
82 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6

ПРО КНИГИ

© А. АСТАФ’ЄВ,

 2014

ҐЛОБАЛЬНА КУЛЬТУРА 
ТА СОЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 
У КОНЦЕПЦІЇ «СПЛОЩЕННЯ СВІТУ»
ТОМАСА ФРИДМАНА

Анатолій 
Астаф’єв

2005 року американський журналіст Томас Л. Фрид-

ман публікує книгу «Світ плаский!» («The World Is 

Flat»), присвячену впливові інноваційних техно-

логій на повсякденне життя людини, змі ну соціаль-

ної динаміки, поведінки, порядку, зміну уявлень 

про навколишній світ та актуальні процеси. Ре во-

лю цій ність цієї книги полягала в тому, що автор під 

однією обкладинкою в доступній формі показав, 

які докорінні трансформації від буваються на на-

ших очах і як вони кардинально пере фор ма товують 

звички, спосіб мислення та діяль ність. Ця книга 

стала не лише бестселером, а й потрапила в орбіту 

низки наукових студій, при свячених ґлобальним 

процесам, ґлобальній куль турі, ґло баль ній соціаль-

ній динаміці. Ім’я Т. Фридмана почали згадувати 

на рівні з іменами Е. Тофлера, Д. Бела, З. Баумана, 

С. Леша, М. Мак-Люена, У. Бека, К. Гейлз та ін-

ших сучасних дослідників і теоретиків постінду-

стріального пост ін фор ма цій ного суспільства.

Міркуючи над прискореними науковими, тех-

нічними, культурними інноваціями, він іноді жар-

тома проводить паралелі з історичними подіями 

планетарного значення. У своїй передмові «Поки 

я спав» до третього видання «Світ плаский!» він 

починає з цитування щоденника Христофора Ко-

лумба про його подорож 1492 року, де мореплавець 

обґрунтовує перспективність невідомого на той час 

«західного шляху». Т. Фридман іронічно зазначає, 
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що також вирушив до Індії, але «східним шляхом» — купив квиток бізнес-

класу на літак Lufthansa із Франкфурта. Він вирушав до Індії з твердим пере-

конанням, що земля є круглою, однак те, з чим зіткнувся, сильно похитну-

ло його переконання. Колумб плив до Індії, а випадково натрапив на 

Америку.  Фридман на власному досвіді потрапив у пастку до подібної «ло-

гіки»: «Я дійсно знайшов Індію, але міг би прийняти багатьох людей, котрих 

тут здибав, за американців» [Фрідман, 2008: с. 3]. На його думку, сучасні 

індійці взяли на озброєння всі інновації Заходу і навіть деякі з них розви-

нули так, що опинилися в аванґарді інноваційного розвитку світу.

Працюючи в медіа, зокрема висвітлюючи питання інноваційного роз-

витку, Т. Фридман, спираючись на власний досвід, спостереження та ре-

дакційні відрядження в різні куточки світу, дійшов висновку, що людство 

вступило в нову фазу ґлобальних процесів, яку часто називають інновацій-

ною ґлобалізацією, або ж ґлобалізацією 3.0. Його позиція цікава ідеєю до-

корінної зміни горизонту бачення та уявлення. Фридман доводить, що че-

рез низку науково-технічних та інших нововведень теперішній ґлобальний, 

інформаційно-цифровий світ насправді не круглий, а плаский, адже ґлоба-

лізація 3.0. «скорочує світ із маленького розміру до крихітного і водночас 

вирівнює поле» [Фрідман, 2008: с. 9]. На його думку, цей висновок настіль-

ки ж фундаментальний, як і винайдення свого часу друкарського верстата 

Ґутенберґом чи поява національної держави, що також започаткували епо-

хальні зміни в структурі суспільств і звичках людей. 

Т. Фридман стверджує, якщо «рушієм ґлобалізації 1.0 були країни, а 

ґлобалізації 2.0. — компанії, то рушієм ґлобалізації 3.0, який надає їй уні-

кального характеру, є нововідкрита здатність індивідів співпрацювати і 

змагатися ґлобально» [Фрідман, 2008: с. 9]. З точки зору культурологічного 

дискурсу, це також є характеристикою ґлобальної культури, теперішнього 

стану її рушіїв та їх можливостей не лише у креативній, а й у соціальній та 

політичній дії. Наслідок цих процесів такий: «ієрархічні структури зазна-

ють тиску знизу або самі перетворюються з вертикальних структур на гори-

зонтальні й відкриті для співробітництва» [Фрідман, 2008, с. 48].

На думку Т. Фридмана, щоразу, «коли цивілізація переживала значну 

технологічну революцію, увесь світ зазнавав глибоких і нереґульованих 

змін. Проте сплощення світу якісно відрізняється від великих змін поперед-

ніх часів: а саме швидкістю й тотальністю, з якою воно відбувається… 

Процес сплощення світу відбувається з космічною швидкістю і прямо чи 

опосередковано зачіпає набагато більше людей світу одночасно. Чим швид-

шим і ширшим є цей наступ нової ери, тим імовірнішим постає розрив, 

якого не буде під час організованого переходу влади від попередніх пере-

можців до нових [Фрідман, 2008: с. 49]. Слушним є вислів письменника 

М. Кундери, що та «єдність людства», яку спричинила ґлобалізація, означає 

передусім, що «ніхто нікуди не може втекти» (цит. за: [Бауман, 2013: с. 14]). 

Багато в чому погляди Т. Фридмана близькі до розуміння ґлобаліза ції 
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соціологом Р. Робертсоном, який вважав її подвійним процесом — «стис-

ненням світу та інтенсифікованим усвідомленням світу як цілого» [Ro-

bertson, 1992: p. 8].

За таких умов досить проблематичним завданням є окреслення культу-

ри як певного соціального процесу. Слушною є думка, що «опис соціального 

світу полягає у виявленні множини явищ та їх топологічному розподілі, тоб-

то структуруванні як соціальних відносин між ними. Кожний соціальний 

топос пов’язаний з певним соціальним порядком» [Фадєєв, 2012: с. 91]. 

Ключовою рисою карколомних змін, як зазначалося, стало руйнуван-

ня ієрархічних моделей організації та управління. Наприклад, особливо 

помітним це стало у виробничій та трудовій діяльності: універсальна до-

ступність персональних комп’ютерів, упровадження локальних ком п’ю-

терних мереж (LAN) та швидкі зміни у продукції та процесах почали швид-

ко розмивати стару ієрархічну структуру. Через появу швидкого й легкого 

доступу до інформації деякі рівні управління стали зайвими й надто гро-

міздкими… Формування мереж, як усередині, так і у сфері зовнішніх зв’яз-

ків фірми, стало надзвичайно важливою характеристикою нової організації 

[Фримен, 2008: с. 402].

Важливо відзначити, що за таких умов істотно змінюється горизонт ба-

чення та уявлення у культурі. Якщо під цим розуміти цікавість до «іншого» 

соціокультурного поля чи ідентичності, то у «сплощеному» світі їх як не-

пізнаних чи невідомих уже не існує, оскільки вони вже перебувають в орбіті 

зору як можливі та наявні. Саме цим актуальна культура й культурні прак-

тики істотно відрізняються від модерних, позаяк модерні перебували у 

процесі вирівнювання світу — це своєрідне проникнення в інші невідомі ра-

ніше простори. Відтак, «вирівнюванню» була властива певною мірою й 

безмежність: чітке усвідомлення, що горизонтом є непізнані світи. Це мож-

на проілюструвати на прикладі ідеологій: зокрема, ідеологія комунізму за 

К. Марксом передбачала настання такого майбутнього, яке уявляли міс-

тично, без контурів, абстрактно та навіть тотально — як велике безпреце-

дентне звершення. Хоч як би це парадоксально виглядало, але ґлобальний 

капіталізм усупереч комуністичній ідеології якраз і досяг цієї «історичної» 

мети — він ґлобалізував усі країни та спільноти, перетворивши їх у складні, 

багаторівневі мережі з низкою видимих і невидимих процесів. У різних на-

укових напрямках, де беруть до уваги простір людини чи соціуму, «актуаль-

ними стали уявлення про межі, які людству необхідно брати до уваги у сво-

їй діяльності» [Кононов, 2004: с. 58].

Фізик М. Кайку вважає, що опанування енергії різко змінило можли-

вості людини й тим самим безповоротно змінило суспільства, а в результаті 

відкриття ядерної сили обсяг енергії, доступний лише одній людині, зріс у 

мільйон разів. Він стверджує, що аналіз енергетичних потреб людства в іс-

торичній перспективі яскраво свідчить про те, що лише впродовж 0,01% 

часу нашого існування ми мали у своєму розпорядженні більшу енергію, 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6 85

Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції «Сплощення світу» Томаса Фридмана

ніж тварини, і лише за декілька сторіч ми змогли отримувати величезні об-

сяги енергії [Кайку, 2005: с. 361]. Фактично, на історію людства можна по-

глянути, як на такий собі тривалий летаргічний сон енергії, яку лише нещо-

давно було звільнено з пітьми людського «незнання». Схоже можна сказати 

і про культурне виробництво та інформаційні процеси. Наприклад, ще до 

Інтернету — під впливом телебачення, одночасний колективний досвід пе-

ретворився на одночасний індивідуальний досвід [Фримен, 2008: с. 415]. 

Ф. Джеймісон (якщо застосовувати його погляди як паралель до думок 

Т. Фридмана, а відтак усвідомлювати умовність чи «технічність» такого по-

рівняння) фридмановий процес «ґлобалізація 2.0 — ґлобалізація 3.0» лако-

нічно називає пізнім капіталізмом, основними характеристиками якого є 

новий міжнародний поділ праці, запаморочлива динаміка у сфері міжна-

родних банківських операцій та фондових бірж (з огляду на величезний 

борг другого і третього світу), нові форми взаємозв’язку медіа і бізнесу (зо-

крема такі системи транспортування, як контейнерне перевезення), ком-

п’ютери та автоматизація, перенесення виробництва у розвинені частини 

третього світу, а також усі звичні соціальні наслідки, разом із кризою тра-

диційної праці, появою япі та джентрифікацією у ґлобальному масштабі 

[Джеймісон,2008: с. 18].

Природно, що наявність низки настільки різних за характером проце-

сів навряд чи робить правомірним застосування до них сталих підходів, 

якщо вони взагалі тепер можливі. Ю. Павленко, вбачаючи в ґлобалізації 

спроби формування з людства єдиної структурно-функціональної систе-

ми, — коли різні елементи, блоки, субсистеми працюватимуть на забезпе-

чення одне одного, — зауважує, що поряд із такими процесами кидається у 

вічі нерівноправність низки компонентів, а також розрив між її провідною 

ланкою — Заходом, групою найрозвинутіших країн, що вийшли на рівень 

інформаційного суспільства, і рештою людства, що разюче відстає від сві-

тових лідерів  [Цивилизационные модели, 2002: с. 572].

У контексті узагальнень до таких видозмін Т. Фридман, фактично, по-

вторює висновки низки теоретиків ґлобалізації та ґлокалізації, — що ма-

ленькі групи чи локальні феномени можуть діяти на ґлобальному рівні. Він 

це називає платформою плаского світу, яка є продуктом поєднання персо-

нального комп’ютера (який раптово надав кожній особі змогу стати авто-

ром його/її власного контенту в цифровій формі) зі становленням про-

грамного забезпечення з управління робочими потоками (що дало змогу 

цим особам з усього світу спільно працювати над одним цифровим контен-

том звідусіль, незважаючи на відстань між ними).

Окрім того, ґлобалізація 3.0 відрізняється від попередніх і географічно. 

Розбіжність полягає в тому, що імпульс ґлобалізації 1.0. та 2.0 походив переваж-

но від європейців та американців. Це був загалом «окцидентальний» імпульс, 

який із початком ХХ століття полюбляли називати вестернізацією. А за ґло-

балізації 3.0 мешканці усього світу можуть бути її творцями та учасниками.
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Такі процеси аналітики називають «інноваційною ґлобалізацією», яка 

фактично витіснила стару модель, коли транснаціональні компанії забез-

печували всі ланки та етапи циклу виробництва продукту з власних ресур-

сів. Мегакорпорації та великі компанії перенесли виробництво в реґіони з 

перехідним рівнем розвитку, а задля розв’язання стратегічних дослідниць-

ких чи інноваційних завдань залучають фахівців із країн-лідерів техноло-

гічних перегонів. Запровадивши нові моделі підприємств та їх управління, 

вони створили фактично гнучке виробництво, розфокусоване територіаль-

но за ресурсами та капіталами.

З багатьма позиціями Фридмана можна суттєво сперечатися. Ос нов-

ними чинниками сплощення світу він називає такі явища, події та проце-

си, що пришвидшили інтеґрацію та автоматизм у виробленні певної «одно-

типності» теперішнього світу, точніше можливості в ньому діяти, незалежно 

від географічних чи інших перепон. Серед ключових чинників, на його 

думку, необхідно виокремити: падіння Берлінського муру (09.11.1989), за-

гальнодоступність всесвітньої мережі (09.09.1995), управління робочими 

потоками, вивантаження, стандартизація, інфо-порядкування. 

Якщо падіння Берлінського муру стало фундаментальним рушієм щодо 

зближення раніше ізольованих (через Холодну війну) одна від одної частин 

світу і проклало місток для нового способу «спільного мислення про пла-

нету», то загальнодоступний Інтернет не лише посилив цей тренд, а й ске-

рував енергію мільйонів людей на творення нових моделей своєї соціаліза-

ції, проте загалом як єдиної (планетарної) системи взаємодії — Інтернету 

як мережі мереж. Фридман слушно зауважує, що модем, електронний лист 

стали здатними блискавично швидко прокладати собі шлях через тропічні 

джунглі чи сніги Антарктиди, про що домодерна людина навіть не могла 

мріяти. Раніше роз’єднані форпости інформації, які один щодо одного пе-

ребували в режимі «незнання», тепер отримали можливість бути однакови-

ми «точками» на рельєфі інформаційної географії. 

Революція в розподілі робочих потоків виглядає таким чином: після па-

діння політичних мурів, після того, як ПК, модем та світова мережа зв’язали 

раніше ізольованих один від одного людей, виникли нові форми взаємодії, 

зокрема і трудових відносин. Інтернет як джерело інформації уже був не на-

стільки актуальним, як на первинному етапі. Його «територія» стала плац-

дармом для приватних ініціатив, малого й великого бізнесу, транскордон-

них обмінів, тобто мережу інтеґровано в ті чи інші виробничі чи трудові 

цикли. 

Цікавий момент, що це здійснює значний вплив на соціалізацію люди-

ни: її попередні «ізоляціоністські» стадії тепер дедалі більше поступаються 

перед «міжнародними», «транснаціональними», що потребує вироблення 

відповідної мови, стандартів і правил спілкування та розпізнавання. 

Це істотно позначається й на людській праці. У «Капіталі» К. Маркс 

стверджує, що людська праця є використанням простої робочої сили, якою 
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в середньому володіє тілесний організм кожної пересічної людини, що не 

вирізняється особливим розвитком. Проста пересічна праця, хоча й має різ-

ний характер в різних країнах і в різні культурні епохи, попри те для кож-

ного визначеного суспільства є певною даністю. Відповідно, складна праця 

означає лише переведену у ранґ чи, радше, помножену просту працю, таким 

чином, що менша кількість складної праці дорівнює великій кількості 

прос тої. К. Маркс робить принципове «ґлобалізаційне» зауваження, що 

таке зведення складної праці до простої здійснюється перманентно. Товар 

може бути продуктом найскладнішої праці, однак його вартість робить 

його рівним продуктові простої праці й сама являє собою лише певну кіль-

кість простої праці [Маркс, 1960: с. 53].

Однак автоматизація виробництва зробила так звану просту працю до-

рожчою, ніж складна, а також часовитратною, енерговитратною, ресурсо-

витратною. Це призвело до здешевлення простої праці й навіть її відчужен-

ня, іншими словами, вона втратила навіть свою інституційність як основу 

стабільного та безперервного розвитку. Натомість складна праця, усклад-

нюючись, модифікуючись, також перетворилася в низку рівнів із різними 

ієрархічними структурами.

Саме це, на думку Т. Фридмана, призвело до введення стандартизації за-

для безперебійної роботи підрозділів чи відносин із іншими організаціями. 

HTML, HTTP, XML тощо — після прийняття цих стандартів, підкреслює 

Фридман, люди почали більше уваги звертати на якість того, що вони роб-

лять, ніж на те, як вони це роблять. А про те, що вибір кращого оператора — 

це також вагомий конкурентний стимул, годі й говорити. Відтак виникнення 

віртуальних компаній стало ще одним цивілізаційним проривом. 

Ще один чинник сплощення світу Т. Фридман називає вивантажен-

ням — це використання блоґінґу — енергії окремих людей, спільнот, груп, 

активістів чи волонтерів. Він стверджує, що завдяки платформі плаского 

світу щоразу більше користувачів Інтернету пропонують власні новинки й 

думки, ініціативи чи альтернативні щодо загальновживаних проекти. Ко-

лективно розроблене безкоштовне програмне забезпечення, незалежне і 

необмежене жодними табу громадське середовище, колективна журналіс-

тика, приватний блоґ як автономний медіа-ресурс, колективна бібліотека 

Wikipedia — це далеко не весь перелік дії енергії незалежних від уряду чи 

інших організацій людей і спільнот.

Щодо інших чинників — аутсорсингу, офшорингу, мережі постачання та 

інсорсингу, то вони дали можливість задіювати людський капітал і здійсню-

вати виробництво, тобто формувати продукт і збувати продукт, за гнучки-

ми схемами, спираючись на різні реґіони світу. Йдеться не про рутинну 

роботу філіалів і підрозділів у всіх можливих куточках планети, а про дина-

мічність, гнучкість і автономність дій у виборі замовників на окремі на-

прямки виробництва та у виборі зовнішніх ринків, які переживають складні 

трансформації, під які варто підлаштовуватися. Такі стратегії дозволяють, 
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звісно, звільняти людей і капітали для нової та складнішої роботи і вироб-

ляти кінцевий продукт дешевше, а головне — робити його доступним для 

споживачів у різних реґіонах планети. Втім, варто зважати й на соціальні 

наслідки: Фридман наголошує, що у «пласкому світі щоразу більше робіт 

підлягатимуть автоматизації і диґіталізації» [Фрідман, 2008: с. 285].

Як окремий чинник сплощення світу Т. Фридман виокремлює інфо-

порядкування. Google, MSN, Search, Yahoo! Уже навряд чи знайдемо користу-

вачів Інтернету, які можуть обійтися без цих пошуковиків чи їхніх аналогів. 

Системи інфо-порядкування не лише демократизували людську свідомість 

чи суспільства з високим рівнем користувачів світовою мережею (зрівняли 

низку старих модерних опозицій «провінція — центр», «локальне — ґло-

бальне», «елітарне — масове»), а й зробили доступними нові культурні, со-

ціальні, політичні, економічні, інтелектуальні простори, до проникнення в 

які потрібне лише зацікавлення та воля. 

Усе це сприяло формуванню сталої та соціально впливової віртуальної 

громадянської культури: швидкого пошуку однодумців, партнерів, кадрів, 

волонтерів, активістів, друзів, формування нових соціальних рухів чи су-

спільних груп, незалежно від державних кордонів, урядових політик чи ін-

ших адміністративних, політичних чи ідеологічних перепон. На думку Т. Фрид-

мана, такою є природа нового середнього класу, який сформувався разом із 

ґлобалізацією 3.0. Цей клас Р. Флорида слушно називає «креативним» 

[Флорида, 2005].

У багатьох перехідних країнах із керованою демократією політичні ад-

міністрації вже відчувають загрозу для свого правління з боку саме цього 

класу та соціальних мереж, зокрема, таких як Facebook, котрі постають, 

фактично, реальністю, звільненою від будь-яких перепон, реальністю обі-

знаності з тим, що приховують провладні медіа. 

ДЖЕРЕЛА

Фрідман Т. Світ плаский: Ґлобалізований світ у ХХІ столітті / Томас Л. Фрідман ; пер. з 

англ. М. Руденко. — Харків: Акта, 2008. — 675 с.

Бауман З. Плинні часи: життя в добу непевности / Зиґмунт Бауман ; пер. з англ. А. Мар-

чинського. — К. : Критика, 2013. — 176 с.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. — London : Sage, 1992. — 224 pp.

Фадєєв В. Пізньомодерний соціальний порядок та трансформація політичного життя / 

В.Б. Фадєєв // Українська політична нація: проблеми становлення : зб. наук. ст. / за 

ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М.Т. Степика, В.М. Яблонського. — К. : НІСД, 

2012. — С. 86–101.

Фримен К. Як час спливає: Від епохи промислових революцій до інформаційної револю-

ції / Крис Фримен, Франсиско Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. — К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. — 510 с.

Кононов І. Соціологія і проблема просторової організації суспільства / Ілля Кононов // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2004. — № 4. — С. 57–78. 

Кайку М. Гіперпростір: наукова одиссея крізь паралельні світи, викривлений простір-

час і десятий вимір / Мічіо Кайку ; наук. ред. І.О. Вакарчук ; пер. з англ.: А. Ка-

м’янець. — К. : Основи, 2005. — 458 с.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2014, № 6 89

Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції «Сплощення світу» Томаса Фридмана

Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму / Фредрик 

Джеймісон ; [пер. з англ. та післямова П. Дениска]. — К. : Курс, 2008. — 504 с.

Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю.Н. Пахомов, 

С.Б. Крымский, Ю. В. Павленко [и др.] ; под. ред. Ю. Н. Пахомова. — К. : Наук. 

Думка, 2002. — 632 с.

Маркс К. Собрание сочинений: [у 50 т.] / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. — М. : 

Политиздат, 1960. — Том 23. — 907 с.

Флорида Р. Креативный класс: Люди, которые меняют будущее / Р. Флорида ; пер. с 

англ. — М. : Классика-XXI, 2005. — 430 с.

Анатолій Астаф’єв — кандидат філософських наук, завідувач сектору культурологічних 

досліджень відділу гуманітарної політики Національного інституту стратегічних дослі-

джень.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




