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Ez a kurzus az Egyesült Államok etnikai kisebbségeinek mélyreható megismertetését tűzi ki
célul, valamint vizsgálja azok ütközéspontjait. Szeretnénk eloszlatni néhány olyan téves
elképzelést, mint a homogenitás és bármely elemzési nézőpont kizárólagossága. Vizsgáljuk
az etnikai identitás fogalmát, a kapcsolódó kultúrpolitikát, az etnikai kisebbségek
esélyegyenlőségi harcát, a párhozamos kultúrák (Virágos) létét és az un. mainstream és
marginális kultúrák feszültségpontjait és pozitív kölcsönhatását is. További részterületek,
melyeket a szeminárium vizsgál: a kisebbségi kultúrák általában, a mai multikulturális
társadalom kialakulása és törésvonalai, a kisebbségek és a többségi társadalom viszonya az
USA-ban, az őslakos indián, a Chicano/a kultúrák, a bevándorlók, ázsiai-amerikai
közösségek helyzete, magyarok Amerikában, a társadalom-gazdasági helyzet alakulása a
rassz, régió és nemi hovatartozás vonatkozásaiban. A hallgatók segítséget kapnak kritikai
értékelő-képességük fejlesztéséhez és az összehasonlító kultúr-tanulmányok tudományos
szintű elemzéséhez, melyet más amerikanisztikai kutatásaikban is hasznosíthatnak.
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