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РЕЦЕНЗІЇ 

 
 

РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТУ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 
(міркування про видання (2012, 2015, 2016 рр.) професора 

Б. В. Года і доцента Н. В. Год) 
 

 
Опанування минулого є важливим елементом сучасної культури, 

що доводить велетенське розмаїття його репрезентації – наукові 
дослідження, академічна історія, фільми, вистави, святкування, 
відзначення, літературні твори, пам'ять та ін. У період становлення 
української національної освіти ХХІ ст., що відбувається у єдності з 
європейськими освітніми процесами, посилюється інтерес до 
історико-педагогічного досвіду минулого як етнокультурного, так і 
національного, світового. Переосмислення минулого, пошуки нових 
смислів для освіти нинішнього часу здійснюється фахівцями-
істориками, педагогами, дослідниками історії педагогіки, які, живучи 
у своєму часі, артикулюють ідеї, відомості, факти та ін. чинники 
давнини. Це особливо характерно для дослідників Античності та 
Середньовіччя. Прикладом тому є видання істориків-педагогів 
Полтавського національного педагогічного університету іме-
ні В. Г. Короленка професора Б. В. Года і доцента Н. В. Год – «Еразм 
Роттердамський – “наставник Європи”: історичні та педагогічні 
нариси» (автори Б. В. Год, Н. В. Год, 2012 р.); «Дитячі ігри (від 
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Античності до початку ранньомодерного часу)» (автор Б. В. Год, 
2015 р.); «"Наука доброчесності” гуманіста Еразма Роттердамського» 
(автори Б. В. Год, Н. В. Год, 2016 р.). Монографії, адресовані передо-
всім науковцям, педагогам, усім, хто цікавиться історією педагогіки 
та культури, охоплюють змінені та доповнені версії раніше 
друкованих авторами статей, а також низки нових текстів. Хоча 
видання й складаються з трьох книг, воно є цілісним, обʼєднаним 
одним метазмістом – освіта Середньовіччя в часи змін. Добротна 
поліграфія, продумане структурування матеріалу в традиціях навчаль-
но-методичної літератури, художнє оформлення також сприяють 
єдності текстів. Книги, що прийшли до українського читача, є акту-
альними, оскільки на перетині століть, епох, культур спостерігається 
особливе зацікавлення до змін, ідей, підходів у організації освіти, 
змісту навчання й виховання, практичних прийомах тощо. 

Перед істориками педагогіки, які реконструюють позачасову 
сучасність, постають проблеми методологічних, філософських, 
професійних переосмислень. Незважаючи на багатогранність нових 
смислів, Б. В. Год і Н. В. Год не лише засвідчили обізнаність із 
сучасними ідеями, але й витончено, зважаючи на широке коло 
читачів, репрезентували в монографіях свою концепцію. У час, коли 
наша педагогічна наука ще не досягла того рівня, на якому 
практикуються базисні європейські теорії (гуманітаристика, історизм, 
структуралізм, феноменологія, деконструктивізм та под.), що сьогодні 
творять інтелектуальний горизонт гуманітарних і суспільних наук, 
автори, звільнившись від догматичної «теорії відображення», 
класичної методології, тривалий час панівної, шукають діалогу з 
читачем. Швидкими темпами, надолуживши згаяне, через ізолятив-
ність від західної науки в радянський період, вони, критично осмисли-
вши й оцінивши розмаїття теоретичних шкіл, пропонують власну 
концепцію діалогу освіти минулого і сучасного, культури Середньо-
віччя та Новітнього часу. Спрямування дослідження на діалог фіксує-
ться в усіх виданнях – і в тому, де йдеться про «наставника Європи» 
Еразма Роттердамського, і в аналізі концептів доброчесності, гри. 

Побудувавши виклад матеріалу в епістемологічній культурно-
антропологічній парадигмі, Борис Васильович та Наталія Володими-
рівна, користуючись традиційною термінологією, поступово розкри-
вають спільність ідей, традицій, інновацій. Фахівці з питань минулих 
епох переймаються цінностями та ідеями сучасності. Їхня розповідь 
про наріжну епоху переходу Середньовіччя у Відродження постає як 
жива – минуле відбиває сучасні турботи й підтримує наші наміри. 
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Описуючи пошуки витоків ренесансного світогляду, автори не 
відриваються від попереднього досвіду як міфопоетичного світу, 
античних зразків, середньовічної релігійності, ідей Відродження, 
Реформації, Просвітництва, так і нового й новітнього часу. Видання 
наповнені переосмисленням ментальних, поведінкових стратегій, 
орієнтацією на діалогічність, інтелектуалізацію, історизм, мінливість, 
рух, зміни, теорією пізнання тощо. 

Нові підходи в історико-педагогічних дослідженнях Б. В. Года та 
Н. В. Год співзвучні новому філософсько-історичному напряму – 
«новій інтелектуальній історії», в основі якої лежить «наративна 
філософія історії», де текст історика – це наратив, оповідь, дискурс, 
нарис, подібний до того, який створюють письменники. Наративи-
оповіді – це нові шляхи історичного мислення, пам’яті, освіти. Три 
завершені монографії, на перший погляд присвячені різним темам, 
об’єднані єдиним змістом, становлять смислову цілісність і сприйма-
ються як великий наратив, із його чітко визначеними структурами: 
автор – об’єкт – читач. Внутрішня структура цілісності смислів 
монографій дає підстави акцентувати увагу не на обґрунтуванні 
загально-абстрактних гносеологічно-методологічних методів, прин-
ципів, а намагатися побачити різні способи творення об’єкта 
дослідження, усвідомити зв’язок автора і читача, рецепцію автором 
спадщини мислителя Середньовіччя та рецепцію читачем як автор-
ського тексту, так і на спадщини гуманіста Еразма Роттердамського. 
Праці педагогів-науковців дають можливість прослідкувати 
наративний спосіб подачі матеріалу дослідження, що творить 
активний діалог авторів, читачів із тими, хто приходить із далекого 
минулого і залишив спадок ідей, які й донині не зреалізовані. 

У педагогічному наративі професор і доцент діляться з читачем 
своїм осмисленням спадщини гуманіста, своїми рецепціями 
порушених Еразмом Роттердамським ідей, які сприятимуть 
поглибленню сприйняття суголосних нинішнім проблемам, а саме:  

 відкриття світу дитині; усебічний розвиток дитини; гуманне 
до неї ставлення; теорії раннього виховання; високі вимоги до 
вчителя; формування новоєвропейських ідеалів людини; моральність і 
духовність; 

 роздуми про освіту і виховання (правила і методичні 
прийоми; роздуми про гру; питання війни і миру); 



 ISSN 2226-4051. Естетика і етика педагогічної дії. 2016. Вип. 14 
ISSN 2226-4051 Aesthetics and ethics of pedagogical action. 2016. Issue 14 

 

205 

 моральні й соціальні цінності; міжнародні відносини; 
миротворчість у політиці, міжконфесійних стосунках; вивчення 
античної спадщини; організація церкви; виховання правлячої еліти; 

 Європа як єдиний християнський дім та ін. 
Авторами зібрано, класифіковано методи морального 

виховання, запропоновані Еразмом Роттердамським: «м’якої руки», 
«приманки», бесіди і повідомлення, настанови, напучування, 
умовляння, позитивного прикладу, переконування, гри та ін.  

У центрі уваги двох книг опиняється унікальний життєсвіт 
неповторного мислителя пізнього Середньовіччя Еразма Роттердамсь-
кого, поданий як захоплююча розповідь. Повернення особистості в 
центр аналізу історичних європейський процесів ХVІ – XVII століть 
розкриває перспективу дослідження освіти, що підпорядковується 
історичності людського буття. Відзначаючи багатогранну діяльність 
лідера «республіки вчених», «наставника Європи» голландського 
гуманіста Еразма Роттердамського (теолога, філософа, біблеїста, 
педагога, лінгвіста, політика, державника та ін.), автори розкривають 
життєвий шлях, долю людини, «жадібної» до знань, яка відродила 
античні традиції в Європі. Підготований ним текст Святого Письма 
грецькою та латинськими мовами, виданий у типографії, зіграв 
помітну роль у культурно-просвітницьких взаємозвʼязках усієї 
Європи. Вплив Еразма Роттердамського на шкільні реформи 
XVI століття, які зламали стару освітню систему, зберігався в Європі 
до XVIІ століття. На початку ХХІ століття настанови просвітителя 
Європейського Відродження є актуальними. У наративі через Еразма 
Роттердамського повідомляється значна інформація про освітні 
заклади тієї епохи – монастирські, церковні, приватні, університети та 
ін. Стають відомими гуманітарні науки, які в той час вивчали 
(література, філософія, моральна філософія, етика та ін.). Особливий 
інтерес викликають відомості про створення й друкування у добу 
Середньовіччя підручників, різноманітних посібників як для вчителів, 
так і для учнів. Серед праць Еразма Роттердамського, різних жанрів і 
призначень, назавжди залишилися в історії педагогіки ті, що сприяли 
педагогічній практиці та досвіду викладання мови: трактати «Про 
спосіб навчання», «Про написання листів», «Про подвійне багатство 
слів і речей», «Промова, присвячена доброчесності», «Розмови 
запросто», «Про словесне багатство», «Про виховання дітей», 
«Формули повсякденних розмов» і методологічний посібник «Про 
пристойність дитячих звичаїв» та ін. Принагідно згадуються праці 
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Еразма Роттердамського, у яких подаються його педагогічні 
міркування типу: «Зброя християнського воїна», «Виховання 
християнського державця». 

Не втратили своєї естетичної та історико-пізнавальної цінності 
праці мислителя Середньовіччя «Похвала Глупоті, або Похвальне 
слово Дурості, виголошене Еразмом Роттердамським». «Похвала 
Глупоті» охоплює всі сторони існування людини, всі ступені 
громадського сходження, всі соціальні та особистісні зв’язки між 
людьми. Крім того, у ній як розмаїття картини світу, так і 
світовідчуття автора близьке до нинішньої доби. 

Праця мислителя «Розмови запросто», незважаючи на гоніння, 
користувалася величезною популярністю. Прижиттєвих видань було 
близько сотні, а потім упродовж двох із половиною століть її вивчали 
усі школярі Європи та заморських колоній, улюбленим розважальним 
читанням і для дорослих. Навіть на початку ХХ століття в Англії 
«Розмови запросто» друкувалися як підручник. Їх літературний вплив 
виявляють у багатьох письменників: Ф. Рабле, М. Сервантеса, 
Ж. Мольєра, Вольтера, В. Скотта та ін.  

Із визначеної дослідниками концептосфери педагогічних ідей 
мислителя епохи Середньовіччя (освіта, виховання, схоластика, 
дитина, світ дитини, моральне виховання, школа, сім’я, церква, 
моральність, духовність та ін.) увага авторів дослідження 
зосереджується на концептах гра, доброчесність. 

Наратив про гру наповнений невідомими і маловідомими 
фактами. Професор Б. В. Год оповідає про досвід використання гри як 
методу виховання від Античності до початку ранньомодерного часу. 
Його роздуми особливо важливі, коли йдеться про введення концепту 
гри в науково-педагогічну теорію та практику Я. А. Коменського; про 
природу і значення гри як явища культури в концепції голландського 
історика культури Й. Гейзінга. Аналізується також роль ігрового 
методу, розробленого гуманістом, з’ясовується його місце в сучасній 
виховній теорії і практиці. 

Концепту доброчинність Б. В. Год та Н. В. Год присвятили 
монографію, у якій з’ясовано генезис джерела, цілісну систему 
морального виховання людини. Доведено, що формування моральної 
й доброчесної особистості бачилося «наставнику Європи» в освіті. 
«Наука доброчесності» Еразма Роттердамського наповнена любов’ю, 
щирістю, терпимістю, чистотою, добротою, доброзичливістю і 
скромністю. Соціальний аспект християнської доброчесності 
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мислитель підсилював, посилаючись на апостола Павла: «Радіти 
вдачам братів у Господі, як своїм, допомагати їх бідам, як власним… 
направляти заблудлого, навчати незнаючого тощо». Доброчесність у 
християнсько-гуманістичній інтерпретації – це, насамперед, 
людяність, яку, на думку мислителя, має плекати школа, сім’я і 
церква. Нове прочитання надбань Еразма Роттердамського є не лише 
важливим для педагогічної науки, але й своєчасним, актуальним, 
особливо нині, у період глибинних трансформаційних процесів у 
суспільстві, освіті, творенні української національної ідентичності. 
Автори як історики, педагоги, дослідники історії педагогіки 
розкривають спадщину мислителя, аналізуючи витоки багатьох 
проблем, що хвилюють людство на всіх етапах його історії. Їм 
удається звернути увагу читачів на педагогічні ідеї Еразма 
Роттердамського, які б сприяли вихованню доброчесної людини, її 
світогляду, розвиненої особистості. Прикметно, що доброчесність 
нині введена в систему виховання, суспільного життя. 

Підсумовуючи, учені накреслюють перспективи дослідження 
порушеної наукової проблеми. На їхній погляд, продовженням 
наукових пошуків у «царині еразміанства» могло б бути поглиблення 
відомостей про роль і значення педагогічної спадщини мислителя в 
розвитку української освіти, творчості українських філософів, учених, 
педагогів та ін. 

Праці голландського гуманіста були відомі вченим Києво-
Могилянської академії. Педагогічні принципи використовувалися в 
організації навчання. У бібліотеці Харківського колегіуму знаходила-
ся книга «Домашні бесіди», яку з великою вірогідністю читав 
Г. С. Сковорода. Ідеї «наставника Європи» епохи Середньовіччя по-
різному представлені в українському письменстві, мистецтві, освіті 
тощо. Еразм Роттердамський був найулюбленішим новолатинським 
автором Г. С. Сковороди, про що оповідає професор Л. В. Ушкалов у 
праці «Сковорода та інші: Причинки до історії української 
літератури» (2007 р.). Сковородинівський образ Алківіадових шляхів 
близький до того, що змальовано у «Похвалі Глупоті». 

З огляду на малодосліджену академічну теорію наративної 
педагогіки, видання Б. В. Года та Н. В. Год є значним внеском у 
оновлення історії педагогіки, що породжує потребу в наступних 
виданнях задля розширення горизонту наратології, її смислів, 
термінів, положень у культурно-антропологічній парадигмі освіти. 

Рецензент – Тамара Усатенко 



<<
  /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 true
  /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 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /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 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /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 true
  /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 ()
  /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




