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Мир че та Ве мић (Београд)

Естетски и логички кôд
картографских знако ва

� Кључне речи:
се ми о ти ка, ко ди ра ње, 
естетски кôд, логички кôд, 
картографски знаци, карта.

У раду је анализирано кодирање 
картографских знакова на појединачном, 
репрезентационом нивоу, када се 
конструисањем сваког конкретног знака 
региструју њихова основна значења 
која учествују у сложеној и слојевитој 
семиотичкој композицији географске карте. 
Конституисање значења и конструкција 
географске карте почиње естетским и 
логичким кодирањем картографских 
знакова, који на тај начин добијају свој 
израз и садржину, меру и могућност језичке 
текстуализације на карти као слици или 
логичком моделу приказане стварности.

Увод

Је зик кар то гра фи је је по свом об ли ку зна-
ков ни и сли ков ни. Он је не по сре дан и 
ана ло ган са пред ме том кар ти ра ња, али 
има и еле мен те кон вен ци јал но сти, тј. 
до го во ра на ко ји на чин ће се ту ма чи ти 
кон стру и са ни кар то граф ски зна ци на 
ге о граф ској кар ти. За то су кар то гра фи 
од у век на сто ја ли да кар то граф ски зна ци 
бу ду што бли же пред ме ту при ка зи ва ња, 

са нај ве ћим мо гу ћим сте пе ном ана ло ги је 
и сли ко ви то сти, ка ко би њи хо ва чи тљи-
вост би ла са свим ја сна и без кон вен ци о-
нал них или ар би тра жних еле ме на та. То се 
по сти же пре све га естет ским и ло гич ким 
ко ди ра њем сва ког кон крет ног кар то граф-
ског зна ка на по је ди нач ном ре пре зен та-
ци о ном ни воу кон струк ци је кар те, ка да 
се ре ги стру ју њи хо ва при мар на зна че ња, 
во де ћи ра чу на о да љем по зи ци о ни ра њу 
тих зна ко ва по по себ ним еле мен ти ма у 
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кон струк ци о ној це ли ни кар те. Кон струк-
ци о ном ин те гра ци јом кар те оства ру је 
се ње на се ми о тич ка ком по зи ци ја ко ја 
се ус по ста вља сло је ви то, у скла ду са за-
ко ном је дин ства оп штег, по себ ног и по-
је ди нач ног, што по ка зу је ин вен тив ност 
кар то граф ског је зи ка и при мен љи вост 
кар то гра фи је у прак си. Та три кон струк-
ци о но-ком по зи ци о на ни воа кар те су: ко-
ди ра ње – на по је ди нач ном, ше ма ти за ци ја 

– на по себ ном и сти ли за ци ја – на оп штем 
ни воу ком по зи ци је кар те.

Ко ди ра ње се са сто ји у ства ра њу ре пре-
зен та ци о ног из ра за сва ког кар то граф ског 
зна ка, чи ме се ре ги стру ју њи хо ва зна че ња 
у кљу чу или ле ген ди кар те. Ово је по себ но 
ис та као А. Мек Еха рен на са мом по чет ку 
сво јих из ла га ња о ре пре зен та ци ји, ви зу е-
ли за ци ји и ди зај ну у кар то гра фи ји: car to-
graphy is abo ut re pre sen ta tion (Ma cE ac he ren 
2004: 1) (кар то гра фи ја је при ка зи ва ње), 
што зна чи да ре пре зен та ци ја кар то граф-
ских зна ко ва пред ста вља основ сва ког 
кар то граф ског при ка зи ва ња. Ше ма ти за-
ци ја под ра зу ме ва по зи ци о ни ра ње кар то-
граф ских зна ко ва, са већ ре ги стро ва ним 
зна че њи ма у вид ном по љу кар те, ка да се 
по еле мен ти ма еми ту ју њи хо ва зна че ња, 
док сти ли за ци ја ин те гри ше све ком по зи-
ци о не еле мен те кар те у скла ду са ци љем 
и ме то да ма кар ти ра ња су бјек та (кар то-
гра фа) у је дин стве ној ко нач ној об ра ди 
зна че ња кар те. Сло је ви том се ми о тич ком 
ком по зи ци јом и кон струк ци о ном ин те гра-
ци јом кар те ства ра се са свим ори ги нал на 
и осо бе на ана лог на сли ка ре ал не или вир-
ту ел не ге о граф ске про стор не ствар но сти 
ко ја се кар ти ра, тј. ре ал ни или „вир ту ел ни 
ге о при каз“ (Бер лянт 2001). Је дин ство сва 
три ни воа оп што сти у ства ра њу ка ра та 
обез бе ђу је не по сред ну по ве за ност кар то-
гра фи је и прак се, као и ин тер ди сци пли-
нар ност при ме не кар то гра фи је у раз ли чи-

тим обла сти ма ко му ни ка ци ја и са зна ња, 
по себ но у обла сти ге о гра фи је.

Јединство и су прот но сти естет ског и 
логич ког кôда кар то граф ских зна ко ва

Ко ди ра ње кар то граф ских зна ко ва, као 
вид по себ ног по дра жа ва ња ствар но сти, 
не по сред но до ди ру је и спа ја два све та: 
свет чу ла и свет ми шље ња, што у ши рем 
сми слу омо гу ћа ва да се кроз је зик кар-
то гра фи је мо гу ис по љи ти и пре но си ти 
пре све га ви зу ел не пред ста ве а за тим и 
ми са о ни са др жа ји. Реч је, да кле, о ус по-
ста вља њу рав но те же из ме ђу два су прот на 
зах те ва кон сти ту и са ња и уте ме ље ња зна-
че ња, пу тем њи хо вог естет ског и ло гич ког 
кôда. Из те дво стру ке ко ди фи ка ци је, у 
кар то граф ској прак си ство ре на су два 

„ти па кар то граф ских зна ко ва: ико но граф-
ски зна ци, на гла ше но естет ски ко ди ра ни 
зна ци и иде о грам ски зна ци, на гла ше но 
ло гич ки ко ди ра ни зна ци“ (Ве мић 2004: 
162).

Ова по де ла кар то граф ских зна ко ва од-
го ва ра оп ште по зна тим се ми о тич ким од-
но си ма пер цеп ци је и зна че ња, ко је је при-
ме тио Ги ро. На и ме, он раз два ја „ло гич ке“ 
и „из ра жај не“ (естет ске) зна ко ве чи ја су 
свој ства „су прот ста вље на на свим пла но-
ви ма“, та ко да ту по сто је два ве ли ка зна-
чењ ска об ли ка „ко ја су прот ста вља ју на у ке 
и умет но сти“, па „због то га из ме ђу ло гич-
ких зна ко ва и емо ци је, са јед не стра не, и 
из ме ђу из ра жај них зна ко ва и раз у ме ва ња, 
с дру ге по сто ји пра ва не тр пе љи вост“ (Gu i-
raud 1971: 14–15). О ка квом се су штин ском 
од но су ра ди, ко ји се ја вља при сва ком и 
нај ма њем по ку ша ју кон струк ци је и ре ги-
стра ци је зна че ња не ког зна ка, мо же да се 
илу стру је на нај јед но став ни јем при ме ру 
пор трет ног пра во у га о ни ка (Сли ка 1).
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Сли ка 1.
Ви зу ел ни и пра ви цен тар пра во у га о ни ка
(Ro bin son 1995: 334)

На и ме, не по бит но је утвр ђе но да се 
не по кла па ју ви зу ел ни, оп тич ки цен тар 
пра во у га о ни ка, ко ји мо же да се од ре ди 
из мно штва не по сред них опа жа ња ве ћег 
бро ја су бје ка та, и пра ви, ге о ме триј ски 
цен тар пра во у га о ни ка, ко ји се на ла зи у 
пре се ку ње го вих ди ја го на ла. Екс пе ри мен-
тал но је утвр ђе но да се оп тич ки цен тар 
увек на ла зи на око пет про це на та из над ге-
о ме триј ског цен тра, у шта се сва ко мо же 
уве ри ти. Пер цеп тив ни и зна чењ ски ви-
зу ел ни цен тар пра во у га о ни ка од го ва ра 
ње го вом ствар ном естет ском кôду, док 
ге о ме триј ски цен тар пра во у га о ни ка од-
го ва ра ње го вом ло гич ком кôду. На овом 
јед но став ном при ме ру илу стро ва ни су 
објек тив ни зах те ви је дин ства и су прот но-
сти дво стру ке ко ди фи ка ци је гра фич ких 
кар то граф ских зна ко ва. Кар то граф ски 
зна ци ко ји у осно ви има ју сло же ни је ге о-
ме триј ске фи гу ре или те ла, има ју и ве ће 
су прот но сти у ус по ста вља њу ауто ном не 
ме ре два ко да, и обр ну то.

С об зи ром на то да се по мо ћу кар то-
граф ских зна ко ва ис цр та ва ју или ис пи-
су ју кар те, ви ши и зна чај ни ји ре зул та ти 
по сти жу се ускла ђи ва њем њи хо вог естет-

ског и ло гич ког кôда, из че га про из и ла зи 
са вр ше ност из ра за и исти ни тост са др жа ја 
ка ра та. Као што су ста ри кар то гра фи сма-
тра ли, кар та је „око ге о гра фи је“, „ка мен 
му дро сти ге о гра фи је“ или „те мељ ге о гра-
фи је“ јер она „пред ста вља та лог це ло куп-
ног ге о граф ског зна ња јед ног вре ме на“ 
(Ве мић 2005: 34). Ле по та и исти ни тост ка-
ра та уве ли су кар то гра фи ју у свет ви ших 
умет нич ких и на уч них вред но сти. Кар ту је 
пе де се тих го ди на про шлог ве ка Ба ран ски 
на звао „‘дру гим је зи ком’ ге о гра фи је“ (Ба-
ран ский 1956: 286), а се дам де се тих Асла ни-
ка шви ли то по ја шња ва ре чи ма да „тре ба 
сма тра ти дру гим је зи ком ге о гра фи је не 
кар ту, већ је зик кар те“ (Асла ни ка шви ли 
1974: 21). За то је ко ди ра ње кар то граф ских 
зна ко ва на нај е ле мен тар ни јем ни воу по ве-
за но пре ко по себ ног кар то граф ског при-
ка за са се ми о тич ком ком по зи ци јом кар те 
на нај оп шти јем ни воу. Да кле, ка ко је то 
Асла ни ка шви ли пред ло жио, је зик кар те 
при хва ћен је и сма тра се објек тив ним је-
зи ком кар то гра фи је. Тај је зик „има сво ју 
струк ту ру, функ ци ју и ге не зу“ (Ве мић 
1998: 58).

Струк ту ру не ке кар те са чи ња ва ју епи-
сте мо ло шки и си сте мо ло шки еле мен ти 
(из раз и са др жи на) кљу ча кар то граф ских 
зна ко ва или ле ген де кар те. Ови зна ци, 
по ста вље ни у ма те ма тич ки де фи ни сан 
про стор ни си стем кар те, чи не те мат ске 
це ли не као што су, на при мер: ре љеф, хи-
дро гра фи ја, ве ге та ци ја, на се ља, ко му ни-
ка ци је, то по ни ми ја и сл., да би у од ре ђе-
ној ауто ном ној и хе те ро ном ној раз ме ри 
из спо ља шње и уну тра шње пер спек ти ве 
са оп шти ли ком плек сну ана лог ну сли ку 
или ло гич ки мо дел при ка за не ствар но-
сти, не ке те ма ти ке у од ре ђе ном те ри то-
ри јал ном за хва ту. Из сло же не и сло је ви те 
струк ту ре кар те про из и ла зе и основ не 
функ ци је је зи ка кар то гра фи је: ори јен та-
ци о но-ко му ни ка циј ска и са знај на, ко је у 
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ге нет ском сми слу при па да ју све ту умет-
но сти и све ту на у ке.

Ко ли ко је кар то граф ски је зик осо бен 
и спе ци фи чан, мо же се за кљу чи ти из јед-
но став ног по ре ђе ња ге о граф ске кар те и 
аеро или са те лит ског сним ка за исту те ри-
то ри ју и у ис тој раз ме ри. Док је сни мак 
пу ки од раз ства ри као у огле да лу, за бе ле-
жен у јед ном вре мен ском тре нут ку, до тле 
је кар та аутор ско де ло у ме ри ко ју кар-
то граф сма тра по треб нoм да зна ков ном 
тек сту а ли за ци јом мо же за ме ни ти обје кат 
кар ти ра ња, ње го во ста ње ства ри или до га-
ђа ње, и да та ко може иза зва ти у све сти чи-
та о ца ви зу ел не пред ста ве и ми сли ко је би 
нај ве ро ват ни је он имао при по сма тра њу 
или ис тра жи ва њу кар ти ра ног пред ме та. 
Аеро или са те лит ски сни мак по се ду је тре-
нут ну објек тив ност, а у од но су на су бје кат 
има из ве сну естет ску им пре сив ност, али 
не и екс пре сив ност, док се кар ти ра њем, 
по ред објек тив но сти, оства ру је и пот пун 
естет ски од нос пре ма пред ме ту при ка зи-
ва ња. Овим кар та сти че трај ну вред ност 
и не про ла зност као до ку мент ко ји све-
до чи не са мо о објек ту кар ти ра ња, не го и 
о вре ме ну, ци ље ви ма и кул тур ном ни воу 
на ро да ко ји ју је ство рио.

Сва ка ко ди фи ка ци ја кар то граф ских 
зна ко ва је су бјек тив на, ства ра лач ка, и њој 
прет хо ди жи ва опа жај на и ми са о на ак тив-
ност. Ту се пре све га ра ди о чул ном, ви зу-
ел ном опа жа њу пред ме та кар ти ра ња, ко је 
кар то гра фи, жу ре ћи да што пре стиг ну 
до ап стракт ног ми шље ња, ни су ду бље 
ис пи ти ва ли, иако у нај ве ћој ме ри од тих 
из вор них чул но-осе тил них ути ска за ви си 
аутор ска ко ди фи ка ци ја и кре а ци ја зна-
ко ва. Ме ђу тим, из ван кар то гра фа по сто је 
те о ре ти ча ри умет но сти, по пут Ру дол фа 
Ар нхај ма, ко ји тај по чет ни про дук тив ни 
ства ра лач ки им пулс на зи ва „опа жај но 
ми шље ње“ или „ви зу ел но ми шље ње“ (Arn-
heim 1970: 10), скре ћу ћи ти ме па жњу на 

не рас ки ди во је дин ство естет ског и на уч-
ног, иако не за не ма ру ју ћи гра ни це из ме ђу 
њих, што у пот пу но сти ва жи и за је зик 
кар то гра фи је. За то сва ко кон сти ту и са ње 
зна че ња кар то граф ских зна ко ва у про-
це су ства ра ња кљу ча или ле ген де кар те 
под ра зу ме ва је дин ство и су прот но сти 
њи хо вог естет ског и ло гич ког кôда. Ко ди-
ра ње за по чи ње не по сред ном тран скрип-
ци јом основ них ви зу ел них ком по нен ти 
опа жа ња (об ли ка, бо ја и кре та ња) не ког 
про стор ног објек та у ви зу ел не ва ри ја бле: 
for me, ori en ta tion, co u le ur, grain, va le ur, ta il le 
(Ber tin 1967: 43) (фор му, ори јен та ци ју, бо ју, 
тек сту ру, ни јан су и ве ли чи ну) тач ка стих, 
ли ниј ских, по вр шин ских и за пре мин ских 
гра фич ких кар то граф ских зна ко ва. По ред 
гра фи ка ци ја на кар та ма се по ја вљу ју и 
раз ни ли те рал ни и ну ме рич ки зна ци 
(то по ни ми, ко те, нат пи си и сл.), ко ји су 
пр вен стве но ло гич ки ко ди ра ни и ти ме 
оп те ре ћу ју и гу ше естет ску ком по зи ци ју 
кар те, али ни су са свим ли ше ни сво јих 
естет ских вред но сти. На кар та ма се због 
то га од у век пи са ло кра сно пи сом, тј. сло-
ви ма нај ви ше естет ске вред но сти.

Естет ски кôд кар то граф ских зна ко ва

Естет ски код је естет ски од нос ко ји се 
са сто ји у ускла ђи ва њу кон струк ци је кар-
то граф ских зна ко ва са вла да ју ћом кул тур-
ном и есте тич ком нор мом вре ме на у ко ме 
се не ко кар ти ра ње из во ди. На тај на чин 
ве зу је се чул на де лат ност су бјек та, кар-
то гра фа, са пред ста ва ма о објек ту кар ти-
ра ња у је дан са вр шен естет ски до жи вљај. 
То се до га ђа под ути ца јем две су прот не 
си ле: им пре си је ви зу ел ног опа жа ња, као 
спо ља шње објек ти ви стич ке си ле, и екс-
пре си је ви зу ел ног за ми шља ња, као уну-
тра шње су бјек ти ви стич ке си ле. Зато се 
из при мар них чул но-оп тич ких опа жа ња 
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ства ра ју и фик си ра ју две вр сте пред ста ва: 
ви зу ел не (ста тич ке) и ки не тич ке (ди на-
мич ке) (Сли ка 2).

Ви зу ел не пред ста ве су ста тич ке, па-
сив не, и до би ја ју се на осно ву ви зу ел ног 
ути ска са јед не тач ке по сма тра ња, што 
под ра зу ме ва огра ни че не про стор не од-
но се опа жа ног објек та. На осно ву та квих 
ста тич ких пред ста ва ду го су на кар та ма 
пла ни не при ка зи ва не у ви ду за о бље них 
ку па „кр тич ња ка“, пла нин ски вен ци као 
ре до ви „кр тич ња ка“, фа бри ке као фа-
брич ки дим ња ци, бу на ри као ђер мо ви и 
сл. Ки не тич ке пред ста ве су ди на мич ке, 
ак тив не, и до би ја ју се на осно ву по ме-
ра ња тач ке по сма тра ња у од но су на обје-
кат опа жа ња, та ко да се се ри је опа жај них 
се квен ци сти чу у је дин стве ној пред ста ви. 
Оне су пла стич ни је од ста тич ких ви зу ел-

них пред ста ва, јер се обје кат про стор но 
са гле да ва или „до ди ру је“ са ви ше стра на. 
Та ко се, са по тре бом ства ра ња ки не тич ких 
пред ста ва на кар та ма, уме сто „кр тич ња ка“ 
при сту пи ло пер спек тив ном при ка зу ре-
ље фа зе мљи шта ко ји је за по чео Ле о нар до 
да Вин чи, са би ра ју ћи по је ди нач не ви зу-
ел не пред ста ве ра зних уз ви ше ња (бр да 
и пла ни на) у јед ну, али не пот пу ну, не го 
са мо по лу ки не тич ку пла стич ну пред ста ву 
ре ље фа зе мљи шта. Иако је овом те ре стич-
ком ме то дом при ка зи ва ња ре ље фа тач ка 
опа жа ња по кре ну та са јед ног ме ста, она 
ни је пре шла „с дру ге ста не бр да“, та ко да 
је тек уво ђе њем ме то да шра фа, изо хип са, 
пла сти ке бо ја и сен ки за при каз ре ље фа, 
из мно штва па ра лел них та ча ка из ор то го-
нал не пер спек ти ве по стиг ну та пот пу на 
ки не тич ка пред ста ва ре ље фа.

Сли ка 2.
Естет ски кôд
кар то граф ских
зна ко ва

19 Vemic.indd   26519 Vemic.indd   265 3.11.2005   23:11:553.11.2005   23:11:55



266

М И Р Ч Е ТА  В Е М И Ћ

 2005

Ви зу ел не и ки не тич ке пред ста ве чи не 
основ ни чул ни ма те ри јал ко ји сто ји пред 
кар то гра фом и од ко јег он ап стра ху је 
еле мен те за кре и ра ње кар то граф ских 
зна ко ва и при ка зи ва ње на кар ти. Он то 
ра ди у скла ду са вла да ју ћом естет ском 
нор мом вре мен ске епо хе у ко јој ства ра, а 
ко ја под ра зу ме ва не про мен љи ве ста во ве 
о објек тив ним и су бјек тив ним вред но-
сти ма естет ског од но са. Кар то граф при 
том обич но од сту па или има от клон од 
вла да ју ће нор ме, чи ме сво јој кар ти да је, 
сти ли стич ки гле да но, ко нач ни, лич ни, 
аутор ски пе чат. Кон струк тив но-умет-
нич ки при каз кар то граф ског кљу ча или 
ле ген де кар те је крај њи циљ естет ског 
ко ди ра ња кар то граф ских зна ко ва при мен-
љи вих за не ко кар ти ра ње у де фи ни са ном 
про стор ном за хва ту кар те. Кар то граф из 
објек ти ви стич ких раз ло га, с јед не стра не, 
од по чет них пред ста ва о пред ме ту кар ти-
ра ња ства ра пси хич ке пред ста ве про стор-
ног из гле да (об ли ка по сто ја ња и об ли ка 
де ло ва ња) сва ког кон крет ног објек та или 
по ја ве за ко је кон стру и ше знак. С дру ге 
стра не, он том про стор ном из гле ду до да је 
и свој су бјек тив ни оп тич ко-чул ни ути сак, 
тј. про стор ни из раз (по јав ни и функ ци-
о нал ни), са ме ром ко ју та ко ђе сам ус по-
ста вља. Не рас ки ди во је дин ство из ме ђу 
об ли ка по сто ја ња и по јав ног из ра за и об-
ли ка де ло ва ња и функ ци о нал ног из ра за, 

као објек тив не пред ста ве и су бјек тив ног 
ути ска, чи ни ауто ном ну ме ру при ка за 
кар то граф ских зна ко ва. То мо же да се 
илу стру је на јед но став ном при ме ру коц ке 
узе те за кар то граф ски знак.

Знак коц ка је ви ше ло гич ки ко ди ран, 
иде о грам ски знак, али по се ду је и ми ни-
мал ну естет ску ко ди фи ка ци ју (Сли ка 3). 
Об лик по сто ја ња не ког пред ме та кар ти-
ра ња ко ји се за ме њу је коц ком мо же да се 
кон стру и ше као тро ди мен зи о нал но те ло, 
опа же но из јед не тач ке, ко јем се ви де и 
за ми шља ју по три стра ни це. Ме ђу тим, гле-
да но по објек ти ви стич ком прин ци пу по-
сма тра ња, та да ни јед на ње го ва стра ни ца 
ни је ква драт ног об ли ка. Иако ге о ме триј-
ски тач но кон стру и сан, та кав по јав ни 
из раз зна ка ни је са вр шен а тра жи се нај у-
пе ча тљи ви ји об лик де ло ва ња коц ке за њен 
функ ци о нал ни из раз, ко ји под ра зу ме ва 
пре све га та чан при каз ква дра та, а за тим и 
ње го во по на вља ње у тро ди мен зи о нал ном 
про сто ру. Тај про стор ни из раз коц ке на-
ста је су бли ма ци јом ки не тич ких пред ста ва 
из ви ше угло ва опа жа ња, али то ни је ге о-
ме триј ски ис прав но, јер уко ли ко се јед на 
стра ни ца коц ке ви ди као пот пун ква драт, 
он да се ње не оста ле стра ни це не мо гу да 
ви де. Та кав при каз коц ке је у скла ду са ва-
же ћом естет ском нор мом, и сви по ауто ма-
ти зму цр та мо та кву коц ку на ру ша ва ју ћи 
ње ну ге о ме триј ску пра вил ност.

Сли ка 3.
Ге о ме триј ски
и умет нич ко-
кон струк тив ни 
про стор ни
при каз коц ке
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У објек ти ви стич ком кон тек сту естет-
ски из глед (про стор ни из глед) не ког кре-
и ра ног кар то граф ског зна ка у од но су 
на ствар ни обје кат ко ји при ка зу је има 
све еле мен те То шо ви ће вог „естет ског 
од но са“ (То шо вић 2002: 13) јер по се ду је 
сво ју естет ску фор му, естет ски са др жај 
и естет ску вред ност, ко ји су по ве за ни са 
основ ним естет ским ка те го ри ја ма вла да-
ју ће естет ске нор ме, док је су бјек ти ви-
стич ки естет ски из раз (про стор ни из раз) 
ве зан за естет ску по тре бу, естет ски укус 
и естет ску ме ру кар то гра фа, пре ко че га 
се оства ру је естет ски ути сак, естет ско за-
до вољ ство и естет ска на сла да. Ко нач ни 
кар то граф ски при каз са сто ји се од ме ђу-
соб но ускла ђе ног про стор ног из гле да и 
про стор ног из ра за кре и ра ног кар то граф-
ског зна ка, чи ме се ус по ста вља ду хов на 
ве за, тј. ствар ни естет ски од нос из ме ђу 
су бјек та и објек та, ба зи ран на не за ин те-
ре со ва ној за ин те ре со ва но сти су бјек та 
за обје кат, ко је пра ти осе ћа ње ду бо ке ду-
хов не на сла де при ли ком ко ри шће ња ка-
ра та у оп ште њу са објек том. Ти ме се мо же 
об ја сни ти за у зи ма ње по ча сног ме ста ка-
ра та на зи до ви ма др жав них, на уч них и 
школ ских ка би не та, страст пла ни на ре ња, 
шет њи у при ро ди, во жња или на у ти ка уз 
по моћ ка ра та, са ку пља ње ка ра та – кар то-
фи ли ја итд.

Ло гич ки кôд кар то граф ских зна ко ва

Ло гич ка су шти на кар то граф ских зна ко ва 
мо же да се утвр ди ис пи ти ва њем од но са 
кар то граф ског је зи ка и ми шље ња, ко ји је 
исто та ко за ни мљив као од нос је зи ка и 
ствар но сти или од нос ми шље ња и ствар-
но сти. Да би се то утвр ди ло по треб но је 
по зна ва ти по ве за ност зна ка и зна че ња са 
пој мом. Знак је по сре до ва ни или кон ден-
зо ва ни об лик де лат но сти, чул ни или има-

ги на тив ни, а зна че ње је ње го во свој ство, 
ко је не од го ва ра ње му са мом, већ објек ту 
на ко ји се од но си, па у том сми слу и знак и 
зна че ње по се ду ју ре ла тив ну ауто ном ност. 
У про це су ми са о не ап страк ци је ре ду ку је 
се чул ни сти му ланс ма те ри јал ног зна ка, 
а у све сти се за др жа ва је ди но ње го во зна-
че ње као ожи вљен ком плекс мен тал них, 
ми са о них, емо тив них, во лу тив них и ме-
триј ских ре ла ци ја из ме ђу зна ка и су бјек та, 
зна ка и објек та, зна ка и дру гих зна ко ва 
истог си сте ма, зна ка и прак тич них ефе-
ка та ко је сти му ли ше као и зна ка и ме ре у 
про це су са зна ња ствар но сти и оп ште ња 
ме ђу љу ди ма. Овај ком плекс зна чењ ских 
ре ла ци ја из ра жа ва се кроз ана лог ну асо ци-
ја тив ност и сим бо лич ност зна ко ва пре ма 
објек ту при ка зи ва ња.

Пре ста нак пер цеп ци је ма те ри јал ног 
зна ка озна ча ва се као „про зир ност пре ма 
зна че њу“. Тај про цес не мо же би ти одво јен 
од при мар ног чул ног ма те ри ја ла, тј. од 
сли ке или пред ста ве ко ја се до жи вља ва 
чи та њем не ког зна ка, али се ми са о на 
апер цеп ци ја мо же из ди ћи на ви сок ни во 
уоп шта ва ња ко је је бли ско пој мов ном 
ми шље њу. Осло ба ђа њем не бит них и за-
др жа ва њем основ них чул них кон стан ти 
пре ла зи се из све та зна ко ва у свет пој-
мо ва, би ло да се ра ди о асо ци ја тив ним 
било о сим бо лич ким кар то граф ским зна-
ци ма. Зна ци ко ји за др же са мо функ ци ју 
де зиг на ци је, чи ме ис кљу чу ју емо тив ну 
и пре скрип тив ну функ ци ју, има ју са мо 
пој мов но зна че ње, чи ме ис пу ња ва ју је дан 
од основ них усло ва да би се сма тра ли ло-
гич ким.

Исти пут ва жи и у обр ну том сме ру, 
где је ап стракт ном ло гич ком ми шље њу 
по треб но при дру жи ти или до да ти од-
ре ђе не чул не, осе тил не еле мен те ко ји 
при па да ју кул ту ри из ве сне за јед ни це 
љу ди, да би се мо гао ожи ве ти свет асо ци-
ја тив них зна ко ва или сим бо ла не ке кар те.
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Ме ђу тим, у про це су ап страк ци је ис ку-
стве них еле ме на та по сто је раз не чул не 
фик са ци је, до вољ но оп штег ка рак те ра, 
ко је оста ју у све сти су бјек та, али ни су 
укљу че не у пој мо ве. Та ко се, на при мер, 
при ли ком сен че ња ре ље фа зе мљи шта не 
узи ма ре дов но при род ни угао осве тље ња 
зе мљи шта, што би би ло ло гич ки ис прав но, 
не го се тај угао ме ња у за ви сно сти од про-
те за ња глав них пла нин ских ве на ца, чак 
и су прот но при род ном осве тље њу ка да 
је у пи та њу Ди нар ски пла нин ски ве нац 
на Бал кан ском по лу о стр ву.

Ши рок оп сег по кла па ња зна че ња кар-
то граф ских зна ко ва са про це сом опој-
мље ња објек тив не ствар но сти упу ћу је 
на сми сао ло гич ког ко да кар то граф ских 
зна ко ва, тј. на њи хов ви сок сте пен ми са-
о ног и ви зу ел ног уоп шта ва ња. Ло гич ки 
кôд кар то граф ских зна ко ва чи не еле мен-
тар не ло гич ке опе ра ци је у од ре ђе ном си-
сте му ме ђу соб них од но са, усме ре не ка 
утвр ђи ва њу оби ма и са др жа ја те ма ти ке 
кар ти ра ња, чи ме се по сти же објек тив на 
апер цеп ци ја спољ њег све та у про це су 
из ра де кар те. Сим бо лич ност и асо ци ја-
тив ност ве зе кар то граф ских зна ко ва и 
зна че ња чи не осно ву њи хо вог ло гич ког 
ко да пре ко ко га се кон сти ту и ше обим 
и са др жај пој мо ва и ста во ва о објек ту 
кар ти ра ња. Пре ко сим бо лич ке ве зе зна-
че ња (пред ста вља њем, мо де ло ва њем и по-
и ма њем) по сти же се апер цеп ци ја оби ма 
пој ма, док се пре ко асо ци ја тив не ве зе 
зна ко ва и зна че ња (пред ста вља њем, об-
ли ко ва њем и из ра жа ва њем) по сти же апер-
цеп ци ја кар ти ра ног са др жа ја. У про це су 
кон струк ци је зна ко ва обим се кон сти ту-
и ше кроз основ не ви зу ел не ка те го ри је: 
тач ку, ли ни ју, по вр ши ну и за пре ми ну, док 
се са др жај кон сти ту и ше раз ли чи тим ви зу-
ел ним ва ри ја бла ма: фор мом, ве ли чи ном, 
бо јом, ни јан сом, ори јен та ци јом и тек сту-
ром зна ка.

Ство ре не оп тич ко-чул не, ви зу ел не 
и ки не тич ке пред ста ве ко је при ли ком 
опа жа ња пред ме та кар ти ра ња исто вре-
ме но по бу ђу ју и ап стракт но ми шље ње 
су бјек та, кар то граф ло гич ким пу тем пре-
у зи ма, при хва та и под вр га ва ме ђу соб ној 
ком па ра ци ји, иден ти фи ка ци ји и дис кри-
ми на ци ји из дво је них де ло ва. На тај на чин 
он до ла зи до ло гич ких че сти ца пред ста-
вља ња кар то граф ских зна ко ва, из ме ђу 
ко јих ус по ста вља ауто ном ну ме ру зна-
че ња, с јед не стра не, мо де ло ва њем (кроз 
ана ли зу–син те зу) и по и ма њем (кроз ге-
не ра ли за ци ју–спе ци ја ли за ци ју), чи ме 
утвр ђу је њи хов ло гич ки обим, а с дру ге 
стра не, об ли ко ва њем (ти пи за ци јом) и из-
ра жа ва њем (кла си фи ка ци јом) утвр ђу је 
њи хов ло гич ки са др жај. Ауто ном на ме ра 
зна че ња кон сти ту и ше се по сте пе но пре ко 
ана ли зе–син те зе оби ма и ти пи за ци је са-
др жа ја еле ме на та пред ста вља ња и да ље, 
пре ко ге не ра ли за ци је–спе ци ја ли за ци је 
оби ма и кла си фи ка ци је са др жа ја, до пој-
мов ног зна че ња кар то граф ских зна ко ва, 
тј. до ко нач ног ус по ста вља ња је дин ства 
ква ли те та и кван ти те та њи хо ве ло гич ке 
са др жи не (Сли ка 4).

Тек сту а ли за ци ја кар то граф ских 
знако ва

Оно што је атом у фи зи ци, ген у би о ло-
ги ји, по јам у ло ги ци, то је знак у је зи ку. 
Да би мо гао да по слу жи у је зич кој тек сту-
а ли за ци ји, тре ба има ти у ви ду да знак, 
као нај ма ња основ на је ди ни ца, има не 
јед ну не го ви ше ре ла ци ја зна че ња. Пре ма 
ре ла ци о ној де фи ни ци ји „зна че ње је ком-
плек сан од нос не ког зна ка пре ма мен тал-
ном ста њу ко је из ра жа ва, објек ту ко ји 
озна ча ва, дру гим зна ци ма истог си сте ма 
и прак тич ним опе ра ци ја ма по треб ним 
за ства ра ње, ме ња ње, упо тре бу или од-
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ре ђи ва ње озна че ног објек та“ (Мар ко вић 
1961: 304). Кар то граф ски зна ци по ред че-
ти ри на ве де не ре ла ци је зна че ња има ју и 
пе ту, но ву се ми о ме триј ску ре ла ци ју или 
раз мер но зна че ње (Ве мић 2001: 15). У том 
сми слу сва ки кар то граф ски знак има: те-
мат ско (мен тал но) зна че ње, про стор но 
(пред мет но) зна че ње, раз мер но (ме триј-
ско) зна че ње и ин тер пре та циј ско (прак-
тич но) зна че ње.

Сва ки кон крет ни си стем кар то граф-
ских зна ко ва по ста је пот пун ка да се на-
ве де не ре ла ци је зна ко ва ускла де са њи-
хо вим естет ским и ло гич ким ко дом, да 
би мо гли да се уве ду у не по сред но кар ти-
ра ње, тек сту а ли за ци ју, као што је на при-
мер то по граф ско кар ти ра ње. На ста рим 
кар та ма био је при ма ран естет ски код 

кар то граф ских зна ко ва, да би про на ла-
ском кар то граф ских ма те ма тич ких про-
јек ци ја и уво ђе њем пре ме ра зе мљи шта 
на те ре ну, естет ско ко ди ра ње усту пи ло 
ме сто ло гич ком. Тек у са вре ме ном до бу 
по че ло се во ди ти ра чу на и о јед ном и о 
дру гом.

Тек сту а ли за ци јом кар то граф ских зна-
ко ва до ла зи се до ус по ста вља ња ди рект-
них ве за из ме ђу по је ди них ре ла ци ја зна-
че ња раз ли чи тих зна ко ва, сло је ви то и 
си мул та но, та ко да сва ки знак на кар ти 
има сво ју уни кал ну про стор ну ло ка ци ју, 
уза јам ну ло ка ци ју и про стор ну фор му. 
Они се исто вре ме но мо гу чи та ти као сти-
ли зо ва не сли ке и као мо де ли обје ка та на 
ко је се од но се. Ти ме тек сту а ли зо ва ни 
зна ци на кар ти оства ру ју две зна чај не 

Сли ка 4.
Ло гич ки кôд
кар то граф ских 
зна ко ва
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функ ци је је зи ка кар то гра фи је: ко му ни ка-
циј ску и са знај ну (Сли ка 5).

Кар то граф ском тек сту а ли за ци јом до-
ла зи до из ра жа ја естет ски стил и ло гич ки 
сми сао кар то граф ских зна ко ва, као по-
сле ди ца њи хо вог естет ског и ло гич ког 
ко ди ра ња, у из град њи ге о граф ско-кар-
то граф ске сли ке све та. Стил се у је зи ку 
кар то гра фи је раз ма тра као по ја ва ви ших 
кре а тив них мо гућ но сти кар то гра фа у из-
ра ди ка ра та као умет нич ких про ду ка та, 
и оце њу је се, ка ко то сма тра М. Чар кић, 

„не као сва ки об лик ис ка за, не го као са вр-
шен ство фор ме, као ње го ва спо соб ност 
да нај бо ље из ра зи су шта стве ну стра ну из-
о бра же ног све та“ (Чар кић 2002: 69). У не-
по сред ној ве зи са сти лом је и сми са о ност 
кар то граф ске тек сту а ли за ци је као „она 

фор ма ми сли ко ја про ди ре у све си сте ме 
на шег са зна ња“ (Чар кић 2002: 68).

Двој ност тек сту а ли за ци је са др жи не 
не ке ге о граф ске кар те уоче на је и од ра ни је. 
Та ко, на при мер, Љ. Сре те но вић ана ли зи-
ра ју ћи струк ту ру са др жи не кар те на во ди: 

„Ди хо то ми ја са др жи не кар те са сто ји се у 
дво је њу ње не са др жи не на: екс по ни ра ну 
и има нент ну са др жи ну…“ (Сре те но вић 
1977: 199), из че га про из и ла зи да је екс по-
ни ра на са др жи на кон крет на, пла стич на 
и екс пре сив на, а има нент на са др жи на 
ап стракт на, ми са о на и ло гич ка, као и да 
екс по ни ра на са др жи на ис пу ња ва ко му ни-
ка циј ску, а има нент на са знај ну функ ци ју 
је зи ка кар то гра фи је, што у крај њем све 
про из и ла зи из по чет не ко ди фи ка ци је кар-
то граф ских зна ко ва.

Сли ка 5.
Ко ди ра ње зна ко ва у функ ци ји 
је зи ка кар то гра фи је
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 summary
 Σ Esthetic code and logical code of a cartographic signs

The language of cartography is a sign language, therefore every mapping starts with coding 
cartographic signs which function as a genetic support to the reality existing between the 
two opposing requests for constituting and founding the meaning, by the way of their 
esthetics and logic codes. This makes it generally possible for the language of cartography 
to be articulated and transmitted, primarily through visual images and subsequently as 
reflective contents.

The esthetics code is an esthetic relationship that coordinates the construction of 
cartographic signs with the ruling cultural and esthetic criteria contemporary to the act 
of mapping. This functions in such a manner that from the perceptive-sensual (visual 
and kinetic) ideas about objects that are the subject of mapping, a constructive-artistic 
presentation is created with a balanced form of existence, as well as a from of action in 
a functional mode, pertaining not only to every single cartographic sing, but also to the 
cartographic key as a whole. Furthermore, from a subjective point of view, the esthetics 
code is related to esthetic needs, esthetic taste and esthetic sense of its author, the 
cartographer, which generates a feedback reaction effectuated as an esthetic impression, 
esthetic pleasure and esthetic delight of the reader or the user of the map.

The logic code consists of basic logical operations posed in an interactive system of 
relations which relies on immediate sensual notions that make an autonomous measure 
of semantics of individual cartographic signs. Departing from comparison, identification 
of and discrimination between separated sections, the logical meaning of cartographic 
signs is established, on one side by modeling (through analysis – synthesis) and by 
comprehension (through generalization – specialization) which confirms their logical 
scope while, on the other side, shaping (typization) and expressing (classification) 
determinate their logical context.

Cartographic textualization gives a full expression to the style and the purpose of 
cartographic signs in depicting the geographic-cartographic image of the world, since it is 
embedded in their esthetics and logic codes.

Ли те ра ту ра

Arnheim 1970: Arnheim, Rudolf. Visual thinking. – London: Faber and Faber Limited. – Превод: 
Војин Стојић. – Београд: Универзитет уметности у Београду, 1985. – 285 с.

Асланикашвили 1974: Асланикашвили, Александр Федорович. Метакартография, Основные 
проблемы. – Тбилиси: Мецниереба. – 128 c.

Баранский 1956: Баранский, Николай Николаевич. Економическая география. 
Економическая картография. – Москва: Государственое издательство 
географической литератури. – 367 с.

Bertin 1967: Bertin, Jacques. Semiologie graphique, les diagrames – les réseaux, les cartes. – Paris: 
Gauthier–Villars. – 436 p.

19 Vemic.indd   27119 Vemic.indd   271 3.11.2005   23:12:003.11.2005   23:12:00



272

М И Р Ч Е ТА  В Е М И Ћ

 2005

Берлянт 2001: Берлянт, Александр Mихайлович. Виртуальные геоизображения. – Москва: 
Научный мир. – 56 с.

Вемић 1998: Вемић, Mирчета. Теорија значења у картографији. – Београд: Географски 
институт „Јован Цвијић“ С А Н У . – књ. 55. – 196 с.

Вемић 2001: Вемић, Mирчета. Семиометрия новый семиотический аспект языка 
картографии. – In: Известия. – Санкт-Петербург: Российская академия наук, 
Русское географическое общество. – Том 133. – Вып. 5. – С 49–54.

Вемић 2004: Вемић, Mирчета. Семиотичка композиција географске карте. – In: Стил. 
– Београд–Бањалука: 2004. – Бр.3. – С. 159–169.

Вемић 2005: Вемић, Mирчета. Картовизија. Приступи и концепти у картографији. – Београд : 
Међународно удружење „ Стил“. – 224 с.

Guiraud 1971: Guiraud, Pierre. La sémiologie. – Превод: Мира Вуковић. – Београд: Плато, 2001. 
– 127 с.

MacEacheren 2004: MacEacheren, Alan. M. How maps Work: Representation, Visualization, and 
Design. – New York – London: The Gulford press. – 513 p.

Мар ко вић 1961: Мар ко вић, Михаило. Ди ја лек тич ка те о ри ја зна че ња. – Бе о град: Но лит. 
– 542 с.

Robinson 1995: Robinson, A. H.; Morrison, J. L.; Muehrcke, P. C.; Kimerling, A. J.; Guptill, S C.
Elements of cartography, sixth edition. – New York. Chichester. Brisbane. Toronto. 
Singapore: John Wiley & Sons, I N C . – 674 p

Сретеновић 1977: Сретеновић, Љубинко. Структура садржине карте. – Београд: Десети 
конгрес географа Југославије. – зборник. – 483 с.

Тошовић 2002: Бранко Тошовић. Естетика језичког односа. – In: Стил. – Београд–Бањалука: 
2002. – Бр. 1. – С. 11–32.

Чаркић 2002: Чаркић, Милосав. Ж. О појму стила. – In: Стил. – Београд–Бањалука: 2002. 
– Бр. 1. – С. 67–77.

19 Vemic.indd   27219 Vemic.indd   272 3.11.2005   23:12:003.11.2005   23:12:00



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

  /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.)
  >>
  /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


