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Сажетак
У ра ду се нај пре ука зу је на пој мов ну раз ли ку из ме ђу гло ба-

ли за ци је и гло ба ли зма. Гло ба ли за ци ја је је дан про тив ре чан про цес 
са вре ме ног дру штва а иде о ло зи гло ба ли зма се тру де да овај про цес 
пред ста ве бе зал тер на тив ним. Гло ба ли сти се осла ња ју на иде ју де-
мо кра ти је и сло бод ног тр жи шта са тврд њом да је то по ре дак ко ји 
ре ша ва све дру штве не про бле ме. Чи ње ни ца да је  свет ду бо ко со-
ци јал но и еко ном ски по де љен, го во ри са ма по се би о осва јач кој 
при ро ди гло ба ли зма. Им пли цит ни циљ ове иде о ло ги је је за пра во 
дез ин те гра ци ја «не мо дер ни зо ва них» др жа ва, на ци ја и њи хо вих 
кул ту ра, обра зо ва ња и ме ди ја, ка ко би се отво рио со ци јал ни про-
стор за екс пан зи ју ка пи та ла и си сте ма вред но сти нај бо га ти јих дру-
шта ва За па да. 
Кључ не ре чи: гло ба ли за ци ја, гло ба ли зам, обра зо ва ње, кул ту ра, ме ди ји. 

По јам гло ба ли за ци ја озна ча ва но ва обе леж ја и же ље мо дер-
ног де ла све та. Ра ди се пре све га о по ра сту свет ске ме ђу за ви сно-
сти, од но сно уза јам не по ве за но сти ме ђу на ро ди ма и љу ди ма. Овај 
објек ти ван про цес се огле да у свим обла сти ма дру штва: у еко но-
ми ји, по ли ти ци, кул ту ри, ко му ни ка ци ји итд. Исто вре ме но, гло ба-
ли за ци ја от кри ва и по сто ја ње дру штве них и по ли тич ких про бле ма 
ко ји пре ва зи ла зе на ци о нал не гра ни це и по ста ју бри га це лог све та: 
не ки од тих про бле ма су убр зан де мо граф ски раст, екс пло а та ци ја 
при ро де, си ро ма штво, кон тро ла атом ског оруж ја, те ро ри зам, угње-
та ва ње на ро да. Гло ба ли зам је иде о ло шко ту ма че ње гло ба ли за ци-
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је. Циљ гло ба ли зма је ства ра ње »све та као је дин стве ног си сте ма«, 
«еко но ми ја без гра ни ца», »ши ре ње је дин стве ног дру штва« (уста-
но ве, тр жи шта, вред но сти).

Овај циљ се за сни ва на бр зом раз во ју ин фор ма ци ја и мо дер не 
тех но ло ги је при че му се ре ви ди ра це ло куп ни до са да шњи еко ном-
ски, по ли тич ки, кул тур ни, ме диј ски и обра зов ни раз вој дру штва. 
Ме ђу на род не ор га ни за ци је пре у зи ма ју до ми на ци ју над на ци о нал-
ним што иза зи ва круп не по сле ди це на по љу иден ти тет ске све сти 
и тра ди ци о нал них вред но сти. Сла би се на ци о нал ни иден ти тет а 
ис ти че у пр ви план ком пе ти ци ја, его и зам, ло ка ли зам (Авра мо вић, 
2002).

Ко је су ка рак те ри сти ке са вре ме ног гло ба ли зма? Иде ја око 
ко је се кон цен три ше но ви по глед на свет је сте на пор да се кон сти-
ту и ше јед на над на ци о нал на тво ре ви на са је дин стве ним про сто ром 
ко ја уки да исто риј ски из гра ђе не ин сти ту ци је, вред но сти, схва та-
ња. Ме ђу тим, чи ње ни ца да се овај про цес од ви ја у свет ским не јед-
на ко сти ма, до вољ но ка зу је о цен три ма мо ћи та ко уре ђе ног гло бал-
ног чо ве чан ства. Да нас су свет ске би бли о те ке по пу ње не број ним 
књи га ма о гло ба ли за ци ји чи ји ауто ри се раз ли ку ју у те о риј ским 
ста но ви шти ма.  Јед на стру ја те о риј ског ми шље ња ис ти че бо гат-
ство, де мо кра ти ју, људ ска пра ва а дру га ука зу је на бе ду, ауто ри тар-
не ре фор ме, до ми на ци ју (Пе чуј лић, 2002). 

Нај ве ће при ста ли це гло ба ли зма су нај ра зви је ни је др жа ве са-
вре ме ног све та у За пад ној Евро пи и Аме ри ци. За што? Пре све га, у 
пи та њу је ши ре ње еко ном ских ин те ре са пре ко на ци о нал них гра ни-
ца. Ка пи тал уну тар на ци о нал них гра ни ца еко ном ски нај моћ ни јих 
др жа ва све та те жи но вим ин те гра ци ја ма и тр жи шти ма. Ства ра ју 
се мул ти на ци о нал не кор по ра ци је (би зни - ком плекс) ко је сла ма ју 
гра ни це на ци о нал них еко но ми ја. Оне убр за но осва ја ју дру штва са 
јеф ти ним си ро ви на ма и јеф ти ном рад ном сна гом и при том ру ше 
све об ли ке за шти те на ци о нал них при вре да. На ци ја и др жа ва у еко-
ном ском зна че њу на пад ну ти су из три прав ца – мул ти на ци о нал-
не кор по ра ци је, ре ги о нал не еко ном ске ин те гра ци је (ЕУ, НАФ ТА, 
УМА) и ме ђу на род не фи нан сиј ске, мо не тар не, тр го вин ске и ца-
рин ске ин сти ту ци је (Ме ђу на род ни мо не тар ни фонд, Свет ска бан-
ка). Основ ни циљ гло бал не еко но ми је је ли бе ра ли за ци ја свет ског 
тр жи шта а то зна чи да ће бо га ти ји по ста ти још бо га ти ји а си ро ма-
шни ће у пот пу но сти за ви си ти од свет ских еко ном ских и по ли тич-
ких цен та ра мо ћи.

На рав но, то дру штво ни је »свет ско« већ дру штво у ко ме су 
глав ни ре жи се ри нај бо га ти је др жа ве и мул ти на ци о нал не кор по-
ра ци је. Бу ду ћи то ко ви гло ба ли за ци је ни су из ве сни. Уве ћа ва ју се 
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иза зо ви са вре ме ног дру штва као што су – еко ло шки, атом ско на-
о ру жа ње и мо гућ но сти са мо у ни ште ња, су ко би ре ги о нал них си ла, 
про ва ле де струк ци је, ства ра ње ор ве ли јан ског све та (Ви до је вић, 
2005).

Свет ско дру штво се раз ви ја у прав цу по ве ћа не струк тур не 
ком плек сно сти ме ђу соб ног по ве зи ва ња али и дру штве но-еко ном-
ских про тив реч но сти. Од го вор на ова кву сли ку мо дер ног свет ског 
дру штва мо же би ти у осно ви дво јак: или ће се свет, на на че ли ма 
рав но прав но сти и со ли дар но сти, до го ва ра ти о стра те ги ја ма ре ша-
ва ња рас ту ће ком плек сно сти или ће пак би ти ус по ста вље на но ва 
струк ту ра до ми на ци је у све ту са ја сном по де лом над ле жно сти и 
од го вор но сти. Пр ви пут је пут свет ске де мо кра ти је и пра ва, дру ги 
пут је власт си ле и не сло бо де у све ту, у но ви свет ски хе ге мо ни зам. 
(Ран ко вић, 2002, Пе чуј лић, 2002).

На рав но, са вре ме ни свет ни је по де ли ла со ци јал но, еко ном-
ски и по ли ти чи гло ба ли за ци ја. Ми о драг Ран ко вић са мо до ка зу је 
да је ову по де лу гло ба ли аз ци ја  убр за ла и уве ћа ла. Три нај бо га ти ја 
чо ве ка на свет по се ду ју бо гат ство ко ли ко 48 нај си ро ма шни јих зе-
ма ља (96) или 32 др жа ве ства ра ју  90% свет ског дру штве ног про-
из во да и по кри ва ју 80% свет ског тр го вин ског про ме та (Ран ко вић, 
2009). 

Објек тив ни про це си гло ба ли за ци је до бро су до шли оним 
др жа ва ма у све ту чи ји иде о ло зи и по ли ти ча ри за сту па ју кон цепт 
де су ве ре ни за ци је, као фор му лу за ус по ста вља ње но вих од но са по-
ли тич ке мо ћи у све ту. Огра ни ча ва ње су ве ре ни те та или ње го вог 
пот пу ног пре да ва ња у ру ке моћ ним др жа ва ма је са став ни део аме-
рич ке и за пад но е вроп ске ели те у раз у ме ва њу гло ба ли за ци је. На че-
лу овог по кре та ка ства ра њу но вог кон цеп та су ве ре ни те та на ла зе 
се по ли ти ча ри и иде о ло зи Аме ри ке и ЕУ. 

Гло ба ли зам као иде о ло ги ја свет ског дру штва или ује ди ње-
ног чо ве чан ства у ствар но сти ра чу на на дез ин те гра ци ју др жа ва и 
њи хо вих на ци о нал них кул ту ра. Она рас та че ви ше на ци о нал не др-
жа ве и по ве ћа ва за ви сност од нај ра зви је них дру шта ва и ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја ко је су под ути ца јем УН, ММФ, Свет ске бан-
ке. Про це си ре ги о на ли за ци је тре ба да осла бе су ве ре ни тет др жа ве 
и то је до дат ни на пад на су ве ре ни тет. Де по ли ти за ци ја је дру ги по-
јам за озна ча ва ње  «на чи на на ко ји по стин ду стриј ски за пад спро-
во ди сво ју по ли тич ку хе ге мо ни ју над свим кул ту ра ма на пла не ти 
зе мљи, над це ло куп ним жи во том на зе мљи»(Бје ло храд ски, 2000).

При ста ли це ви зи је »свет ске ме ђу за ви сно сти и гло ба ли за ци-
је«, из чи ње ни це да свет по ста је све ви ше по ве зан (»гло бал на аре-
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на«), пре ла зе на по зи тив не вред но сти и стан дар де. Они из бе га ва ју 
про бле ма ти за ци ју про це са гло ба ли за ци је – уну тра шње про тив реч-
но сти иде зин те гра тив не про јек те. Пр ви про блем је пре та ка ње гло-
ба ли за ци је у аме ри ка ни за ци ју. Аме рич ка ци ви ли за ци ја све ви ше 
дик ти ра са др жај и пра вац гло ба ли за ци је и отво ре но је пи та ње ка-
ква је бу дућ ност оних кул ту ра у ко ји ма по сто ји ја ка при вр же ност 
на ци о нал ним тра ди ци ја ма. Из ове тен ден ци је сле ди ста ри про блем 
на пе то сти из ме ђу гло бал ног и ло кал ног. Увек је ово пи та ње би ло 
на днев ном ре ду, али ни јед но вре ме ни је на шло фор му лу за тра јан 
од го вор. То је из вор ра зних ди ску си ја о иден ти те ту, при пад но сти, 
ис ко ре њи ва њу, »гра ђа ни ну све та« итд. 

Цен трал на иде је гло ба ли за ци је је сте да ве ћи на са вре ме них 
про бле ма не мо же би ти аде кват но ис тра же на на ни воу на ци о нал-
них др жа ва и њи хо вих ме ђу на род них од но са, већ их је уме сто то га 
по треб но са гле да ти у окви ри ма гло бал них про це са. Не ки гло ба ли-
сти, пред ви ђа ли су ка ко ће гло бал не сна ге, при че му су ми сли ли на 
тран сна ци о нал не кор по ра ци је, и дру ге гло бал не еко ном ске ин сти-
ту ци је, гло бал на кул ту ра до ве сти у пи та ње по сто ја ње на ци о нал не 
кул ту ре и њи хо ве др жа ве у бу дућ но сти (Ву ле тић, 2003).

Ана ли за гло ба ли за ци је у со ци о ло ги ји кре ће се око две вр-
сте фе но ме на. Реч је о по ја ви гло ба ли зо ва не еко но ми је за сно ва не 
на но вим си сте ми ма про из вод ње, фи нан си ја и по тро шње, ши ре-
ње „гло бал не кул ту ре“. Ис тра жи ва чи гло ба ли за ци је фо ку си ра ли 
су се на на чи не на ко ји тран сна ци о нал не кор по ра ци је омо гу ћа ва ју 
гло ба ли за ци ју ка пи та ла и про из вод ње и тран сфор ма ци ју  по гле да 
на свет и кон тро лу ма сов них ме ди је, по себ но те ле ви зиј ске ка на ле. 
Ово је че сто по ве за но са ши ре њем по себ них обра за ца по тро шње, 
кул ту ре и иде о ло ги је кон зу ме ри зма на гло бал ном ни воу (Ву ле тић, 
2003).

Гло ба ли за ци ја мо же би ти схва ће на као ши ре ње, про ду бљи-
ва ње и убр за ва ње свет ске ме ђу за ви сно сти у свим аспек ти ма мо-
дер ног дру штве ног жи во та, од кул ту ре до кри ми на ла, од фи нан си ја 
до ду хов но сти. Ме ђу тим иза оп штег сла га ња о све ве ћој ме ђу за ви-
сно сти,  во ди се уза вре ла де ба та из ме ђу три ши ро ке  и раз ли чи те 
шко ле ми шље ња: хи пер гло ба ли зма, скеп ти ци зма и тран сфор ма ци-
о ни зма.

За хи пер гло ба ли сте са вре ме на гло ба ли за ци ја пред ста вља 
но ву еру у ко јој су љу ди све ви ше су бјект ко ји је ди сци пли но ван 
гло бал ним тр жи штем. По хи пер гло ба ли сти ма, ста ре по де ле све та 
на се вер и југ по ста ју ана хро ни зам, по што но ва гло бал на по де ла 
ра да за ме њу је тра ди ци о нал ну струк ту ру цен тар – пе ри фе ри ја. Гло-
бал но ши ре ње ли бе рал не де мо кра ти је осна жу је сми сао гло бал не 
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ци ви ли за ци је а на ци о нал не еко но ми је по ста ју део тран сна ци о нал-
них и гло бал них то ко ва. На ци о нал не вла де су у ве ли кој ме ри не-
моћ не да кон тро ли шу оно што се де ша ва уну тар њи хо вих гра ни ца 
и шта од њих оче ку ју гра ђа ни. На су прот то ме ин сти ту ци је гло бал-
не вла де сти чу све ва жни ју уло гу.

На дру гој стра ни, скеп ти ци твр де да је гло ба ли за ци ја у су-
шти ни мит ко ји при кри ва сег мен ти ра ност ме ђу на род не еко но ми је 
у три глав на ре ги о нал на бло ка, при че му на ци о нал не вла де оста ју 
ве о ма моћ не. Они ис ти чу да је ни во еко ном ских ин те гра ци ја кра-
јем XX ве ка био ма ње из ра жен не го кра јем XIX ве ка. Еко ном ске 
ак тив но сти су под зна чај ним ути ца јем ре ги о на ли за ци је, бу ду ћи да 
се свет ска еко но ми ја од ви ја под „па ли цом“ три глав на фи нан сиј ска 
и тр го вач ка бло ка- Евро пе, Ази је, и Се вер не Аме ри ке. Они ин си-
сти ра ју на те зи да моћ на ци о нал них вла да ја ча, и да су на ци о нал не 
вла де глав ни ар хи тек ти ин тер на ци о на ли за ци је свет ске при вре де.

Тре ћа ми са о на стру ја, тран сфор ма ци о ни сти, сма тра ју да су 
са вре ме ни обра сци гло ба ли за ци је без исто риј ског пре се да на та ко 
да др жа ве и дру штва ши ром пла не те про ла зе кроз про цес ду бо ких 
про ме на у ко ме по ку ша ва ју да се адап ти ра ју на све ме ђу за ви сни ји 
али исто вре ме но ви со ко ри зи чан свет. Они на гла ша ва ју да је гло ба-
ли за ци ја ду го тра јан исто риј ски про цес про жет про тив реч но сти ма. 
Та опре зност про ис ти че из чи ње ни це да су са вре ме ни обра сци гло-
бал них еко ном ских, вој них, тех но ло шких, еко ло шких, ми гра тор-
них, по ли тич ких и кул тур них то ко ва исто риј ски не пред ви дљи ви 
(Ву ле тић, 2003).

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
КАОПРОЦЕСДЕЗИНТЕГРАЦИЈЕ

При ста ли це гло ба ли за ци је из бе га ва ју да отво ре но го во ре о 
не га тив ним стра на ма овог про це са, а пр ви про блем гло ба ли за ци је 
је ње но пре та ка ње у аме ри ка ни за ци ју. Аме рич ка ци ви ли за ци ја све 
ви ше дик ти ра са др жај и пра вац гло ба ли за ци је и отво ре но је пи та-
ње ка ква је бу дућ ност оних кул ту ра у ко ји ма по сто ји ја ка при вр-
же ност на ци о нал ним тра ди ци ја ма. Из ове тен ден ци је сле ди ста ри 
про блем на пе то сти из ме ђу ло кал ног и гло бал ног. За пра во то и ни је 
свет ско дру штво, већ дру штво у ко ме су глав ни ре жи се ри САД и 
нај моћ ни је кор по ра ци је на све ту.

На пу ту гло ба ли за ци је на ла зе се дез ин те гра тив ни ру кав ци за 
сло же не др жа ве и на ци је. Гло ба ли зам као иде о ло ги ја на ци о нал не 
дез ин те гра ци је под ра зу ме ва: 1) под сти ца ње  ства ра ња над на ци о-
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нал ног  ен ти те та (ре ги о нал ног, европ ског, евро а тлан ског), 2) ре ла-
ти ви зо ва ње те ри то ри је на ко јој жи ви део на ци о нал ног кор пу са, 3) 
иде ју о др жа ви гра ђа на ко ја за о би ла зи иде ју на ци је, 4) по ти ски-
ва ње кул тур не  тра ди ци је у нај ши рем зна че њу овог пој ма, 5) уни-
фор ми за ци ја ме ди ја и при хва та ње за пад ног ме диј ског «по гле да на 
свет»; 6) по ред ра ди кал них про ме на си сте ма вред но сти ра чу на се 
и са ра ди кал ним из ме на ма об ли ка ор га ни зо ва ња. Дру гим ре чи ма, 
гло ба ли зам се за ла же за ре де фи ни ци ју основ них на че ла на ци о-
нал ног иден ти те та, на ци о нал ног је дин ства, на ци о нал не сло бо де и 
ауто но ми је и на ци о нал не др жа ве као ње не по ли тич ке фор ме.

Култура . Од у век је по сто ја ло ми шље ње да су не ка дру штва 
кул тур но раз ви је ни ја од дру гих. Из то га схва та ња сле ди ла је тврд-
ња да „ви ша“ кул ту ра тре ба да на ме ће сво ја до стиг ну ћа „ни жим“ 
кул ту ра ма. Евро по цен три зам је нај ра ши ре ни је ми шље ње ово га ти-
па. Евро по цен три змом оправ да ва на је ко ло ни за ци ја, па чак и ра-
си зам. Да нас је аме ри ка ни зам но ви об лик кул ту ро цен три зма. До-
ду ше ни ко не твр ди да је аме рич ка кул ту ра ви ша од дру гих већ се 
ко ри сте тер ми ни „нај моћ ни ја др жа ва“, „нај сло бод ни ја“, „нај бо га-
ти ја“. Аме рич ки на чин жи во та се гло ри фи ку је до тра ги ко мич но сти 
а су шти на је сте у то ме да се „но ви чо век“ пре пу сти ужи ва њу у ово-
зе маљ ским до бри ма ко је нам ну де мул ти на ци о нал не ком па ни је.

Кри ти ка кон цеп та кул ту ро цен три зма, у овом слу ча ју аме ри-
ка ни зма, за сни ва се на про бле ма тич но сти кри те ри ја од ре ђи ва ња 
„ви ше“ и „ни же“ кул ту ре. Кул ту ра је раз у ме ва ње, осе ћа ње, ви зи ја 
све та и жи во та чо ве ка у за јед ни ци. Сва ки на род са сво јом кул ту-
ром об ли ку је свој ду хов ни и ду шев ни од нос пре ма ствар но сти и 
ма шти. Та кав од нос се из гра ђу је то ком исто ри је.  

Гло ба ли за ци ја афир ми ше кул ту ру ма те ри ја ли зма и »то та ли-
тар ног ин ди ви ду а ли зма«. Чул на кул ту ра је при род ни из раз дру-
штва ко је је ори јен ти са но на про фит. Грам зи вост и жур ба су од ли ке 
ка пи та ли стич ког на чи на сти ца ња. Ка кав је то чо век ко ји се по ма ља 
на та ла су гло ба ли за ци је? Он за бо ра вља на свој ду хов но-на ци о нал-
ни иден ти тет и пре пу шта се ма те ри ја ли стич ким ужи ва њи ма свет-
ског дру штва. С дру ге стра не, гло ба ли за ци ја фор си ра кул ту ру сли-
ке. Ми жи ви мо у ви део ци ви ли за ци ји ко ја по ти ску је  пи са ну реч. 
О не ста ја њу пи са не кул ту ре или  тач ни је ње ном сво ђе њу на  ма ла 
ин те лек ту ал на остр ва, ре чи то го во ри про цес пре тва ра ња књи жа ра 
у европ ским ме тро по ла ма у мод не са ло не или екс по зи ту ре ба на ка.

Гло ба ли за ци ја је по го до ва ла ја ча њу ма сов не кул ту ре, јер 
упра во по тро шач ко дру штво је сте је дан од основ них усло ва ње не 
по ја ве. Ма сов но дру штво као дру штво по хле пе и ду хов не пра зни-
не дик ти ра ор јен та ци ју на про фит у свим об ли ци ма де лат но сти па 
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и у кул ту ри. Уко ли ко се про фит у кул ту ри по ста ви као ру ко вод-
но на че ло он да је ну жна ко мер ци ја ли за ци ја кул ту ре или „кон фек-
циј ска кул ту ра“. Ка рак тер ма сов не кул ту ре је њен ре про дук ти ван 
ка рак тер, при ла го ђа ва ње по тре бе ко ри сни ци ма кул тур них до ба ра, 
дај џест из да ња, еро ти зам, на си ље. 

Да је да на шња кул ту ра све ви ше под ути ца јем аме ри ка ни-
зма ви ди се и по ого ље ној до ми на ци ји ен гле ског је зи ка у свим по-
ра ма свет ског жи во та, ап со лут ној до ми на ци ји аме рич ког фил ма 
(осред њих и ло ших оства ре ња хо ли вуд ске ма ши не ри је, о „до брим 
мом ци ма“ ко ји се бо ре за ети ку аме рич ког гра ђан ског мо де ла), му-
зич ких трен до ва, као и усва ја ња не ких „оби ча ја“ ко ји су крај ње 
ко мер ци ја ли зо ва ни и ко ји су на мет ну ти ка ко би се оства рио што 
ве ћи про фит. 

Медији. Сло бо да јав не ре чи и штам пе, као и не ме ша ње др-
жав них ор га на у уре ђи вач ки кон цепт јав них гла си ла је сте им пе-
ра тив сва ког дру штва ко је се бе де фи ни ше као де мо крат ско. Да нас 
ве ли ке ме диј ске кор по ра ци је до ми нант но су под окри љем још ве-
ћих ком па ни ја ко је дик ти ра ју пра ви ло би зни са на свет ској сце ни. 
У САД  во де ће ТВ мре же су у вла сни штву круп ног ка пи та ла. У  
SNBC-у од лу чу ју ћи ути цај има ме га кор по ра ци ја Џе не рал – елек-
трик, јед на од нај ве ћих свет ских фир ми чи ји су ин те ре си не са мо у 
ме диј ској сфе ри, ком пле мен тар ни са ме га ком па ни јом чо ве ка ко ји 
се сма тра нај бо га ти јим на све ту Ви ли ја ма Геј тса – Мај кро соф том. 
У ABC – кор по ра ци ји у ко јој про вла ђу је ути цај ком па ни је Волт Ди-
зни ја је дан од во де ћих по је ди нач них ак ци о на ра је Сти вен Џобс, 
вла сник ком пју тер ског ги ган та Аррle. Мре жа SBЕ је у ру ка ма ве-
ли ког ме диј ског кон гло ме ра та Vi a com  чи ји се ин те ре си про сти-
ру од Ин тер не та до MTV. Чу ве ни SNN је под кон тро лом нај ве ћег 
свет ског ме диј ског кон гло ме ра та АОL\ Тime War ner, чи ја имо ви на 
вре ди пре ко сто ти ну ми ли јар ди до ла ра. На стао у вре ме Ре га но вог 
«по хо да на Ис ток» и «ра та зве зда» по стао је пла не тар ни си но ним 
за те ле ви зиј ску вест са ли ца ме ста, уз ве ли ку по др шку аме рич ког 
еста бли шмен та. Fox TV је у вла сни штву Ру пер та Мар до ка, си на 
бри тан ског лор да. Мар док je ку пио и нај ти ра жни ји та бло ид San 
али и ста ри и углед ни Тime, као Sky – ТV. Мар до ко ва Sky La tin 
Ame ri ca по кри ва Мек си ко и Бра зил, Ко лум би ју и Чи ле. Мар до ков 
Start TV по кри ва ви ше де се ти на зе ма ља Ази је, по чев од Ин ди је, 
пре ко Ира ка и Ира на, до Са у диј ске Ара би је и Тур ске.

Све по ме ну те кор по ра ци је те сно са ра ђу ју са нај ве ћим фир-
ма ма ко је се огла ша ва ју, а мар ке тинг и адвер тај зинг су ме ђу гра на-
ма при вре де са нај ви шом сто пом ра ста при хо да. Да кле по ну да је 
уоб ли че на ин те ре си ма гло бал них огла ши ва ча. Над свим по ме ну-
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тим кор по ра ци ја ма «леб ди» Фе де рал на ко ми си ја за ко му ни ка ци је. 
Ова фе де рал на аген ци ја има пет ко ме са ра ко је по ста вља пред сед-
ник САД, а њи хо во по ста вље ње одо бра ва Се нат.

По ла зе ћи од чи ње ни це да је те ле ви зи ја нај моћ ни ји ме диј у 
са вре ме ном дру штву, Ми ро слав Цо лић је у књи зи Америчкислон 
(2010), је по шао од хи по те зе да овај ме диј у САД ни је у функ ци ји 
од бра не и раз во ја оп штих ин те ре са (истин ску до бро бит и бла го-
ста ње) већ све ви ше слу жи ме диј ским кор по ра ци ја ма и уве ћа ва њу 
њи хо вог про фи та. Ова ква уло га ме ди ја ни је би ла у про шло сти аме-
рич ког дру штва. Пр во бит ни за кон ски ак ти су тре ти ра ли те ле ви зи ју 
као оп ште до бро аме рич ке де мо кра ти је. Ме ђу тим, про ме не у  нор-
ма тив ној обла сти то ком по след њих два де сет го ди на (За кон о те ле-
ко му ни ка ци ја ма из 1996), во де у прав цу де ре гу ла ци је и про до ру 
тр жи шта у ме диј ској про дук ци ји. Те ле ви зи ја по ста је ин стру мент 
за кон тро лу де мо кра ти је и за сти ца ње фи нан сиј ских пред но сти. 
Шта ви ше, ова ква про ме на у за ко но дав ству омо гу ћа ва кон цен тра-
ци ју  вла сни штва у раз ли чи тим ме ди ји ма, чи ме се  до во ди у пи-
та ње основ на  вред ност де мо кра ти је – плу ра ли зам  у цир ку ла ци ји 
јав ног ми шље ња.

Бу ду ћи да су ин те ре си нај ве ћих ме диј ских ку ћа и дру гих кор-
по ра ци ја до те ме ре пре пле те ни по ста вља се су штин ско пи та ње, 
ко је по ста вља ју и кри ти ча ри гло ба ли зма, да ли у та квим ме диј ским 
ме га ком па ни ја ма има уоп ште „не за ви сног но ви нар ства“ или се мо-
же ве што ма ни пу ли са ти ве сти ма ка ко би се за шти тио ин те рес.

Та ко на при мер при ли ком на па да на Ирак европ ски MTV од-
лу чио је да уки не при ка зи ва ње свих спо то ва ко ји под се ћа ју на тај 
до га ђај или има ју «кри тич ку но ту». Исто та ко, при ли ком пре но са 
рат них деј ста ва ши ром све та, у ре пор та жа ма се не при ка зу ју ра ње-
ни или по ги ну ли аме рич ки вој ни ци, ни ти уни ште на рат на тех ни ка 
САД. У срп ском се ћа њу су тв ре пор та же ко је су тре ба ле да из вр-
ше „са та ни за ци ју“ Ср ба у Бо сни и на Ко сме ту, где се за пре па шће-
ној аме рич кој пу бли ци при ка зи ва ла си ту а ци ју жр та ва (по пра ви лу 
не-Ср ба). Бу ду ћи да су им пе ри је увек да ва ле ци ви ли за циј ски глас 
сво јим са те ли ти ма, као и остат ку све та, тај вид аме рич ког по и ма ња 
но ви нар ства про ши рио се ши ром ци ви ли за ци је (Илић, В, 2007).

Да по гле да мо ка ко се ме диј ска дез ин те гра ци ја кон крет но 
оства ру је. У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји, при ме ра ра ди, ра дио и 
тв ста ни ца Б-92 ко ја фи нан сиј ски пот пу но за ви си од ино стра ног 
нов ца и са мим тим њен про грам је мак си мал но окре нут аме рич кој 
кул ту ри (фил мо ви, за ба ва, спорт). Тех нич ке мо гућ но сти ове ста ни-
це мо гле би од го ва ра ти не ка квом CCN-у у Ср би ји. Јед на па жљи ва 
ана ли за са др жа ја ове ста ни це по ка за ла би ње ну по ли тич ку обо је-
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ност, за пра во ап со лут ну на кло ње ност «про за пад ним стран ка ма» и 
из ра зи ту се лек тив ност у по ли тич ком ин фор ми са њу. У скла ду са 
на че ли ма сло бод ног ин фор ми са ња она то мо же да чи ни, али ка-
рак тер фи нан сиј ске пот по ре ја сно све до чи о вр сти ин те ре са ко ју 
за сту па. А то је ре зул тат гло ба ли за ци је: но вац не ма гра ни ца, а са 
нов цем као пост мо дер ном иде о ло ги јом иде све оста ло - др жа ва, 
тра ди ци ја, на ци ја, мо рал, вред но сти. 

По сто је дру ги штам па ни и елек трон ски ме ди ји у Ср би ји 
ко ји при ма ју оби ла ту по моћ ра зних «гло ба ли стич ких» фон да ци ја 
ко је су ма ње ви ше бли ске за пад ним вла да ма. Нај зад, у Ср би ји се 
еми ту ју спе ци јал ни про гра ми аме рич ких ме ди ја. Чу ве на ста ни ца 
ГласАмерике, еми ту је свој про грам на срп ском је зи ку пре ко ло кал-
них ра дио ста ни ца и те ле ви зи ја сва ки дан и то че ти ри пу та днев-
но. Днев ни лист Политика об ја вио је оглас 3 ма ја 2002. у ко ме се 
на во ди спи сак 47 ра дио и тв ста ни ца у Ср би ји са фре квен ци ја ма 
на ко ји ма се мо же пра ти ти про грам ГласаАмерике. Ка да се ово ме 
до да и чи ње ни ца ула ска FOX-a у РРА,  а да се са ши ре њем ка блов-
ске те ле ви зи је про ши ру је и број гле да ла ца СCN он да је са свим ја-
сно у ко јој ме ри је осво јен ме диј ски про стор у Ср би ји од стра не 
аме рич ког гло ба ли зма. О ме ди ји ма мо же мо ми сли ти до бро и ло ше 
али они оства ру ју сво ју функ ци ју: снаб де ва ју сво јим ин фор ма ци-
ја ма гра ђа не -ко ри сни ке. Све де лат но сти и ин сти ту ци је за ви се од 
«по да та ка», ин фор ма ци ја у сва кој фа зи ра да. Функ ци ја ме ди ја је 
да снаб де ва ју гра ђа не оним ин фор ма ци ја ма ко је су им по треб не за 
ори јен та ци ју и ко ор ди на ци ју у дру штве ном про сто ру. Ако се зна 
да од вр сте и ква ли те та ин фор ма ци је за ви си пра вац и струк ту ра 
од лу чи ва ња о би ло ком пред ме ту, он да је ја сно да из у зет но ва жну 
уло гу у том по слу има онај ко ји «снаб де ва гра ђа не ин фор ма ци ја-
ма».  А у по за ди ни је од ре ђе ни по ли тич ки и еко ном ски ин те рес. 
Та ко, Ср би тре ба да ко ри сте ту ђе а не сво је ин фор ма ци је и јав не 
ста во ве. Тим пу тем про ме ни ће и сво је мен тал не обра сце ори јен та-
ци је у ствар но сти.

Образовање. Ка ква је уло га обра зо ва ња у про це си ма гло-
ба ли за ци је? Ис тра жи ва чи и те о ре ти ча ри оку пље ни око во де ћих 
свет ских ор га ни за ци ја (УНЕ СКО, УНИ ЦЕФ, ЕУ..) у сре ди ште 
обра зо ва ња за 21 век ста вља ју гло ба ли стич ке иде је. При ме ра ра ди, 
сту ди ја «Обра зо ва ње – скри ве на ри зни ца» (1996) пи са на је у гло ба-
ли стич ком ду ху а свет се већ име ну је као «гло бал но се ло». Ме ђу-
тим, де скрип тив на тврд ња да је дух на шег вре ме на гло ба ли за ци ја, 
ни шта још не ка зу је, по го то ву ка да је реч о обра зо ва њу.

У са вре ме ном дру штву струк тур них не је дан ко сти циљ не-
раз ви је них дру шта ва је да иза ђу из пе ри фер не по зи ци је а то мо гу 
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да учи не са мо ја ча њем сво јих обра зов них ре сур са. Њи хов је пре-
вас ход ни за да так да по ди жу обра зов ни ни во (ква ли фи ка ци је) свог 
ста нов ни штва, или мо дер ним је зи ком ре че но оне тре ба да афир ми-
шу соп стве ни «људ ски ка пи тал». Да би оства ри ле овај циљ ма ле 
др жа ве у гло ба ли зо ва ном све ту тре ба да ула жу све ве ћа сред ства 
у обра зо ва ње струч них и про фе си о нал но ком пе тент них ка дро ва. 
Ме ђу тим, не ка ис ку ства (зе мље бив шег со ци ја ли зма) по ка зу ју да 
се мла ди ка дро ви се ле ра зним ка на ли ма у раз ви је не др жа ве гло ба-
ли зма. Тај «од лив ка дро ва» је озбиљ на по сле ди ца гло ба ли за циј ске 
прак се. Не раз ви је не др жа ве ула жу ве ли ка сред ства у обра зо ва ње а 
пло до ве «људ ског ка пи та ла» уби ра ју већ раз ви је не др жа ве. Ве ли ко 
је пи та ње ка ко се мо же убла жи ти ако већ не мо же спре чи ти мо дер-
на  екс пло а та ци ја про фе си о нал не ин те ли ген ци је.  

Пост мо дер ни стич ке те о ри је, као је дан ми са о ни из раз гло ба-
ли за циј ских про це са, сма тра ју да је на ше вре ме у зна ку по ра ста 
уло ге зна ња али уме сто тра ди ци о нал ног зна ња ко ји они име ну ју 
као ме та на ра ци ју, до ба у ко ме ми жи ви мо тра жи но ве фор ме зна-
ња о тзв. ма лим при ча ма, раз ли ка ма, плу ра ли тет го вор них ига ра. 
У том по гле ду тре ба ука за ти на те о ри је по ко ји ма су про ме не у 
обла сти зна ња исто вре ме но про ме не у дру штву. А но во дру штво је 
дру штво ком пју те ра, ин фор ма ци ја, на уч ног зна ња  (без ме та на ра-
ци је већ ма лих зна ња). 

Да нас ве о ма ути цај на те о ри ја пост мо дер ни зма, од ба цу је тзв. 
ве ли ке при че, усред сре ђу је се на раз ли ке и ма ле при че, а то ни-
је спо ји во са иде ја ма гло ба ли за ци је. Те о ри је о «гло бал ном се лу» 
ди рект но су су прот не те о ри ја ма ко је од ба цу ју сва ко «то та ли зу ју ће 
зна ње» (Ли о тар). Ова чи ње ни ца се не раз ма тра са од го ва ра ју ћом 
ис тра жи вач ком па жњом у про јек ти ма бу ду ћег или пост мо дер ног 
обра зо ва ња.

Ка да је реч о обра зо ва њу за «гло ба ли стич ку де мо кра ти ју», 
тре ба ре ћи да се ту по ја вљу ју не пре мо сти ве те шко ће за на став ни 
про грам. Уста но ви ли смо да су раз ли ке из ме ђу те о ри је де мо кра-
ти је и прак тич них ис ку ста ва за бри ња ва ју ће. Нај дра стич ни ји по ре-
ме ћај у овом од но су огле да се у по се за њу за рат ним на си љем да 
би се оства ри ли де мо крат ски ци ље ви. Шко ле у не гло ба ли зо ва ним 
де ло ви ма све та пре у зи ма ју мо де ле де мо кра ти је из во де ћих др жа ва 
раз ви је ног све та. А ви де ли смо ка кве све на пе то сти из ме ђу те о ри-
је и прак тич ног ис ку ства по сто је у нај ра зви је ни јим де мо крат ским 
др жа ва ма. Де мо кра ти ја евро а ме рич ких дру шта ва се из во зи у др-
жа ве ко је тре ба да уђу у  гло бал ни по ре дак по сред ством обра зо ва-
ња. Са мо пи та ње је шта тре ба да се пре да је као зна ње – те о риј ска 
до стиг ну ћа или прак тич на оства ре ња де мо кра ти је.
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Као пр ви про блем у гло ба ли за циј ском обра зо ва њу мо же да 
се ис так ну про ме не у си сте му обра зо ва ња, на став них пла но ва и 
про гра ма, у при пре ми на став ни ка за  про фе си ју, у фи нан си ра њу, 
у сво јин ском ста ту су, у по ве ћа ном ути ца ју ме ђу на род них ор га ни-
за ци ја.

Дру ги про блем гло ба ли зо ва ног обра зо ва ња ти че се про фе си-
о нал ног зна ња  ко је се пре да је ђа ци ма. То зна ње се спе ци ја ли зу је  
али не на гло бал ном ни воу. Уко ли ко се раз ли ке у при вред ној раз-
ви је но сти, тех но ло шкој опре мље но сти и по ли тич кој мо ћи про ду бе 
из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља и де ло ва све та, не ма сум ње 
да ће и обра зо ва ње сле ди ти по де ле о ко ји ма је реч. На том ни воу 
мо гу се оче ки ва ти, по ре чи ма Зи но вје ва, два сек то ра. У пр вом ће 
се обра зо ва ти бу ду ћи го спо да ри, упра вља чи, во ђе и учи те љи но вог 
дру штва, а у дру гом, обу ка рад не сна ге за уста но ве и рад не ор-
га ни за ци је. «Ов де се љу ди ма не пру жа зна ње већ рад на ве шти на. 
Фак тич ки, ов де се при пре ма огром на ма са љу ди ко ји уме ју да ра-
де, али ко ји су нео бра зо ва ни, иде о ло шки об ра ђе ни и ма ни пу ли са-
ни» (Зи но вјев, 2002). Убр за ни раз вој на у ке и тех ни ке, су жа ва број 
струч ња ка ко ји мо гу да пра те ино ва ци је, а про ши ру је број при пад-
ни ка «за ста ре лих» про фе си ја. Очи глед но је да су  др жа ве-мо то ри 
гло ба ли за ци је фа во ри ти, а не раз ви је ни де ло ви све та, аут сај де ри.

Ова квим по гле ди ма на уло гу про фе си о нал них зна ња до при-
не ло је и убр за но ши ре ње на у ке и но вих елек трон ских тех но ло-
ги ја. Но ве тех но ло ги је су, по ми шље њу Ли о та ра (1995), од ба ци ле 
тврд њу по ко јој усва ја ње зна ња огра ни ча ва ју мо гућ но сти све сти. 
Ја вља се ком пју тер ско зна ње и ком пју тер ски је зик ко ји омо гу ћа ва 
и но ву ко му ни ка ци ју. Из та квих окол но сти сле ди про ме на у обла-
сти пре да ва ња зна ња, од но сно усме ра ва ња пре ма ком пе тен ци ја ма 
а не иде а ли ма. Но во зна ње  ни је на ме ње но обра зо ва њу ели те већ 
снаб де ва ње си сте ма игра чи ма спо соб ним да при ме ре но оси гу ра ју 
уло гу праг ма тич них рад них ме ста ко ја су по треб на ин сти ту ци ја ма. 
У том сми слу обра зов не уста но ве пост мо дер ног дру штва би ће све 
функ ци о нал ни је са све ма ње осми шља ва ња и су шти не. 

У ова квим дру штве ним и по ли тич ким усло ви ма шко ле ће 
све ви ше ис ти ца ти раз ли ку из ме ђу ма ни фест не и ла тент не функ-
ци је (Ло бро, М. 1979). У пр вој ће мо ви де ти шко лу ко ја се при ла-
го ђа ва «свет ском дру штву». Гло ба ли стич ко уси са ва ње ма лих и 
не гло ба ли зо ва них обра зов них си сте ма огле да се у свим еле мен ти-
ма пре да ва ња зна ња. Нај пре се из во ди убр за на ком пју те ри за ци ја 
шко ла, фа кул те та чи ме се умре жа ва ју у свет ин фор ма ци ја. То се 
име ну је као раз вој ин фор ма тич ког обра зо ва ња. На дру гом ме сту 
је из јед на ча ва ње стра ног (ен гле ског је зи ка) са ма тер њим.  Ова кво 
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спу шта ње ен гле ског је зи ка на ни во на ци о нал ног мо ра ће да оста ви 
од ре ђе не иден ти тет ске по сле ди це у раз во ју лич но сти. Је зик ни је 
са мо струк ту ра већ и кул тур на се ман ти ка. Тре ће обе леж је гло ба-
ли за ци је обра зо ва ња об у хва та школ ска зна ња или ку ри ку лум. На-
ро ди, кан ди да ти за гло ба ли за ци ју функ ци о на ли зу ју сво је на став не 
про гра ме, од но сно при ла го ђа ва ју их свет ским праг мат ским по тре-
ба ма. Они се об у ча ва ју за кон крет не по сло ве, сти чу рад не ве шти не 
(Зи но вјев).

Уз ова три кључ на обе леж ја гло ба ли за ци је обра зо ва ња, иду и 
пра те ће ак тив но сти, као што су се ми на ри за све уче сни ке обра зо-
ва ња, пре у зи ма ње ис ку ста ва раз ви је них др жа ва, укљу чи ва ње екс-
пе ра та у обра зов не ин сти ту ци ја, да ва ње до на ци ја итд.

Ме ђу тим, ла тент на функ ци ја по ка зу је да се шко ла опи ре на-
мет ну тим кон цеп ти ма «свет ског дру штва». Она не мо же да ис ти-
сне иден ти тет ски са др жај, и све дру ге об ли ке исто риј ске све сти. 
Зна ња на та ло же не у на ци о нал ном тра ја њу не мо гу да се за о би ћу у 
кон ци пи ра њу би ло ка ко схва ће ног мо дер ног ку ри ку лу ма.

КРИТИКАГЛОБАЛИЗМА

Гло ба ли за ци ја схва ће на као аме ри ка ни за ци је има сво је апо-
ло ге те и кри ти ча ре. Ме ђу по ли ти ча ри ма и на уч ни ци ма на ла зе се 
они ко ји у аме ри ка ни за ци ји све сти не ви де не га тив не по сле ди це 
и по ма жу ши ре ње та квог мо де ла. Они ко ји се то ме су прот ста вља-
ју на во де те о риј ске, иден ти тет ске и прак тич не раз ло ге. У та квој 
кон сте ла ци ји сна га не пре о ста је ни шта дру го не го да се отво ре но 
бо ре про тив гло ба ли зма (аме ри ка ни за ци је). Кри ти ча ри у овој иде-
о ло ги ји и прак си ви де но ви об лик хе ге мо ни је нај моћ ни јих др жа ва, 
не за ја жљи ву по хле пу за про фи том и план ко ји се гра ни чи са апо-
ка лип тич ним ви ђе њи ма древ них про ро ка. Ис ти че се и но ви об лик 
то та ли тар не кон тро ле над свим људ ским би ћи ма. У гло ба ли за ци ји 
мно ги ви де дик та ту ру «го спо да ра све та» (Аме ри ка и ЕУ) ко ји су 
ре ши ли да у пот пу но сти за го спо да ре пла не том, ка да ће мо ћи да 
иза ђу из сен ке, и да уки ну све др жав не су ве ре ни те те. Под се ћа ју на 
те о ри ју за ве ре. Има кри ти ча ра ко ји за и ста ве ру је да за ве ра по сто ји 
и да гло ба ли за ци ју про те жи ра ју фи нан сиј ско – бан кар ски кру го ви 
по ве за ни са ра зним ме ђу на род ним не вал ди ним гру па ма из сен ке. 

Са ре то ри ком све оп штег по ве зи ва ња све та, гло ба ли зам за-
пра во оба вља по сао дез ин те гра ци је  ма лих на ци ја по ли ни ји кул-
ту ре, обра зо ва ња и ме ди ја. Са рад ња ко ја по сто ји из ме ђу нај моћ ни-
јих љу ди из све та би зни са, по ли ти ке, вој ске, кул тур ног и ме диј ског 
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еста бли шмен та до во ди до ства ра ња стра ха код ве ћи не обич них 
гра ђа на о по сто ја њу не ка кве свет ске за ве ре ко ја је упе ре на про тив 
на ци о нал них др жа ва, тра ди ци о нал них кул ту ра и људ ских сло бо да. 
Ко др жи кон це ових  про је ка та и «за ве ра»? Џон Кол ман у сво јој 
књи зи Комитет 300 оп ту жу је «Олим пиј це» (чла но ви Ко ми те та 
300 ко ји пред ста вља ју сво је вр сну свет ску вла ду у сен ци) да же ле 
да спро ве ду раз не ме ре у ци љу овла да ва ња све том и ство ре но ви 
свет ски по ре дак све оп штег је дин ства.

Је дан  про из вод  но ве тех но ло ги је по себ но је за бри нуо ми-
сле ће љу де. Реч је о би о чи пу, ко ји се као им план тат угра ђу је у че-
ло или у ру ку љу ди. Ови чи по ви мо гу да за ме не све до са да шње 
ис пра ве и обез бе ђу ју пот пу ни над зор над по је дин цем. По бор ни ци 
ове но ве тех но ло ги је прав да ју нај но ви ји изум по тре бом сма њи ва-
ња со ци о па то ло шких по ја ва у дру штву по пут кра ђа, нар ко ма ни је, 
уби ста ва али и све у куп ном без бед но шћу од ба у ка свет ског те ро-
ри зма. Иде о ло зи гло ба ли зма пре не бре га ва ју оси гу ра но и за га ран-
то ва но пра во на при ват ност, сло бо ду и људ ска пра ва. У та квим 
окло но сти ма до ла зи до по ја ве ра зних от по ра гло ба ли за ци ји и од 
раз ли чи тих гру па ко је по ку ша ва ју да са чу ва ју спе ци фич не об ли ке 
кул ту ре и дру штва од гло ба ли за ци је и хо мо ге ни за ци је. 

Про у ча ва о ци дру штва ко ји гло ба ли за ци ју ви де као ус по ста-
вља ње хе ге мо ни је САД сма тра ју да би ова др жа ва по мо гла све ту 
ка да би од у ста ла од на ме та ња сво је ви зи је дру штва и др жа ве дру-
гим на ци ја ма и кул ту ра ма. У од бр ни од  гло ба ли за ци је све сти тре-
ба ра чу на ти и на ауто кри ти ку Аме ри ке и ЕУ. Дру ги на во де фак тор 
људ ске при ро де, осе ћа ње  не за ви сно сти и ауто но ми је. Иден ти тет 
је онај по јам ко ји об ја шња ва у нај пот пу ни јој ме ри сми сао от по ра 
аме ри ка ни за ци ји обра зо ва ња и ин фор ми са ња. Сна га иден ти те та је 
у то ме што се он и не све сно опи ре на па ду на ње го ве осно ве. У 
ства ри ма ду ха, све сти и ми шље ња иден ти тет игра ве о ма зна чај ну 
уло гу и та уло га је по твр ђе на то ком исто ри је.

ZoranAvramovic

GLOBALIZATIONANDDESINTEGRATION-
CULTURAL,MEDIAANDEDUCATIONALASPECTS

Summary
In flrst part of this work there is presented and explained a no-

tional difference betvveen globalization and globalism. Globalization is 
one contradictory process in modern society, and ideologists of global-
ism strive to present this process as a non-alternative one. The global-
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ists call for an idea of democracy and free market with their assertion 
that it is an order that solves all social problems. However, the fact that 
the world has been socially and economically sharply divided says it-
self about invasive nature of globalism. In fact, one implicite objective 
of this ideology is desintegration of „non-modernized” states, nations 
and their culture, education and the media for purpose of opening so-
cial space for expansion of the capital and system of values of Western 
wealthiest states.

Кеу Words: globalization, globalism, education, culture, media
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