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Despre fenomenul globalizării
limbilor străine

Astăzi, datorită faptului că ne aflăm într-un secol caracterizat printr-o
tendinţă de globarizare, contacul cu marile puteri economice, politice şi
culturale este vital pentru progresul statelor mai puţin dezvoltate, dar şi a
individului aflat în căutarea unei existenţe mai bogate din punct de vedere
material sau spiritual.
Statele cele mai dezvoltate ale lumii exercită o influenţă substanţială
asupra popoarelor incapabile de a creşte pe cont propriu. O consecinţă a acestui
fapt o constituie apariţia unor entităţi politice, economice, militare, culturale sau
sociale precum Uniunea Europeana, ONU, NATO, UNESCO etc. Astfel, are loc
un schimb interstatal bazat pe diverse valori prin care popoarele aflate în
dificultate sunt ajutate. Acest schimb este facilitat de către folosirea unor lucruri
esenţiale, în comun, ca de pildă moneda sau limba. Limba joacă un rol extrem
de important.
Dacă, bunăoară, latina s-a impus în antichitate, ajungând sa fie vorbită
pe trei continente, în acest moment cunoaştem cinci limbi importante, numite
limbi de circulaţie: engleza, franceza, spaniola, germana şi italiana. Aceste
idiomuri se bucură de prestigiu deoarece aparţin unor mari culturi, care, de-a
lungul istoriei s-au remarcat prin originalitate, tenacitate şi printr-un entuziasm
continuu pentru progres.
Raportându-ne la influenţa limbilor străine asupra individului, remarcăm
doua tipuri de relaţii importante, una imaterială şi alta materială, dintre persoană
şi limbă.
„Eşti de atatea ori om, pe cate limbi ştii” spune un înţelept proverb.
Cunoaşterea unei noi limbi presupune descoperirea unei noi culturi, descoperire
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ce poate deveni o consistentă hrană sprirituală. Însă, această relaţie de tip
spiritual sau intelectual se bazează pe valorificarea relaţiei materiale dintre
individ şi limbă, asta însemnând cunoaşterea şi exploatarea tuturor
posibilităţilor oferite de învăţarea unui nou idiom, fapt care contribuie la
creşterea calităţii vieţii.
În primul rând, a şti o limba străină, în special una de circulaţie, oferă
şansa de a ocupa locuri de muncă deosebite din punct de vedere calitativ. Într-o
ţară precum România, a avea o carieră de succes presupune, automat,
cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine. În dezvoltarea oricărui domeniu
depindem de contribuţia străinilor. Engleza ne ajută cu precădere dacă alegem
studiul informaticii, un alt bun exemplu ar fi turismul, franceza ne ajută in
special în studiul ştiinţelor socio-umane, de asemenea dacă alegem o carieră ce
se orientează spre politica Uniunii Europene, iar germana, spaniola şi italiana în
comerţ, agricultură, industrie etc.
Însă, limba cea mai utilizată, limba care predomină şi care este
prezentă în toate domeniile culturale, sociale, economice şi politice este
engleza. Folosirea limbii engleze se datorează mai multor cauze. În primul
rând, cauzele politice şi economice au dus la impunerea acesteia. Istoria
demonstrează influenţa Anglei şi a SUA asupra restului lumii, care a dus,
printre altele, la folosirea cu intensitate a limbii engleze.
În concluzie, cunoaşterea limbilor străine nu ne poate decât îmbogăţi în
toate privinţele, iar extinderea acestui proces este o urmare a tendinţei de
globalizare.

