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Аксіологія як наука про цінності становить сьогодні предмет ува�
ги дослідників різних наукових галузей. Спочатку в філософії, по�
тім соціології, культурології, філології вона вступила у свої пра�
ва й дала потужний поштовх подальшому розвиткові цих наук.
Ще у 20�х роках ХХ ст. була висловлена думка, що «цінності да�
дуть ключ, який врешті�решт звільнить усі гуманітарні науки від
їх сучасного стану патетичної поверховості» [Laird 1929:19].
Оcтанніми роками ціннісна проблематика стала привертати ува�
гу багатьох науковців досить активно. І це, за слушним зауважен�
ням Г. Вижлецова, не данина моді, а пошук найбільш безболісно�
го розв’язання проблем, пов’язаних зі світовою кризою, яка має,
незважаючи на регіональні особливості, спільне соціокультурне
підґрунтя [Выжлецов 2000].

Аксіологія соціальних комунікацій є новою, ще не розробле�
ною науковою галуззю. Можна назвати лише окремі досліджен�
ня, що стосуються аксіологічної проблематики в ЗМК. Це, насам�
перед, праці таких західноєвропейських учених, як С. Коен,
С. Холл, К. Тестер, Ю. Хабермас, Н. Стівенсон, А. Капто, які роз�
глядають проблему взаємостосунків моральних цінностей та мас�
медіа, етичні аспекти масової комунікації. У російській комуні�
кативістиці до аксіологічних питань у ЗМК звертаються І. Аннєн�
кова, В. Березін, І. Єрофєєва, Ю. Мірошников, Т. Науменко,
О. Полікарпова, Л. Світич, В. Сидоров, Г. Солганик, Є. Пронін,
Є. Проніна, О. Устимова, В. Ученова, Д. Ховалиг, зосереджуючи
увагу на механізмах формування оцінки в медіатекстах, світогля�
дних принципах журналістів, на аксіологічній функції ЗМК та
ролі цінностей у масовій комунікації. Серед вітчизняних дослід�
ників масово�комунікаційних процесів окремі аспекти аксіології
мас�медіа вивчають Н. Костенко, О. Гриценко, О. Кузнецова,
Б. Потятиник, В. Різун, К. Серажим, В. Корнєєв, які розглядають
проблеми репрезентації цінностей у масовій комунікації, цінніс�
но�етичного регулювання журналістської діяльності, формуван�
ня емоційно�оцінного навантаження медійних матеріалів.

Â Ñ Ò Ó Ï
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Дослідження аксіологічної проблематики в ЗМК зумовленe
насамперед занепокоєністю станом моралі в суспільстві, а також
значною роллю мас�медіа у формуванні ціннісної картини світу
сучасного споживача інформації.

ХХІ століття з його політичними та соціально�економічними
катаклізмами поступово витісняє загальноприйняті в усіх куль�
турах вічні цінності буття. Люди перестають сприймати ДОБРО,
СОВІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ як ціннісні домінанти. «Рідкістю
стала орієнтація на безкорисливість, гідність, розумність, на від�
вагу, патріотизм, ціннісність особистості, одержимість віри» [Лось
2008:38]. Незважаючи на відому істину, що «будь�які нові досяг�
нення людства… можуть ґрунтуватися лише на вдосконаленні
людських рис» [Печчеи 1980:224], люди все частіше не сприйма�
ють цього. Cучасний світ заполонили жорстокість, егоїзм, жадіб�
ність, які поступово витісняють на другий план загальнолюдські
цінності. Дехто вже навіть не усвідомлює, що «відмова від істи�
ни, честі, любові до народу і країни рано чи пізно обернеться руй�
нуванням держави, звіриним вишкіром людини» [Гессе 1992:25].

Значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій суспільства
відіграють сучасні мас�медіа. Загальновизнано, що вони вже «да�
вно перестали бути тільки засобами масової інформації. Швидше,
вони – носії специфічної системи цінностей, в основу яких покла�
дені складні процеси культурної алхімії» [Саенкова 1997:12].
Останнім часом дослідники все частіше висловлюють свої думки
про миротворчі можливості мас�медіа (огляд цих праць див.: [Бу�
джурова 2002:231]). Зокрема, директор Центру з проблем війни,
миру і засобів масової інформації Р. Манофф зауважує: «Ми не
можемо уникнути питання: що ще можна зробити для скорочен�
ня кількості конфліктів та запобігання їм, зменшуючи відповід�
но ті страждання, які супроводжують конфлікти? Але до чого тут
засоби масової інформації? А до того, що в сукупності своїх тех�
нологій, інститутів, професіоналів, норм і практичної діяльності
преса є могутньою силою, що впливає на спосіб життя людей, долі
народів і держав. ЗМІ – це важливий людський ресурс, потенціал
якого в сприянні припиненню і пом’якшенню соціального наси�
льства вимагає обговорення, оцінки і, коли це потрібно, мобілі�
зації» [Буджурова 2002:232].

Вітчизняні ЗМК вирізняються невтішними тенденціями в
транслюванні ціннісної інформації. За словами А. Чічановського
та В. Шкляра, «преса України – хвора. І економічно, і духовно»



8

[Чічановський 1995:43]. На жаль, за 15 років після їхнього «діаг�
нозу» до одужання ще далеко.

Серед значного потоку інформації, тиражованої ЗМК, пере�
важає негативна, що зазначають дослідники з різних наукових
галузей. Достатньо навіть побіжно переглянути перші сторінки
сучасних друкованих видань, щоб переконатися в цьому. Мож�
ливо, це й закономірно, адже справжніми новинами, за словами
М. Маклюена, є погані новини, про що свідчить будь�яка газета
з того часу, коли з’явився друк [Маклюэн 2003]. До того ж тера�
кти, війни, нещасні випадки, стихійні лиха – усе це, на жаль,
реалії нашого життя, тому не говорити про них у ЗМК просто
неможливо. Однак журналісти створюють таку медіареальність,
яка відсуває дійсність на другий план. Сьогодні «істинно тота�
льна війна – це війна за допомогою інформації, ...це постійна і
жорстока війна, у ній беруть участь буквально всі» [Мадисон, ел.
ресурс].

Через шалений потік негативної інформації наше суспільство
стає, як не прикро визнавати, психічно хворим. Про це свого часу
попереджав К. Юнг: «Майбутнє людство зіткнеться не стільки із
загрозою перенаселення чи ядерної катастрофи, скільки з небез�
пекою психічної епідемії» [Юнг 1998]. І справді, споглядання на�
сильства часто призводить до того, що люди стають полохливими
й схильними до паніки, нечутливими до чужого горя. Тиражуван�
ня агресивної інформації спричинює цілий спектр негативних
психологічних станів: тривогу, безпорадність, ностальгію, страх,
ненависть, презирство, розлюченість, злість. Це може збільшува�
ти агресивність поведінки глядачів, зменшувати дію чинників, які
стримують агресію, притупляти чутливість до агресії, формувати
в глядачів образ соціальної реальності, який не відповідає дійс�
ності. Про це свідчать дані соціологічних та психологічних дослі�
джень впливу ЗМК на поведінку й психологічний стан людини
[Доннерстайн 2001; Харрис 2002; Ольшанский 2002;
Брайант 2004; Винтерхофф�Шпурк 2007; Жмуров 1997; Букреев
2007; Публіцистика 2007: 106–110].

Звичайно, не можна однозначно стверджувати, що всі реципі�
єнти після сприйняття агресивної інформації виявлятимуть во�
рожість. Аудиторія ЗМК не є цільною, неподільною, одновимір�
ною. Вона завжди представлена окремими соціально�психологіч�
ними групами, різними за уподобаннями, ціннісними настанова�
ми, інтересами, потребами тощо. Проте активно тиражована
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агресивна інформація здатна зумовити виникнення в інформацій�
но�комунікативному просторі соціально�психічного дискомфор�
ту, появу неврозів, депресії, на що звертають увагу науковці (див.,
наприклад: [Фролов 2003; Пронина 2003; Донченко 2007; Злив�
ков 2007; Петрунько 2008; Макуха 2009; Короткова 2006]). По�
ширення негативної інформації часто спричинює так звану «нар�
котизуючу дисфункцію ЗМІ», під якою ще П. Лазарсфельд і
Р. Мертон розуміли можливість втрати чутливості до неприємних
соціальних проблем, апатію, появу «втомленості співчувати».
Люди звикають до негараздів свого життя й стають байдужими
до навколишнього світу, втрачають чуйність, милосердя
[Lazarsfeld 1951]. Прогнози дослідників підтвердили К. Кінник,
Д. Крегмон і Г. Камерон, які у своїй праці «Утома співчувати: ко�
мунікація і почуття спустошеності до соціальних проблем»
[Kinnick 1996] визнали існування цього феномену. Виявляється,
під час сприйняття значної кількості інформації про людські тра�
гедії та насилля посилюється байдужість, знижується гострота
почуттів. Після цього навіть будь�який добрий вчинок викликає
подив. Це, на думку А. Камю, «біда нашого часу. Ще недавно ви�
правдовування потребували погані вчинки, тепер його потребу�
ють вчинки добрі» [Камю 2000:154].

Значний потік такої інформації може породжувати глибокі
соціальні зміни, формувати новий тип свідомості в реципієнта і
призводити до когнітивних зміщень. Журналістам здається, що
вони (журналісти) «продають новини», людям – що вони просто
«задовольняють свою зацікавленість». Проте потім виявляється,
що інформаційний вплив змінив їхні думки й поведінку. Тому сьо�
годні виникає необхідність у формуванні нової тактики сучасних
мас�медіа: замість породження психологічного дискомфорту, ма�
сових неврозів, соціальної депресії та паніки вони повинні спро�
бувати виконувати роль психологічних компенсаторів негативних
процесів, адже «в критичній ситуації люди звертаються до мас�
медіа не лише як до джерела інформації, а й навіть як засобу пси�
хологічного комфорту» [Брайант 2004:29].

Науковці пропонують різні шляхи вирішення зазначеної про�
блеми. Ми поділяємо погляди тих дослідників, які вважають, що
успіх формування здорового інформаційного клімату в суспільстві
насамперед пов’язаний із виробленням механізму оцінної зрівно�
важеності та збалансованості інформації в ЗМК. Саме аксіологічно
збалансована інформація не лише змістить акценти з негативу, а й
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допоможе повернути реципієнта до стану консонансу, дозволить
«продемонструвати сприймачеві, як йому треба діяти, щоб у важ�
ких умовах перемогти всі обставини й домогтися оптимального ре�
зультату» [Різун 2005:72]. Як зазначав Е. Фромм, «людина схиль�
на йти назад і вперед, інакше кажучи, вона має в собі і добро, і зло.
Коли дві схильності урівноважені, вона може вибирати, якщо при�
пустити, що вона усвідомлює свою ситуацію та здатна до серйоз�
них зусиль. У такому разі вона може вибрати між альтернативами,
що детерміновані загальною ситуацією, в якій вона перебуває. Од�
нак, якщо її серце стало жорстоким настільки, що її схильності бі�
льше не врівноважені, вона більше не має свободи вибору» [Фромм
1994:10].

Саме тому ми й звернулися до аксіологічного моделювання
інформації в ЗМК. Ця проблема є новою в галузі соціальних ко�
мунікацій, що й засвідчує новизну пропонованої розвідки.

В основу моделювання, яке більшість науковців розуміє як
«добудовування образу, картини світу на основі відомих суб’єкту
параметрів в умовах низької поінформованості, або в умовах не�
повної обізнаності» (див., наприклад: [Красных 2003:145]), мо�
жуть бути покладені різні критерії. Зважаючи на те що кожне
дослідження комунікативного процесу враховує «формулу»
Г. Лассвелла: «Who says what to whom in which channel with what
effect?» («Хто повідомляє? Що саме? Якими каналами? Кому? З
яким ефектом?») [Lasswell 1948:37]), у процесі моделювання іде�
альним було б оцінити кожен її елемент, який, у свою чергу, є
окремою галуззю комунікаційного процесу.

Оскільки текст (повідомлення) є ядерним складником кому�
нікації, вважаємо, що саме він має бути в центрі уваги дослідни�
ка. Текст є умовним дзеркалом, що відбиває суспільні процеси,
ціннісні орієнтири. За слушним зауваженням В. Іванова, друга
ланка лассвеллівської формули «Що передають?» (тобто інфор�
мація, репрезентована в тексті) – це «одна з найважливіших скла�
дових комунікаційного процесу, яка пов’язує комунікатора й ау�
диторію, вивчаючи яку, можна зробити найбільш об’єктивні ви�
сновки про спрямованість комунікації. Нерідко зміст комунікації
сприяє вивченню інших складників комунікаційного процесу»
[Іванов 2004б:124].

Дослідження мас�медійної інформації крізь призму аксіології
дозволяє визначити ЗМК як аксіологічно�інформаційну систему.
Запропоноване в даному дослідженні аксіологічне моделювання
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надає можливість не лише визначити основні закономірності ство�
рення оцінних текстів, а й сприяє виробленню механізмів форму�
вання оцінно збалансованого інформаційного простору, що є ак�
туальною проблемою сучасної комунікативістики.

Автор усвідомлює, що ця розвідка – лише перша спроба у ви�
рішенні зазначених проблем. Проте ми сподіваємося, що запро�
понований аналіз дозволить окреслити певні шляхи виходу із си�
туації, які склалася нині в інфосфері глобалізованого світу.



<<
  /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 /OK
  /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
    /Academy
    /Academy-Bold
    /AcademyC
    /AcademyC-Bold
    /AcademyC-Italic
    /Academycond
    /AcademyCondensed
    /AcademyHo
    /Academy-Italic
    /AcademyItalic-BoldItalic
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AcmeFont
    /AdobeArabic-Bold
    /AdobeArabic-BoldItalic
    /AdobeArabic-Italic
    /AdobeArabic-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeFanHeitiStd-Bold
    /AdobeGothicStd-Bold
    /AdobeHebrew-Bold
    /AdobeHebrew-BoldItalic
    /AdobeHebrew-Italic
    /AdobeHebrew-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobeSongStd-Light
    /AdverGothicCamCTT
    /AGAalenBold-Roman
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGBengaly-Bold
    /AGBengaly-Roman
    /AGCenturion-Bold
    /AGCenturion-Italic
    /AGCenturion-Roman
    /AGCrownStyle-Oblique
    /AGCrownStyle-Roman
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /AGFriquer-Bold
    /AGFriquer-BoldOblique
    /AGFriquer-Oblique
    /AGFriquer-Roman
    /AGGalleon-Bold
    /AGGalleon-Roman
    /AGGloria-Bold
    /AGGloria-Roman
    /AGLettericaCompressed-Oblique
    /AGLettericaCompressed-Roman
    /AGLettericaCondensed-Bold
    /AGLettericaCondensed-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Bold
    /AGLettericaCondensedLight-BoldOblique
    /AGLettericaCondensedLight-Oblique
    /AGLettericaCondensedLight-Roman
    /AGLettericaCondensed-Oblique
    /AGLettericaCondensed-Roman
    /AGLettericaExtraCompressed-Oblique
    /AGLettericaExtraCompressed-Roman
    /AGLettericaUltraCompressed-Oblique
    /AGLettericaUltraCompressed-Roman
    /AGMelanie-Bold
    /AGMelanie-Roman
    /AGNewHandbook-Bold
    /AGNewHandbook-Roman
    /AGOpus-Bold
    /AGOpus-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Bold
    /AGOpusHighResolution-BoldOblique
    /AGOpusHighResolution-Oblique
    /AGOpusHighResolution-Roman
    /AGOpus-Oblique
    /AGOpus-Roman
    /AGPalatial-Bold
    /AGPalatial-BoldItalic
    /AGPalatial-Italic
    /AGPalatialRoman
    /AGPresquire-Bold
    /AGPresquire-BoldOblique
    /AGPresquire-Oblique
    /AGPresquire-Roman
    /AGReverance-Oblique
    /AGReverance-Roman
    /AGZeppelin-Oblique
    /AGZeppelin-Roman
    /Aksent
    /Albertus-ExtraBold
    /Albertus-Medium
    /AlbertusMT
    /AlbertusMT-Italic
    /AlbertusMT-Light
    /Alfredo
    /Algerian
    /AllegrettoScriptTwo
    /AllegroBT-Regular
    /Amelia
    /Amethyst
    /Anastasia
    /AnnaCTT
    /AnnaCTT-Bold
    /AnnaLightCTT
    /AntiqueOlive
    /AntiqueOlive-Bold
    /AntiqueOlive-Compact
    /AntiqueOlive-Italic
    /AntiqueOlive-Roman
    /Apple-Chancery
    /ArbatCTT
    /ArbatN
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /ArtScript
    /AstronCTT
    /Astro-SemiBold
    /Autumn
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeGothicC-Book
    /AvantGardeGothicC-BookOblique
    /AvantGardeGothicC-Demi
    /AvantGardeGothicC-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AXPAdverGothicC
    /AXP-BalticaCItalic
    /AXP-BodoniCBold
    /AXP-BodoniCBoldItalic
    /AXP-BodoniCItalic
    /AXP-CompactCBold
    /AXP-CompactCBoldItalic
    /AXP-CompactCItalic
    /AXP-FreeSetCBold
    /AXP-FuturisShadowC
    /AXPFuturisVolumeC
    /AXP-FuturisXCondCBold
    /AXP-JournalSansCBold
    /AXP-JournalSansCItalic
    /AXP-LazurskiCBold
    /AXP-LazurskiCBoldItalic
    /AXP-LazurskiCItalic
    /AXP-MonoCondensedCBold
    /AXP-MonoCondensedCBoldItalic
    /AXP-MonoCondensedCItalic
    /AXP-MyslCBold
    /AXP-MyslCBoldItalic
    /AXP-MyslCItalic
    /AXP-SchoolBookCBold
    /AXP-SchoolBookCBoldItalic
    /AXP-SchoolBookCItalic
    /AXP-TextBookCBold
    /AXP-TextBookCItalic
    /AXP-XeniaExtendedCBold
    /AZGaramondCTT
    /AZGaramondCTT-Bold
    /AZGaramondCTT-BoldItalic
    /AZGaramondCTT-Italic
    /AZGaramondExtraBoldCTT
    /Balthazar
    /BalticaC-Bold
    /BalticaCTT
    /BankGothicBT-Medium
    /BaskervilleAZPSBold
    /BaskervilleAZPSNormal
    /BaskervilleAZPSNormal-Italic
    /BaskervilleBT-Bold
    /BaskervilleBT-BoldItalic
    /BaskervilleBT-Italic
    /BaskervilleBT-Roman
    /BaskOldFace
    /Bastion
    /Bauhaus93
    /BauhausCTT
    /BauhausCTT-Bold
    /BauhausHeavyCTT
    /BauhausLightCTT
    /BauhausLightCTT-Bold
    /Bebit
    /BeeskneesC
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BenguiatBold
    /BenguiatGothicCTT
    /BenguiatGothicCTT-Bold
    /BenguiatGothicCTT-BoldItalic
    /BenguiatGothicCTT-Italic
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BenguiatNorm
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BernhardCTT
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BernhardN
    /BetinaScriptCTT-Bold
    /BetinaScriptCTT-Regular
    /BetinaScriptXC
    /BetinasN
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BirchCTT
    /BirchStd
    /BlackadderITC-Regular
    /BlackoakStd
    /Bodoni
    /Bodoni-Bold
    /Bodoni-BoldItalic
    /BodoniCameoCTT
    /BodoniCondCTT
    /BodoniCTT
    /Bodoni-Italic
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BodoniOrnamentsITCTT
    /Bodoni-Poster
    /Bodoni-PosterCompressed
    /BolsterBold
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanC-Demi
    /BookmanC-DemiItalic
    /BookmanC-Light
    /BookmanC-LightItalic
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /Borealis
    /BOUTONInternationalSymbols
    /BradleyHandITC
    /Brandish
    /BremenBT-Bold
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushBold
    /BrushBoldItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Brussels
    /Cabel
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Calligraph
    /Calligraphic
    /Calvin
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Candid
    /CaslonCTT-Bold
    /CaslonCTT-BoldItalic
    /CaslonCTT-Italic
    /CaslonCTT-Regular
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGTimes
    /CGTimes-Bold
    /CGTimes-BoldItalic
    /CGTimes-Italic
    /Chance
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharisSIL
    /CharisSIL-Bold
    /CharisSIL-BoldItalic
    /CharisSIL-Italic
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /Chicago
    /Chiller-Regular
    /Clarendon
    /Clarendon-Bold
    /Clarendon-Condensed-Bold
    /Clarendon-Light
    /Colbert
    /Collins
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Commons
    /CompactCTT
    /CompactNorm
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /Coolsville
    /CooperBlack
    /CooperBlack-Italic
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CooperNorm
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Copperplate-ThirtyThreeBC
    /Copperplate-ThirtyTwoBC
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /Coronet
    /Coronet-Regular
    /Corporate
    /Corrida
    /CorridaCTT
    /Cotlin
    /Cotlin-Bold
    /Cotlin-BoldItalic
    /Cotlin-Italic
    /Countdown
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /CourierCTT-Bold
    /CourierCTT-BoldItalic
    /CourierCTT-Italic
    /CourierCTT-Regular
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Courier-Oblique
    /CrashC
    /CrashCTT-Regular
    /Cricket
    /Cricket-Bold
    /CricketHeavy
    /CricketInlineShadow
    /CricketLight
    /Crystal
    /CurlzMT
    /CyrillicGoth
    /DauphinPlain
    /Dayton
    /DecorBold
    /DecorCTT
    /Decornorm
    /Deneane
    /Desdemona
    /Detente
    /DFAncestorITCTT
    /DfBackyardBeastiesTTITC
    /DFCalligraphicOrnamentsLET
    /DFDiversionsLET
    /DFDiversitiesLET
    /DidonaCTT
    /Dominican
    /Dynar-Bold
    /Dynar-Medium
    /DynarOutline-Bold
    /DynarShadow-Bold
    /EccentricStd
    /EdgeLine
    /EdgeLine-DemiBold
    /EdgeLineOutline
    /EdgeLineShadow
    /EdwardianScriptITC
    /Efon
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /Emmett
    /English111VivaceBT-Regular
    /EngraversMT
    /Enliven
    /EpsilonCTT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /EuclidExtra
    /EuclidExtra-Bold
    /EuclidFraktur
    /EuclidFraktur-Bold
    /EuclidMathOne
    /EuclidMathOne-Bold
    /EuclidMathTwo
    /EuclidMathTwo-Bold
    /EuclidSymbol
    /EuclidSymbol-Bold
    /EuclidSymbol-BoldItalic
    /EuclidSymbol-Italic
    /Europe
    /Europe-Bold
    /Europe-BoldItalic
    /EuropeDemi
    /EuropeDemi-Italic
    /EuropeExt
    /EuropeExt-Bold
    /EuropeExt-BoldItalic
    /EuropeExt-Italic
    /Europe-Italic
    /Eurostile
    /Eurostile-Bold
    /Eurostile-BoldExtendedTwo
    /Eurostile-ExtendedTwo
    /Evangelie
    /EverestDemi
    /EverestUltra
    /FatFaceCTT
    /FelixTitlingMT
    /FloraC
    /FloraC-Bold
    /FloriN
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrankfurterVenetianTT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothicBookC
    /FranklinGothicBookC-Italic
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothicDemiC
    /FranklinGothicDemiC-Italic
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothicHeavyC
    /FranklinGothicHeavyC-Italic
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothicMediumC
    /FranklinGothicMediumC-Italic
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreeSetCTT
    /FreeSetExtraCTT
    /FreeSetExtraCTT-Italic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /FrizQuadrataC
    /FrizQuadrataC-Bold
    /FrizQuadrataC-BoldItalic
    /FrizQuadrataC-Italic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBookC
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaDemiC
    /FuturaEugeniaCTT
    /FuturaEugeniaItalic
    /FuturaEugeniaNorm
    /FuturaLightC
    /FuturaMediumC
    /FuturisC
    /FuturisC-Bold
    /FuturisC-BoldItalic
    /FuturisC-Italic
    /FuturisLightC
    /FuturisXC
    /FuturisXCameoCTT
    /FuturisXCondCTT
    /FuturisXShadowCTT
    /Gals
    /Gals-Bold
    /GalsLight
    /Garamond
    /Garamond-Antiqua
    /Garamond-Bold
    /GaramondBookC
    /GaramondBookC-Bold
    /GaramondBookC-BoldItalic
    /GaramondBookC-Italic
    /GaramondBookNarrowC
    /GaramondBookNarrowC-Italic
    /GaramondC-Bold
    /GaramondC-BoldItalic
    /GaramondC-Light
    /GaramondC-LightItalic
    /Garamond-Halbfett
    /Garamond-Italic
    /Garamond-Kursiv
    /Garamond-KursivHalbfett
    /GaramondNarrowC-Bold
    /GaramondNarrowC-BoldItalic
    /GaramondNarrowC-Light
    /GaramondNarrowC-LightItalic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Gautami
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeotypeTT
    /GiddyupStd
    /Gigi-Regular
    /GillSans
    /GillSans-Bold
    /GillSans-BoldCondensed
    /GillSans-BoldItalic
    /GillSans-Condensed
    /GillSans-ExtraBold
    /GillSans-Italic
    /GillSans-Light
    /GillSans-LightItalic
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /Glasten
    /Glockenspiel
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GothicRusMedium
    /Goudy
    /Goudy-Bold
    /Goudy-BoldItalic
    /Goudy-ExtraBold
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /Goudy-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Graffiti1C
    /Graffiti1CTT-Regular
    /Graffiti2-C
    /Graffiti2-CTT
    /Graffiti3C
    /Graffiti3CTT-Regular
    /Graffiti4C
    /Graffiti4CTT-Regular
    /Graffiti5C
    /Graffiti5CTT-Regular
    /GranitCTT
    /GreekDinerInlineTT
    /GreekMathSymbolsNorm
    /GreekNorm
    /GymnasiaCTT
    /Haettenschweiler
    /Hair
    /Hansen
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /Harvest
    /HarvestItal
    /HaxtonLogosTT
    /HeavyN
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Condensed
    /Helvetica-Condensed-Bold
    /Helvetica-Condensed-BoldObl
    /Helvetica-Condensed-Oblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /HermesCTT
    /HeroldCTT
    /HeroldCTT-Bold
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HighWayC
    /HoboStd
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Hombre
    /HoverN
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /HuxleyTitling
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /InformCTT-Bold
    /InformCTT-Regular
    /InformN
    /InformShadowCTT-Regular
    /IrinaCTT
    /Italianate
    /Izhitsa
    /JakobCTT-Bold
    /JakobCTT-Regular
    /JakobExtraCTT-Regular
    /Jikharev
    /JikharevNorm
    /JoannaMT
    /JoannaMT-Bold
    /JoannaMT-BoldItalic
    /JoannaMT-Italic
    /Jokerman-Regular
    /JournalCTT
    /JournalCTT-Bold
    /JournalCTT-Italic
    /JournalSansCTT
    /JuiceITC-Regular
    /KabelC-Bold
    /KabelC-Book
    /KabelC-Demi
    /KabelC-Medium
    /KabelC-Ultra
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kaliakra
    /KarollaCTT-Regular
    /Kartika
    /kidSWritten
    /KorinnaBlackC
    /KorinnaBlackC-Heavy
    /KorinnaBlackC-Kursiv
    /KorinnaBlackC-KursivHeavy
    /KorinnaC
    /KorinnaC-Bold
    /KorinnaC-BoldItalic
    /KorinnaC-Italic
    /KozGoPr6N-Bold
    /KozGoPr6N-ExtraLight
    /KozGoPr6N-Heavy
    /KozGoPr6N-Light
    /KozGoPr6N-Medium
    /KozGoPr6N-Regular
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPr6N-Bold
    /KozMinPr6N-ExtraLight
    /KozMinPr6N-Heavy
    /KozMinPr6N-Light
    /KozMinPr6N-Medium
    /KozMinPr6N-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /KremlinCTT
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LazurskiCTT
    /LetterGothic
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldSlanted
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Slanted
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LidiaC
    /LidiaCTT
    /LifeSignsTT
    /Limousine
    /LiteraturnayaCTT
    /LiteraturnayaCTT-Bold
    /LiteraturnayaCTT-BoldItalic
    /LiteraturnayaCTT-Italic
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LMUkrLine
    /LubalinGraph-Book
    /LubalinGraph-BookOblique
    /LubalinGraph-Demi
    /LubalinGraph-DemiOblique
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Luga
    /Luga-Bold
    /Luga-BoldOblique
    /LugaBook-Book
    /LugaBook-BookOblique
    /LugaBook-SemiBold
    /LugaBook-SemiBold-Oblique
    /LugaExtraAd-ExtraLight
    /LugaExtraAd-ExtraLightOblique
    /LugaExtra-ExtraLight
    /LugaExtra-ExtraLightOblique
    /Luga-Oblique
    /LugaShadow
    /MachineCTT
    /MachineCTT-Bold
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /Manorly
    /Marigold
    /Martina
    /MatterhornCTT
    /MaturaMTScriptCapitals
    /McLeudCTT
    /MelodBold
    /MesquiteStd
    /Micra
    /Micra-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /Minerva
    /Miniature
    /Miniature-Bold
    /Miniature-BoldItalic
    /Miniature-Italic
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /Monaco
    /MonaLisa-Recut
    /MonoCondensedCTT
    /MonoCondensednorm
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MontblancCTT
    /MontblancCTT-Italic
    /Moonbeam
    /Motter-TekturaCyrilic
    /MSLineDrawPSMT
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /MTFDoodle
    /MusicalSymbolsNorm
    /MVBoli
    /Mycalc
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /MyslCTT
    /MyslItalic
    /MyslNorm
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /NewJournalCTT
    /NewJournalCTT-Bold
    /NewJournalCTT-Italic
    /NewsPaperN
    /NewspaperSansCTT
    /NewtonC
    /NewtonC-Bold
    /NewtonC-BoldItalic
    /NewtonC-Italic
    /NewtonXCTT
    /NewYork
    /NewZelek
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NinaCTT
    /Notram
    /November
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /OCR_OneC
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAExtended
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OdessaScriptNorm
    /OfficinaSansACC-Bold
    /OfficinaSansACC-BoldItalic
    /OfficinaSansACC-Book
    /OfficinaSansACC-BookItalic
    /OfficinaSansC-Bold
    /OfficinaSansC-BoldItalic
    /OfficinaSansC-Book
    /OfficinaSansC-BookItalic
    /OfficinaSerifCTT
    /OfficinaSerifCTT-Bold
    /OfficinaSerifCTT-BoldItalic
    /OfficinaSerifCTT-Italic
    /OldEnglishTextMT
    /OlgaCTT
    /Onyx
    /OpineHeavy
    /Optima
    /Optima-Bold
    /Optima-BoldItalic
    /Optima-Italic
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OrnamentNorm
    /OrnamentTM
    /Oxford
    /OzHandicraftBT-Roman
    /PalaceScriptMT
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Palatino-Roman
    /Papyrus-Regular
    /ParagonNordCTT
    /ParagonNordCTT-Italic
    /ParagonNordUltraBoldCTT
    /Parchment-Regular
    /ParsekCTT
    /ParsekNorm
    /PentaBold
    /PentaDemi
    /PentaLight
    /PentaNormal
    /PenultimateLight
    /PenultimateLightItal
    /Perfo
    /Perfo-Bold
    /PerfoCone
    /PerfoCube
    /PerfoDome
    /PerfoOval
    /PerfoStar
    /PerfoWave
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /PetersburgCTT-Bold
    /PetersburgCTT-BoldItalic
    /PetersburgCTT-Italic
    /PetersburgCTT-Regular
    /PhoneticNewtonTT
    /PhoneticTM
    /PhrasticMedium
    /Pirate
    /Plain
    /PlainScriptCTT
    /Playbill
    /PoligonCTT
    /Pollock1C
    /Pollock1CTT-Regular
    /Pollock2C
    /Pollock2CTT-Regular
    /Pollock3C
    /Pollock3CTT-Regular
    /Pollock4C
    /Pollock4CTT-Regular
    /Pollock5C
    /Pollock5CTT-Regular
    /PoorRichard-Regular
    /PoplarStd
    /PopularScript
    /Poster
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PragmaticaBold
    /PragmaticaBoldItalic
    /PragmaticaC
    /PragmaticaC-Bold
    /PragmaticaC-BoldOblique
    /PragmaticaC-Oblique
    /PragmaticaCondC
    /PragmaticaCondC-Bold
    /PragmaticaItalic
    /PragmaticaLightC
    /PragmaticaLightC-Bold
    /Pragmaticanorm
    /PragmaticaShadowBold
    /PragmaticaShadowBoldItalic
    /PragmaticaShadowC-Bold
    /PragmaticaShadowC-BoldItalic
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /Pristina-Regular
    /Proun
    /Pump
    /QuantAntiquaCTT
    /QuantAntiquaCTT-Bold
    /QuantAntiquaCTT-Italic
    /QuiverItal
    /Raavi
    /Radar
    /Radix5
    /RageItalic
    /Ralenta-Bold
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /RodchenkoC
    /RodchenkoInlineC
    /Rodeo
    /Rodeo-Bold
    /Rodeo-BoldItalic
    /RodeoExtraBold
    /RodeoExtraBoldCameo
    /Rodeo-Italic
    /RodeoLight
    /RodeoLight-Italic
    /Roland
    /Rondalo
    /RosewoodStd-Regular
    /RowdyHeavy
    /RusselWriteTT
    /Salina
    /SchoolBook
    /SchoolBook-Bold
    /SchoolBook-BoldItalic
    /SchoolBookC
    /SchoolBookC-Bold
    /SchoolBookC-BoldItalic
    /SchoolBookC-Italic
    /SchoolBookCTT
    /SchoolBook-Italic
    /ScriptMTBold
    /SeaWolf_L
    /Secession
    /Secession-Bold
    /SecessionLight
    /SecessionLight-DemiBold
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /Serpentine
    /ShablonCTT
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /Simeiz
    /Simeiz-Bold
    /Simeiz-BoldItalic
    /Simeiz-Italic
    /SimeizLight
    /SimeizLight-Bold
    /SimeizLight-BoldItalic
    /SimeizLight-Italic
    /Skazka
    /Skinny
    /Sloneczko
    /SmileBabySmile
    /SnapITC-Regular
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Splash
    /Staccato222BT-Regular
    /StandardPosterCTT
    /Start
    /StempelGaramond-Bold
    /StempelGaramond-BoldItalic
    /StempelGaramond-Italic
    /StempelGaramond-Roman
    /Stencil
    /StencilStd
    /Stephen
    /SteppesTT
    /StudioScriptC
    /Stylo-Bold
    /Swan
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Taffy
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Tarzan
    /TatianaCTT
    /Taurus
    /Tavrida
    /TavridaAd
    /TavridaAd-Bold
    /Tavrida-Bold
    /Techno28
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TemporaLGCUni-Bold
    /TemporaLGCUni-BoldItalic
    /TemporaLGCUni-Italic
    /TemporaLGCUni-Regular
    /TempusSansITC
    /TextBookCTT
    /Thames
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNRCyrMT
    /TimesNRCyrMT-Bold
    /TimesNRCyrMT-BoldInclined
    /TimesNRCyrMT-Inclined
    /Times-Roman
    /Toledo
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /TraktirNormal
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /TrueGritC
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /TypoUprightBT-Regular
    /UkrainianCompact
    /UkrainianCompactBold
    /UkrainianCompactBoldItalic
    /UkrainianCompactItalic
    /UkrainianFuturisExtra
    /UkrainianFuturisExtraBold
    /Univers
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldItalic
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-Condensed-Bold
    /Univers-Condensed-BoldItalic
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-Condensed-Medium
    /Univers-Condensed-MediumItalic
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-Medium
    /Univers-MediumItalic
    /Univers-Oblique
    /Valken
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Vetren
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /Vivian
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /Waverly
    /Webdings
    /WhimsyTT
    /WienInline
    /WienLight
    /WienLight-Bold
    /WindC
    /WindCTT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /XeniaCameoCTT
    /XeniaCondensedCTT
    /XeniaCTT
    /XeniaExtendedCTT
    /XeniaWesternCTT
    /XeniaWesternCTT-Italic
    /ZapfChanceryC
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /ZapfRussItalic
    /ZhikharevCTT
    /ZingDing
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
  ]
  /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 <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /RUS ()
  >>
  /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




