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Аннотация

Предлагается вторая книга из цикла “Новейшая история народов мира” (Исторические 
особенности и традиции народов). В ней читатель может ознакомиться с культурой и ис
торическими особенностями народов Южной Америки и Азии обширнейшего региона - 
от стран Юго-Восточной Азии и Индии и до арабского Востока, включая Египет. На раз
нообразном материале показывается особенность менталитета разных народов. Всё это 
позволяет выявить тенденции и особенности эволюции в развитии народов Азии и Латин
ской Америки с учётом изменений приоритетов в мире, и влияния глобализации и массо
вой миграции из Ближнего Востока и Северной Африки в Европу в современный период.

Анотація

До уваги пропонується друга книга із циклу “Новітня історія народів світу” (Історічні 
особливості й традиції народів). В ній можна ознайомитися з культурою та особливостями 
народів Південної Америки і країн Азії величезного регіону - від країн Південно-Східної 
Азії та Індії, до арабського Сходу, в тому числі Єгипту. На різноманітному матеріалі ви
світлюється особливість менталітету різних народів. Все це дозволяє виявити тенденції й 
особливості еволюції в розвитку народів Азії та Латинської Америки з урахуванням змін 
пріоритетів у світі, й впливу глобалізації та суцільної міграції з Близького Сходу та Півні
чної Африки у Європу в сучасний період.

Summary

The second book from the cycle "The Newest History of People of the World" is proposed. If the 
first book was devoted to European countries and North America, then the second - the mentality 
of people of South America and parts of Asia. In this book the reader can get acquainted with 
the culture and historical peculiarities of people of South America and the countries of Asia of 
the vast region - from the countries of Southeast Asia and India and to the Arab East, including 
Egypt. A diverse and rich material shows the peculiarity of the mentality of different people. 
And the differences are also revealed among people of different countries of Latin America. All 
this allows us to identify trends and features of the evolution of the psychology of people ol 
Asia and Latin America, taking into account changes in the priorities in the world and the impact 
of globalization and mass migration from the Middle East and North Africa to Europe.
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