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Передмова
Невдовзі після закінчення роботи над словником один з авторів, Вік-

тор Савельєв пішов з життя. Перше ніж подати до видання цю роботу, я 
переглянула ряд статей, скорегувавши їх відповідно до подій, що відбу-
лися протягом 2013-2016 років, а також додала декілька нових статей. З 
огляду на необхідність селекції матеріалу, обумовленої обсягом видання, 
до словника не включені терміни, в змісті яких переважають психологіч-
ні, правові чи соціально-політичні аспекти. Натомість представлені ка-
тегорії і поняття з царини християнського універсалізму і богословських 
уявлень світових релігій про природу, функції і значення культури. Ци-
тати з Біблії подаються за виданням: «Святе Письмо Старого та Нового 
Завіту» – Українське Біблійне Товариство, 1992. Поруч з традиційними 
канонічними культурологічними категоріями у словнику вміщено новіт-
ні культурологічні терміни постмодернізму, а також поняття, створені в 
контексті різних молодіжних і нетрадиційних субкультур і контркультур, 
а також віртуальної кіберкультури та мережевого мистецтва. 

В словнику застосована єдина система посилань і традиційні для до-
відкових видань скорочення (список додається). Назва статті в тексті за-
мінюється першою літерою (літерами), а імена, поняття, праці, про які у 
словнику йдеться в окремих статтях, виділені курсивом.

Підготовка словника здійснена у відповідності з видавничим проек-
том серії довідкових видань, ініційованим професором Національного 
університету «Львівська політехніка» і Української Академії друкарства 
Володимиром Марковичем Пічею.

Автор і видавці будуть вельми вдячні за корисні критичні зауважен-
ня та пропозиції щодо вдосконалення словника, які можна надсилати на 
адресу видавництва «Новий світ 2000»: 79053, м. Львів-53, а/с 5026,
e-mail: novsv2000@gmail.com, тел.- факс (032) 295-41-46, 245-82-29.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У СЛОВНИКУ
австр. – австрійський; 
амер. – американський;
англ. – англійський;
брит.– британський;
грец.– грецький;
див. – дивись;
докт. – доктор;
євр. – єврейський;
ісп. – іспанський;
італ. – італійський;
лат.– латинський;
напр. – наприклад;
нідерл. – нідерландський;
нім. – німецький;
н.е. – нашої ери;

політ. – політик, політичний;
польськ. - польський
поч. - початок
проф. – професор;
рим. - римський;
рос. – російський;
санскр. – санскрит;
ст. – століття;
сусп-во – суспільство;
тв. – твір, твори; творчість;
т.з. – точка зору;
укр. – український;
філос. – філософ, філософія, філо-
софський;
фр. – французький;
швейц. – швейцарський.




