economists forecast that even 

in the first half of the 21st century the economies of China and India will 

become the world’s largest economies. Then, as it was already in the past, 

they will influence transformations occurring in culture in a significant way. 
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