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Аннотация

Предлагается очередная книга из цикла “Новейшая история народов мира”. В ней читатель мо
жет ознакомиться с духовным миром, культурой и историческими особенностями французского 
народа. На фактическом материале показывается особенность менталитета различных регионов 
Франции. Всё это позволяет выявить тенденции и особенности эволюции в развитии Франции с 
учётом изменений приоритетов в мире и влияния глобализации в современный период.

Анотація
До уваги пропонується чергова книга із циклу “Новітня історія народів світу”. В ній можна озна
йомитися з духовним світобаченням, культурою та ментальними особливостями французького 
народу. На різноманітному фактичному матеріалі показується особливість менталітету різних 
регіонів Франції. Це дозволяє виявити тенденції й особливості еволюції в розвитку Франції з 
урахуванням пріоритетів у світі й впливу глобалізації та суцільної міграції в сучасний період.

Summary

Please, find hereby the second book of “The Newest History of the Peoples of the World” series (Histor
ical peculiarities and traditions of the peoples of France). A reader can become familiar with the culture 
and historical peculiarities of the peoples of France. The various actual materials show the peculiarity of 
the mentality of the peoples from different regions of France. All this allows identifying trends and fea
tures of evolution in the development of France nations, considering changes in the world priorities, and 
the impact of globalization in our days.
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