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A tanegység leírása:
A kurzus célja egyfelől, hogy átfogó elméleti bevezetést nyújtson az amerikanisztikai
tanulmányokba, azok sokszínű megközelítésmódjába és a magyar amerikanisztika
eredményeibe, Országh örökségébe; másfelől alapvető információkat kíván nyújtani az
amerikai civilizációról. A hallgatók vázlatos betekintést nyernek számos területre, mint a
nemzeti identitás formálódása, a régiók történelmi, kulturális, gazdasági és nyelvi
különbözőségei, az etnikumok (őslakosok, feketék és emigránsok), a multikultúrális állam és
intézményrendszerei, az emigráció főbb vonulatai, a nagyvárosi, kertvárosi és vidéki lét, a
társadalmi mobilitás jelensége, az USA nemzetközi szerepe és politikai, gazdasági és
kulturális befolyása. Megismerhetik az amerikanisztikai tanulmányok számos területét. Ezen
kurzus keretében elsősorban átfogó elméleti ismeretekre tehetnek szert, melyek szorosan
kapcsolódnak az Amerikai civilizáció 1–2 elnevezésű tanegység keretében megszerezhető
részletes kulturális ismeretekhez.
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