Jest to WsPÓlnota Posługująca się tym samym systemem wartości
[religia oraz tradycja], tym samym [podobnym]
.ięzYkiem, oraz o Podobnej historii [przeszłości]. Wydziela się około 12. kręgów kulturowych:
- krąg angloamerykański

- krąg europejski
- krąg wschodniosłowiański
- krąg chiński

zrożnicowanie kulturowe ludności świata.

- krąg indyjski
- krąg islamski
- krąg australijski
- krąg japoński
- krąg latynoamerykański

- krąg pacyficzny
- krąg Afryki Subsaharyjskiej

- krąg Azji Południowo-Wschodniej

a) krąg europejski:
Tworzony jest przez kraje Europy Zachodniej i Środkowej. Mieszka tam 520 milionów ludzi.
Poza nielicznymi
wYjątkami, narodY tego kręgu posługują się językami z rodziny indoeuropejskiej. Narody kręgu
europejskiego
wYznają chrzeŚcijaństwo, a wańości niesione pzeztąreligię są powszechnie uznawane, nawet przez
deklarującYch areligijnoŚĆ. Tozsamośó kręgu europejskiego wzmacnia istnienie Unii Europejskiej.
b) krąg wschodniosłowiański

:

Obejmuje kraje słowiańskie, leżące na wschód od Polski: Rosję, Ukrain
ę, oraz Białoruś,atakżedwa kraje
niesłowiańskie - Gruzję i Armenię, Niektórzy do tego kręgu zaliczają również północną część

Kazachstanu

i

euroPejskie kraje Prawosławne, takie jak Bułgaria, Serbia, częśćGrecji i Cypru. Więzi buduje wyznawana
religia,
którą jest Prawosławie, a także języki słowiańskie, rózniące się od słowiańskich języków
kręgu zachodniego
a|fabetem. Obszar całego kręgu wschodniosłowiańskiego był i nadal jest strefą wpływów politycznych
i militarnych
Rosji.
c) krąg angloamerykański:

Nalezą doń dwa Państwa: USA i Kanada. Kultura tych krajów wywodzi się z kultury europejskiej,
o czym świadczy
Podobieństwo jęzYka - dominuje angielski [będący jednym z dwóch języków urzędowych w Kanadzie - obowiązuję
tam równiez francuski], i religii, którą jest chrześcijaństwo, oraz - w jego obrębie - protestantyzm.
Kultura
amerykańska stanowi jednak odrębny krąg kulturowy, i dziśsama wyznacza trendy rozwoju.

d) krąg Ameryki Łacińskiej [Latynoamerykański]:
Obejmuje on wszYstkie Państwa Ameryki Południowej i Środkowej, wraz zwyspami na
Morzu Karaibskim. Język
hiszPański jest najPowszechniejszy w Ameryce Łacińskiej, nawet w Argentynie, gdzie

większośćmieszkańców

Pochodzi z Włoch, TYlko w Brazylii ludnośc posługuje się językiem portugalskich. Reli9ią panującą w tym kręgu
jest katolicYzm. Nazwa "Ameryka Łacińska" wskazuje na pochodzenie
tej kultury od wspólnego, łacińskiego pnia.
LudnoŚĆ tego kręgu kulturowego pochodzi z Ameryki
Europy
[lndianie],
[konkwistadorzy i imigranci], Afryki
[niewolnicy], atakże z AĄi,
e) krąg islamski:

i AĄi, oraz kraje tureckojęzyczne Bliskiego Wschodu, Spoiwem tego
język
jest
arabski, którym została napisana świętaksięga islamu - Koran, Krąg
kręgu
religia muzułmańska, oraz
ten bardzo dynamicznie rozwija się, a religia muzułmańska zdobywa coraz więcej zwolennikow. Struktury
Do tego kręgu naleźą państwa arabskie Afryki

polityczne, reguły życia społecznego, prawodawstwo są ściśleregulowane przepisami religijnymi.
D krąg Afryki Subsaharyjskiej:

Stanowi zwarly obszar leżący na południe od Sahary, potocznie zwany "Czarną Afryką". Jest jednak bardzo
zróżnicowany, zarówno etnicznie jak i religijnie. Pod względem liczebności dominują wyznawcy tradycyjnych
wierzeń plemiennych potem wyznawcy islamu, a następnie chrześcijaństwa, oraz religii afrochrześcijańskich.

