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публика - няма злата, няма ос-
танки от крепости и некрополи.
Но изследването на праистория-
та ни дава знание кога се е заро-
дил животът в дадено място, кои
са и откъде са дошли първите
жители, с какво са се занимава-
ли. Това е особено важно, когато
става дума за Югоизточна Евро-
па, където преди много хилядо-
летия са обитавали първите ев-
ропейци, разселили се след това
навътре към континента.

Едно изключително интерес-
но място е праисторическото се-
лище Ашаг пинар (Долен кладе-
нец) до турския град Къркларели
(Лозенград) - интензивно разви-
ващ се областен център, на око-
ло 60 км от Малко Търново от
южната страна на Странджа.
Целият регион - Тракия, е център
на връзката между древните ме-
стни обитатели и населението,
дошло от Мала Азия, обяснява
проф. Мехмет Йоздоган от
Държавния университет на Истан-
бул, ръководител на разкопките
тук. Той посреща на обекта
българските студенти и препод-
ватели от

Международния летен
университет

“Странджа планина и нейна-
та роля в преноса на цивилиза-
ции Изток-Запад”. Университетът
е създаден преди 10 години по
идея на проф. Александър Фол,
днес запознаването с паметни-
ците от двете страни на Странд-
жа ръководи проф. Валерия Фол.
С Валерия отдавна се знаем,
винаги вратите ни един за друг
са отворени, казва веднага проф.
Йоздоган. Според българските
преподаватели, които са от Уни-
БИТ и ЮЗУ, той е сред най-изве-
стните изследователи на праис-
торията, нарежда се в първата
петорка на светилата на науката
за древността в света.

Логично е студентите от лет-
ния университет да започнат от-
тук запознаването си с културни-
те паметници на турска Странд-
жа. Лекциите на терен са най-
полезната част от обиколката,
защото студентите виждат и усе-
щат на място онова, което учат
на теория. Обектът Ашаг пинар е
огромен, разкопките продължа-
ват и в момента. Най-важното за
нас е да разберем как древните
хора са стигнали дотук - дали с
масово преселване, дали просто

В праисторически времена местно население в Странджа и пришълци от Мала
Азия са родили нова цивилизация, разпространена сетне към континента

са се заселили тук заради пло-
дородието и природата, дали са
заварили местно население, от-
кога се занимават със земеде-
лие и животновъдство, започва
сладкодумно проф. Йоздоган.
Прави паралел с проучването на
могилата в с. Караново в Бълга-
рия и хронологията на праисто-
рическите културни пластове там,
която е приета в европейската
наука за еталон на праистория-
та. Според него обаче в Ашаг
пинар се откриват и два по-ран-
ни пласта от най-ранния каранов-
ски слой, известен като Карано-
во-1.

Още преди да стигнем до те-
рена, виждаме, че обектът не е
обичаен. При самия вход, зад та-
белата, която оповестява, че тук
се правят археологически раз-
копки, са поставени в цял ръст
метални скулптури на животни,
обитавали тези земи в древност-
та. Пред тях, на огромна поляна
навътре към обекта, стоят три го-
леми шатри - с покриви от слама,
отвътре обшити с дърво. Оказва
се, че това са макети на праисто-
рически жилища, в които

човек може да влезе
и да разгледа

древните предмети, служили за
лов, за земеделие, за бита. Тук
жилищата са били от дърво, кое-
то не се запазва през вековете и
е много трудно по находките да
бъде възстановена представата

за селището, обясня-
ва Йоздоган. По ду-
мите му артефактите
от праисторията вина-
ги са по-малко, но все
пак са достатъчни, за
да се направи вазста-
новка, която да пока-
же на посетителя как
са живели хората в
много древни време-
на. Истинските наход-
ки, намерени на тере-
на, отиват в Истори-
ческия музей на
Къркларели, а техни
точни копия са поста-
вени в къщите-макети.
В първата от тях може
да се види нагледна
карта на цялото пра-
историческо селище,
докъде е проучено и
какво предстои. Нами-
раме се в “истинска”
просторна праистори-
ческа къща, наоколо
са макетите на огни-
щето, “нощвите”, оръ-
жията по стените и чо-
вешки фигури, които
са много характерни
за музеите в Турция и

онагледяват всяка експозиция.
Засега са готови три къщи, но

общо ще бъдат 12, обяснява про-
фесорът. Всъщност  социализира-

Откъде са дошли
древните европейци

Мехмет Йоздоган и
Валерия Фол на обекта

Разкопките

В къщата

Макет на праисторическа
къша в реални размери

нето на обекта и
възможността да
бъде показван
пред туристи
вървят едновре-
менно с разкопки-
те! Нещо, което
изглежда като
фантастика на
фона на огромния
проблем у нас -
обикновено най-
трудното е да се
намерят пари за
социализирането
на вече разкрити-
те паметници, то
понякога се бави
с години след раз-
копките. Мехмет
Йоздоган ръково-
ди самите разкопки, но и екипа,
който прави възстановките. Оче-
видно тук отдавна са разбрали,
че археологът е този, който най-
добре знае как трябва да бъде
консервиран и реставриран
обектът. Докато в България едва
с последните поправки в Закона
за културното наследство най-
сетне бе записано, че в групата
за консервация и реставрация за-
едно с архитектите участва архе-
ологът, който проучва паметни-
ка. Досега нашите археолози ня-
маха тази възможност, помагаха
на архитектите със своите мате-

риали и записки, но ня-
маха решаваща дума
при реставрация. Зато-
ва имаме немалко при-
мери на смехотворни и
измислени реставра-
ции, които имат малко
общо с реалния вид на
паметника в древност-
та. Дори българските
студенти, които все още
само се обучават, вед-
нага направиха сравне-
нието. То не е в наша
полза.

В последните годи-
ни

турската
държава дава

големи средства

за археологическите
разкопки не само в
Странджа. Идеята да се

развива културният туризъм е
част от усилията на държавата
за присъединяването на Турция
към Евросъюза. Проектът за Ашаг
Пинар има същата цел - да се
проучи и да се покаже как в
дълбока древност от региона на
Югоизточна Европа започва раз-
витието на обществото, за да се
разпространи след това към за-
падните части на континента.
Праисторическото селище тук е
огромно, в момента се отчужда-
ват нивите наоколо, за да може
да продължат разкопките и Ашаг
пинар да се оформи като голям
комплекс. Проф. Йоздоган дори
смята след пенсионирането си в
Истанбул (в Турция пенсионари-
нето зависи само от натрупания
трудов стаж) да се пресели в
Къркларели и да продължи раз-
копките. А през пътя в голяма
сграда на общината, която вече
не се използва, ще бъде разпо-
ложен след съответния ремонт
Историческият музей на Каркла-
рели. Сега той е в центъра на
града, има около 5600 експоната
в изложбата и във фондовете си.
Най-старите са датирани към
6600 г. пр.Хр.

Засега установихме, че пра-
историческата култура в Мала
Азия е била твърде различна от
тази в Странджа, обяснява проф.
Йоздоган. И показва едно от

таблата, на което са изобразени
културните пластове, открити на
обекта. Най-старите са от около
6500 г. пр.Хр. Проектът Ашаг пи-
нар е започнал през 1980 г. От-
начало екипът смятал, че с бег-
ло проучване ще може да уста-
нови с какво е свързано населе-
нието в тези места - с Мала Азия
или с България. Т.е. откъде са
дошли хората тук. Много бързо
обаче археолозите разбрали, че
отговорът на този въпрос е
твърде сложен и няма да бъде
намерен бързо. От 1993 г. на
обекта започват сериозни раз-
копки, които продължават до
днес. Финансирането е от Уни-
верситета в Истанбул, от Минис-
терството на културата и туриз-
ма на Турция и от германски ко-
леги, участващи в проекта. Не,
частници не дават пари за архе-
ология, всичко е от държавата,
смее се Йоздоган на нашия
въпрос. Според него построява-
нето на къщите-макети не е
сложно, сложно е да се устано-
ви какви са били хората и битът
им в праисторически времена, за
да не се изкривява историческа-
та истина.

Разбира се, най-интересно-
то е има ли вече ученият хипо-
теза за произхода на местните
обитатели, откъде са дошли те
преди хилядолетия. Проф. Йоз-
доган повтаря, че не е лесно
да се каже, но вече е ясно, че
на това място е имало местно
население и преселници, кои-

то са заживели заедно. Първи-
те преселници са дошли от
Егейско море и са навлезли по
поречието на р. Марица около
6500 г. пр.Хр. Ученият е катего-
ричен, че не е имало пресел-
ване откъм Истанбул, т.е. тези
хора не са минали през Босфо-
ра! А около 5800 г. пр.Хр. вза-
имодействието с местните оби-
татели (свързани с територии-
те на днешна България) е до-
вело до нов тип култура. Зато-
ва твърдя, че тук е кръстопътят
на взаимодействията - оттук и
от земите на България тръгва
културата на Европа, обобща-
ва Йоздоган. Понякога това е
един мост на културата, поня-
кога става граница между Мала
Азия и Европа, казва архео-
логът. На това място обаче око-
ло 2000 пр.Хр. по някаква при-
чина животът прекъсва и едва
след 1000 години отново се
възражда. Самите разкопки са
като всички, които познаваме и
у нас. Прави впечатление оба-
че изключително прецизно по-
чистеният терен, културните
пластове са като изсечени.

Оказва се, че недалеч се

намира още един интересен ар-
хеологически обект - Калъ гечит
(Кървав проход, наречен така
заради каторжното строене на
късна железница). Това също е
селище, но от времето на Троя.
Проучването му обаче е показа-
ло, че културата на това място не
е от типа на Троя. Първите следи
от живот са от 3200 г. пр.Хр., кре-
постната стена е вдигната около
2200 г. пр.Хр. Селището е било
търговско, намерени са голямо
количество конски кости. По ду-
мите на Йоздоган тук архитектур-
ното влияние от Мала Азия и
централна Анатолия е по-силно,
но то обхваща не повече от 20
на сто от културната характерис-
тика, докато 80 на сто са влияние
на населението, живяло по днеш-
ните български земи. Според
проф. Калин Порожанов, който
участва в летния университет,
подобно селище, но по-старо,
имаме у нас при Китен.

Тук също ни изненадва ме-
тодът на реставрация - останките
от древното селище са възсъзда-
дени върху терена, но истински-
те останки са под земята. Били са
засипани, за да бъдат запазени
от разрушение от въздуха,
слънцето и дъждовете. Впечатля-
ващо е, но всичко това иска до-
ста пари. Очевидно, в Турция са
убедени, че културен туризъм без
водещото участие на науката и
без пари не се прави. А с време-
то вложеното ще се възвърне
многократно.

Велиана ХРИСТОВА

А
рхеологическите про-
учвания на праистори-
чески обекти обикно-
вено не са много ат-
рактивни за широката

Снимки АВТОРКАТА



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


