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Ez a kurzus az Egyesült Államok nagyvárosi és külvárosi (szuburbánus) kultúrájának
fejlődéstörténetébe nyújt betekintést. Azért is tanulságos megvizsgálnunk az amerikai városi
létet, mert általa az egész társadalom keresztmetszetét megismerhetjük az etnikumok,
társadalmi osztályok találkozáspontjait, a munka és életszínvonal, életmód és
esélyegyenlőség, szegregáció és táguló urbánus életteret elemezve. Elsőként a jellegzetes
amerikai kisváros fogalmát ismerjük meg. Ezután az amerikai városok hat alapvető
kategóriáját tanulmányozzuk azok etnikai összetétele alapján: az elsősorban afro-amerikai
városok (pl. Detroit, New Orleans, Washington), a vidéki déli városai (pl. Memphis,
Alabama), a Harmadik Világ emigránsai lakta városok (pl. LA, Miami, San Francisco), az
ún. colonias, vagyis határvárosok (pl. El Paso, Laredo), a régebbi európai emigránsok lakta
városok (pl. Cleveland, Philadelphia, Boston), és végül az etnikailag ezer színű New York.
Megismerkedünk továbbá néhány konkrét példán át a várospolitika, a közterek és lakóterek
változataival, valamint a szuburbanizáció és szegregáció és más fontos
változásfolyamatokkal. A hallgatók különböző szempontokból összevethetik magyar
tapasztalataikat az amerikai városokkal és azok szélesebb szocio-kulturális összefüggéseivel
is.
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