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Öz: Akademik kütüphaneler ba lı bulundukları
üniversitelerin ayrılmaz birer parçasıdır. Bu 
kütüphaneler üniversitelerin yüklendikleri e itim
ve ara tırma görevlerini desteklemek üzere 
yapılandırılmı lardır. Kütüphanelerin bulundukları
yerle kede varlıklarını hissettirebilmeleri için 
kullanıcıları, özellikle de ö retim üyeleri ile sıkı bir 
ileti im içinde olmaları gerekmektedir. Bu poster 
böyle bir ileti imin kurulması için bazı öneriler ve 
uygulama örnekleri içermektedir. 

Anahtar sözcükler: Tanıtım hizmetleri,  
i birli i, ö retim üyesi, kütüphaneciler 

Abstract: Academic libraries are inseparable 
components of university campuses.  They are 
meant to support the education and research 
mission that the universities undertake.  To 
increase their visibility on campus, libraries have 
to establish strong communication with their 
users, especially with the faculty members.  This 
poster puts forward some suggestions and best 
practices to favor such a relationship between 
librarians and faculty members. 

Keywords: Outreach services, Cooperation, 
faculty members, librarians 

Giri
Akademik kütüphaneler e itimin ve ara tırmanın iç içe 

geçti i üniversite yerle kelerinde, varlık nedenleri gere i,
geli tirdikleri basılı ve elektronik koleksiyonları ve 
yürüttükleri çe itli hizmetleriyle farklı kullanıcı gruplarına,
özellikle de ö retim üyelerine destek verirler. 

Kütüphanelerin üniversite kavramının ayrılmaz bir 
parçası oldu unu vurgulamak, yerle ke genelinde 
görünürlü ünü artırmak ve kütüphaneleri bir ara tırma 
merkezi haline getirmek ancak ciddi ve planlı bir 
çalı manın eseri olabilir. Kütüphanecilerin bu yönde 

atabilecekleri en önemli adımlardan biri kullanıcıları ile 
gerekli ileti im kanallarını kurmak, bunları açık tutmak ve 
bu ileti imi zaman içinde geli tirebilmek için iyi birer 
ileti imci olmayı ö renmektir. 

Bu posterde özellikle ö retim üyelerine odaklanılarak, 
onlarla yukarıda söz edilen türde bir ileti imin 
kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken dört kural ele 
alınmı , Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi (SKK) 
bu kurallar kapsamında incelenerek uygulama örnekleri 
verilmi tir. Ele alınan kurallar olu turulurken Louisville 
Üniversitesinde danı ma kütüphanecisi olarak görev yapan 
Terri L. Holtze’un (2001; 2002) olu turdu u kapsamlı
listelerden faydalanılmı tır.

Her kütüphane kendi kurum kültürüne, imkân ve 
özelliklerine göre bu uygulamalardan en azından bir 
kısmını uyarlayabilir ya da farklı uygulamalar yaratabilir.

Ö retim Üyesi–Kütüphaneci birli ini
Geli tirme Kuralları

Kural 1: Tanı , li kileri Canlı Tut
Bu adımda amaç; üniversite bünyesine yeni katılan 

ö retim üyeleri ile tanı mak ve eskileri ile ili kileri canlı
tutmaktır. Bu amaca yönelik olarak yapılabilecek
çalı maları ve uygulama örneklerini u ekilde
sıralayabiliriz:  

1. Yeni ö retim üyelerine ula ın: Suna Kıraç Kütüphanesi 
(SKK) yeni gelen ö retim üyeleri için bir “Ho  Geldiniz 
Paketi” hazırlar. Bu pakette kütüphane müdürünün bir 
yazısı, veri tabanlarını tanıtan kısa bir metin, ileti im 
bilgilerini içeren özel olarak tasarlanmı  bir kitap ayracı,
kalem, kütüphaneyi tanıtan bro ür, kütüphanelerin 
koleksiyon geli tirme ve rezerv gibi hizmetlerini tanıtan
metinler yer almaktadır.

2. Yeni ö retim üyelerini kütüphaneye davet edin ve 
kendileri için kütüphane turu düzenleyin: Ö retim 
üyelerinin ofislerine yapılan ziyaretler kadar kütüphaneye 
davet edilerek yapılan tanıtım da danı ma 
kütüphanecilerinin ba vurdu u etkin bir yöntemdir. Tur 



süresi ve kapsamı tamamıyla ö retim üyesinin 
ayırabildi i zamana göre belirlenir.  

3. Ö retim üyelerinizi de davet edece iniz bir resepsiyon ya 
da toplantı yapın: SKK her sene “Infofest” adıyla 
düzenledi i etkinli in son gününde verdi i bir davetle 
kütüphane personeli ile ö retim üyelerini biraraya getirir. 

4. Akademik bölümlere yeni katılacak ya da terfi edecek 
ö retim üyelerinin ara tırmalarına destek olmak 
amacıyla yayın gereksinimlerini ö renin: SKK 
koleksiyon geli tirmenin yanı sıra, yerle kede hazırlanan
projelere de kaynak sa lamaktadır. Bu amaçla ö retim 
üyelerinin çalı ma alanları düzenli olarak ilgili danı ma 
kütüphanecisi tarafından takip edilir. 

5. Ö retim üyelerine belli aralıklarla resmi olmayan 
ziyaretlerde bulunun:  Ara tırma ya da yardım istekleri 
olmadı ı zamanlarda kısa süreli ziyaretler ili kileri canlı
tutar ve akılda kalmanızı sa lar. SKK danı ma 
kütüphanecileri her akademik yıl en az bir ziyaret 
gerçekle tirmeye çalı ırlar.

6. Te vik ödülü aldıklarında ya da yeni yayınları çıktı ında
kutlama e-postası gönderin.

7. Ö retim üyelerinin kendilerine ait kitap, makale gibi 
yayınlarını takip edin ve satın alın: SKK “Ö retim Üyesi 
Yayınları” ba lı ı altında yürüttü ü çalı mayla hem 
elektronik hem de basılı ortamda ö retim üyelerinin 
yayınlarını takip eder; kitapları çıktı ında satın alarak 
özel bir alanda sergiler, makalelerini kataloglar. 

8. Yeni ö retim üyelerinin hangi dergileri takip ettiklerini 
belirleyin, yeni sayıları çıkınca onlara haber verin:
Elektronik dergi yayıncılı ındaki geli meler sayesinde 
bugün SKK isteyen ö retim üyelerine takip ettikleri 
dergiler için elektronik haber alma hizmeti (alert) 
olu turur ve yeni sayılar çıktı ında e-posta yoluyla 
dergilerin içindekiler sayfaları otomatik olarak 
kendilerine ula tırılır.

9. Kütüphaneye ili kin konuların görü üldü ü, içinde 
ö retim üyelerinin de yer aldı ı bir komite kurun: SKK 
yılda üç kere aralarında ö retim üyelerinin ve ö renci
temsilcilerinin de bulundu u “Kütüphane Danı ma 
Komitesi” toplantıları düzenleyerek komite üyelerini 
geli meler hakkında bilgilendirir; onların isteklerini 
dinler.

Kural 2: Öne Çıkar
Bu adımda amaç; yerle ke genelinde yapılan etkinlik, 

yayın vb. çalı malara katılarak kütüphanenin 
görünürlü ünü artırmaktır.

1. Yeni ö retim üyeleri için üniversite çapında düzenlenen 
tanıtım programı varsa buna katılın: Tanı mak istedi iniz
ki ileri birarada bulabilmeniz için bu önemli bir fırsattır.
Üniversite ö retim üyeleri uyum programları bu tür 
görü meler için uygun ortamlardır. Böylece onları
örne in kütüphane turuna yüz yüze davet edebilirsiniz.  

2. Ö retim üyelerinin katıldı ı seminer ve konferanslarda 
yer alın: SKK personeli fakültelerin düzenledi i seminer 

ve konferanslara ufak bir sergi masası açarak 
olabildi ince katılır. Sergi masasında seminerin konusuna 
uygun kütüphane kaynakları tanıtılır; kimi zaman 
semineri veren ki inin yayınları da sergilenerek 
katılımcılar a ırtılabilir. Yine bu ekilde ö retim üyeleri 
ile konu alanları hakkında konu ma imkânı yakalanır.

3. Fakülte toplantılarına katılın: SKK kütüphanecileri 
zaman zaman fakültelerin dekan ba kanlı ında yapılan
ola an toplantılarına katılıp kütüphane ile ilgili haberleri 
aktarır ve gelen soruları cevaplarlar.

4. Yerle ke genelinde yayın yapan yazılı ya da basılı medya 
araçlarını kullanın: SKK, Koç Üniversitesinin düzenli 
yayını olan “Kule” dergisinin her sayısına kütüphaneyi ve 
çalı malarını anlatan en az bir yazı ile katkıda bulunur. 
Ö renci Merkezinde yer alan TV ekranları aracılı ıyla 
duyurularını yayınlar.

5. Kütüphanenin ba arılarının rektör ve dekanlara 
duyuruldu undan emin olun: SKK Müdürü yapılan
çalı maları ya da çalı anlara ait ba arıları aylık kurul 
toplantılarında üniversite rektörü ve dekanlarla payla ır.

6. Üniversite genelinde yapılan de erlendirme 
programlarına katılın: Her yılın mezunlarına uygulanan 
ankette SKK ile ilgili bir bölüm yer almakta ve 
Kütüphane di er birimlerle aynı platformda 
de erlendirmeye tabi tutulmaktadır. Anket sonuçları yine 
tüm birimlere da ıtılmaktadır.

7. Yerle ke genelinde yapılan sosyal etkinliklere katılın:
SKK personeli sadece akademik etkinliklere de il,
organizasyonun yapıldı ı alanda bir sergi masası açarak 
sanat ve e lence etkinliklerine de katılır.

8. Ö retim üyelerinin ofislerinin bulundu u binalardaki 
duyuru panolarına kendi duyurularınızı asın: SKK bu 
amaçla bölüm sekreterleriyle ileti ime geçerek, 
duyurularının panolarda yer almasını sa lar.

9. Varsa kütüphane bülteni ve web sayfasında kütüphaneye 
katkıları olan ö retim üyeleri ve katkıları ile ilgili yazılar
yayınlayın. Özellikle aylık yayımlanan kütüphane bülteni 
bu amaç için çok uygun bir ileti im aracı olup sıkça
kullanılmaktadır.

10.  Kütüphanenin tanıtımı için en çok çalı an ö retim
üyesine her yıl düzenlenecek olan bir törenle ödül verin:
SKK “Infofest” adı altında her yıl düzenledi i hafta 
çerçevesinde kütüphane kullanımı ve tanıtımı gibi farklı
alanlarda öne çıkan ö retim üyelerine ödüller verir. 

Kural 3: Kendini Geli tir
Ö retim üyelerine verilen hizmetin kalitesini artırmak ve 

kütüphanenin imajını olumlu yönde geli tirmek için 
personel kendisini sürekli yenilemelidir.

1. Konu alanınıza özel yüksek lisans ve doktora çalı maları
yapın: u ana kadar SKK personeli sadece Bilgi ve Belge 
Yönetimi alanında lisansüstü e itim almı lardır.
Sosyoloji, hukuk ve i letme alanlarında lisansüstü e itimi 
almak isteyen danı ma kütüphanecileri de bulunmaktadır.
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2. Konu alanınızla ilgili derslere katılın: SKK personeli 
konu alanları ile ilgili temel derslere katılarak (hukuk 
gibi) bilgi düzeylerini artırır, terminoloji bilgilerini 
geli tirir. Ayrıca okul çapında düzenlenen dil e itimlerine 
de (Osmanlıca, ngilizce gibi) katılırlar.

3. Ö retim üyelerinin ara tırma yöntem ve alanlarını
belirlemek için çalı malar yapın: SKK personeli kaynak 
seçiminde ya da önerisinde bulunurken öncelikli olarak 
ö retim üyesinin tercih etti i ara tırma yöntemlerini ve 
alanını tanımaya çalı ır, ki i hakkında belli bir birikim 
olu turmaya gayret eder. 

4. Yeni açılacak bölümler ve/veya dersler için koleksiyonun 
nasıl geli tirilmesi gerekti ini ara tırın:  SKK açılacak
yeni bölüm ve derslere yönelik olarak mevcut 
koleksiyonu de erlendirir ve eksik oldu u tespit edilen 
kaynakları sa lama yoluna gider. 

5. Kütüphane e itimi vermeden önce muhakkak hazırlanın:
E itmenlik yapmak ki inin konusuna hâkimiyeti kadar, 
ö retim ve sunum tekniklerine de hâkimiyetini gerektirir. 
SKK e itmenleri her bir saat e itime kar ılık 2–3 saat 
hazırlık süreci geçirir. E itim talebinde bulunan ki i ya da 
grupları tanımaya, gereksinimlerini belirlemeye ve uygun 
örneklerle bezenmi  e itim programları hazırlamaya 
çalı ırlar. Kendi aralarında düzenledikleri egzersizlerle 
e itmenlik alt yapılarını güçlendirirler. Özellikle sunum 
teknikleriyle ilgili kurslara katılırlar.

Kural 4: Hizmet Ver 
Bu adımda amaç; kütüphanenin ö retim üyelerine 

sa ladı ı hizmetlerin kalite ve çe itlili inin önemini 
vurgulamak ve örnekler vermektir. 

1. Yeni kaynakları duyurun: SKK, koleksiyonuna kattı ı
basılı ya da elektronik tüm yeni kaynakları web sitesinde, 
e-posta yoluyla, aylık çıkardı ı Kütüphane Bülteni’nde ve 
konu uzmanı kütüphanecilerinin ö retim üyeleriyle 
kurdu u birebir ileti im ile duyurur. 

2. Kütüphanede ö retim üyelerinin ara tırma alanlarına
göre sergiler düzenleyin: SKK akademik yıl boyunca 
çe itli konularda genelde iki haftalık tanıtıcı sergiler 
düzenler.

3. Ö retim üyeleriyle alanlarındaki kütüphane 
koleksiyonunun sayısal geli imini gösteren ve harcanan 
bütçe ile ilgili bilgileri de içeren bir raporu payla ın: Bu 
rapor özellikle elektronik kaynaklar için kullanım
istatistiklerini ve kaynak talep kar ılama oranlarını
içerebilir.

4. Ö retim üyelerine (ve ö rencilere) konu alanlarına özel 
ara tırma asistanlı ı yapın; bu hizmeti duyurun: SKK 
“Randevu ile E itim” uygulamasıyla ki iye özel 
ara tırma deste i programını devreye sokmu tur.

5. Konu rehberleri hazırlayın: SKK öne çıkan konu 
alanlarına ait özel rehberler hazırlar. Bu rehberlerde 
danı ma kaynaklarını, kitapları, veri tabanlarını, basılı ya 
da elektronik dergileri, bilimsel Internet kaynaklarını
listeler.

6. Ofis saatlerinizin bir kısmını fakültelerde geçirin:
Üniversitenin uygun mekân sa laması durumunda 
kütüphaneciler, kullanıcıların vakitlerinin büyük kısmını
geçirdi i fakülte binalarında hizmet verme yoluna 
gidebilirler.

7. Ö retim üyeleri için konu ba lıklarına göre kısa e itimler
düzenleyin: SKK yeni veri tabanlarının tanıtımı ile ilgili 
e itimlere konu alanları uyan ö retim üyelerini ve 
ö rencileri özellikle davet eder. 

8. Ö renciler için ö retim üyeleriyle beraber test 
hazırlayın: SKK hazırlık sınıfı ö rencilerine kütüphane 
e itimleri sonunda verilecek olan test için örnek sorular 
hazırlamak üzere ö retim üyeleriyle ortak çalı ır.

9. Rezerv hizmeti vererek kaynak deste i sa layıp ö retim
üyesine zaman kazandırın: SKK sunulan rezerv hizmetini 
ö retim üyelerine tanıtır. Ö retim üyeleri tüm 
kaynakların ö renci için ula ılabilir oldu undan emin 
olur ya da kaynak ara tırmaları için kendi zamanını
harcamak yerine konu uzmanı kütüphaneciyle çalı ırlar.

10. stek ve ikâyetleri anında yanıtlayın: SKK sanal 
ortamda çalı ma saatleri içinde verdi i “Kütüphaneciye 
Sor” hizmeti ile kütüphaneye gelmeye gerek kalmadan 
yöneltilen danı ma sorularını yanıtlar. Ayrıca,
kütüphaneyle ilintili sorunlar elektronik ortamda 
iletilebilir ve bu sorunlara kısa sürede çözüm bulunur. 

Sonuç
SKK’nın kuruldu u 1993 yılından beri sürdürmeyi 

prensip edindi i yüksek hizmet kalitesi, geçen yıllar içinde 
teknolojinin ve hizmet türlerinin gösterdi i çe itlenmeye 
ra men her zaman kullanıcı ile güçlü ileti im ve dinamizm 
temeline dayanmı tır. Yukarıda örneklenmeye çalı ılan 
uygulamaların benzerleri di er kullanıcı grupları için de 
yürütülmektedir. Ö retim üyelerine yönelik çalı malar 
yerle kede kısa ve uzun vadede etkisini göstermi , SKK 
üniversitede e itim ve ara tırmanın ayrılmaz bir parçası
olarak kabul görmü tür. 

Kaynakça 
Holtze, T.L. (2002). 100 ways to reach your faculty. 22 Ocak 

2007 tarihinde 
http://www.ala.org/ala/pio/campaign/academicresearch/reach_
faculty.pdf adresinden eri ildi.

Holtze, T.L. (2001). 50+ ways to reach your faculty. 22 Ocak 
2007 tarihinde 
http://louisville.edu/~tlholt02/present/acrl2001.htm adresinden 
eri ildi.

Önder ve Çanak290



<<
  /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




