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Цель исследования –  разработка концепции Культурных программ 

Игр как способа продвижения олимпизма. 

Объект исследования – олимпизм как духовная основа олимпийского 

движения и Игр. 

Предмет исследования – Культурные программы в продвижении 

олимпизма. 

Методология и методы исследования: 

 Системный направлен на изучение олимпизма как части 

мировой культуры, духовной основы олимпийского движения и 

гуманизма в целом. В этом же контексте рассматривались и 

Культурные программы. 

 Структурно-функциональный для определения 

функционального и содержательного наполнения олимпизма и 

Культурных программ.  

 Историко-генетический был представлен в разрезе 

выявления генезиса олимпийского движения и олимпийских идей 

становления традиции проведения Культурных программ, связанных с 

современным олимпийским движением. 

 Моделирования связан с описанием собственной 

концепции культурной программы для II Европейских Игр. 

Результаты исследования: 

1) В качестве источников олимпизма были определены 

Античные понятия «арете», «калокогатии», «агонистики» и 

«экехирии», Ренессансный гуманизм, либерализм XIX в.  

2) Основными же положениями, которых придерживаются 

организаторы Культурной программы являются: привлечение 

внимания к самим Играм, ознакомление населения с идеями 

олимпизма, репрезентация национальной культуры, развитие местных 

культурных индустрий, а также сплочение местного сообщества и т.д.  

3) В основу предложенной концепции Культурной программы 

легли как олимпийские ценности, так и национально-культурные.  
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Мэта даследвання – распрацоўка канцэпцыі Культурніцкай праграмы 

Гульняў як спосаб прасоўвання алімпізма. 

Аб’ект даследвання – алімпізм як духоўная аснова алімпійская руху і 

Гульняў. 

Прадмет даследвання – Культурніцкія праграмы ў прасоўванні 

алімпізма. 

Матадалогія і метады даследвання: 

 Сістэмны накіраваны на вывучэнне алімпізма як часткі 

сусветнай культуры, духоўнай асновы алімпійскага руху і гуманізма 

агулам. У гэтым жа катнэксце разглядаліся і Культурніцкія праграмы.  

 Структурна-функцыянальны для вызначэння 

функцыянальнага і змястоўнага напаўнення алімпізма і Культурніцкіх 

праграм.  

 Гістарычна-генетычны быў прадстаўлены ў разрэзе 

выяўлення генезіса алімпійскага руху і алімпійскіх ідэй, станаўлення 

традыціі правядзення Культурніцкіх праграм, звязаных з сучасным 

алімпійскім рухам.  

 Мадэліравання звязаны з апісаннем уласнай канцэпцыі 

Культурніцкай праграмы для II Еўрапейскіх гульняў. 

Рэзультаты даследвання: 

1) У якасці крыніц алімпізма былі вызначаны Антычныя 

паняцці «арэте», «калакагатыі», «аганістыкі» і «экехірыі», Рэнесансны 

гуманізм і лібералізм XIX ст.  

2) Асноўнымі палажэннямі, якіх прытрымліваюцца 

арганізатары Культурніцкай праграмы з’яўляюцца: прыцягненне ўвагі 

да саміх Гульняў, азнаямленне насельніцтва з ідэямі алімпізма, 

рэпрэзентацыя нацыянальнай культуры, развіццѐ мясцовых культурных 

індустрый, а таксама згуртаванне мясцовай супольнасці і г.д.  

3) У аснову прапанаванай канцэпцыі Культурніцкай праграмы 

былі пакладзены як алімпійскій каштоўнасці, так і нацыянальна-

культурныя.  
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Aim of thesis – development of the Cultural programmers of the Games 

concept as a method of promotion of Olympism. 

Object of research – Olympism as a spiritual base of Olympic movement 

and the Games. 

Subject of research – Cultural programmers in promotion of Olympism. 

Methodology and methods of research: 

 Systemic goes to study Olympism as a part of a world’s culture, 

spirit base of Olympic movement and humanism in general.  From that point 

of view Cultural programmers was also considered.  

 Structural-functional for determination of functional and 

informative filling of Olympism and Cultural programmers.  

 Historical genetic for determination of genesis of Olympic 

movement and Olympic ideas, making a tradition of carrying out Cultural 

programmers.  

 Modeling links with description of own concept of Cultural 

programmer for II European Games.  

Result of the research: 

4) Antique notions of «arete», «kalokagathia», «agonistique», 

«ekecheiria», Renaissance humanism,  liberalism of XIX c. was identified as 

the sources of Olympism.  

5) To main regulations of cultural programmers we can attributed: 

promotion of the Games, Olympic education for people, representation of 

national culture, local cultural industries development and so on.  

6) The concept of Cultural programmer is based on Olympic and 

national cultural values. 

 

 

 

 

 

 


