
I. évf. 1. szám. Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója 1992. január

Kedves Olvasói Kedves Könyvtáros Kollégái

Örömmel ajánlom figyelmébe a kiadványt, amelynek próbaszámát most
kezében tartja. A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár gondozásában je-
lenik meg, hiteles krónikása kivan lenni a Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye könyvtáraiban történő eseményeknek, hű közvetítője a megyén kí-
vülről és belülről érkező híreknek, tudnivalóknak, amelyek feltéte-
lezéseink szerint érdekelhetik a könyvtárosokat.

A tartalmát ebben a számban még a megyei könyvtár hírei uralják, de
reméljük, sok könyvtáros lesz, aki veszi a fáradságot és tudósít
minket a könyvtárában történt eseményekről, annak tanulságairól,
mindnyájunk gyarapodása érdekében. Izgalommal várjuk a visszajelzé-
seket mind a kiadvány tartalmára, mind formájára, címére vonatkozó-
an. Várjuk a híreket, közölnivalókat minden hónap 10-éig, mivel
szeretnénk, ha a hónap 15. napjáig mindig meg is jelenne az esedé-
kes szám.

Azt reméljük ettől a kiadványtól, hogy áttekintve a könyvtárak ál-
tal elvégzett munkát, erősíti a könyvtárosok önbizalmát, elmélyíti
szakmai összetartozásukat, fórumot teremt a kisközségekben elszige-
telten, magukra hagyottan dolgozóknak is.

Kívánom, mindig sok kedvező hírről számolhassunk be, hónapról hó-
napra tudósíthassuk olvasóinkat a könyvtárak felemelkedéséről, a
könyvtárosok szakmai megbecsülésének sok-sok megnyilvánulásáról.

Ebben a reményben kívánok olvasóinknak, könyvtáros kollégáinknak,
szerkesztőtársainknak sok sikert, a kiadványnak hosszú, sikeres ele-
teti

Bertalanné Kovács Piroska
igazgató
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A MEGYEI KÖNYVTÁR HÍREI, SZOLGÁLTATÁSAI

HÁLÓZATI MUNKA

1992. január l-jétől a Megyei Könyvtár módszertani osztálya az alábbi te-
rületfelelősi megosztásban dolgozik:

Lengyel Gézáné: Tiszafüred és vonzáskörzete
Törökszentmiklós "
Kunhegyes
Kenderes
Kunmadaras

Gregorné Földi Mária: Jászberény és vonzáskörzete
Kunszentmárton "
Jászapáti
Jászárokszállás

Csáti Petemé: Szolnok és vonzáskörzete
Mezőtúr
Martfű
Túrkeve

Ecseki Jánosné: Karcag
Kisújszállás

SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN

Napjainkban megjelentek a magánvállalkozások, Kft-k, gazdasági társaságok.
Működésükhöz elengedhetetlenül szükségük van naprakész szakmai, jogi,
pénzügyi stb. információkra. Ezt a környezeti kihívást a könyvtárak sem
hagyhatják válasz nélkül. A közügyekben való eligazodás, tájékozódás se-
gítése érdekében megvásároltuk a Kartoték és a Pressdok programokat.

Kartoték: Hatályos magyar jogszabályok havi aktualízálású nyilván-
tartó rendszere. Induló adatállománya tartalmazza az 1988. január 1-je óta
kibocsátott összes jogszabály főbb adatait, azok teljes szövege nélkül. A
rendszer a jogban jártas és kevésbé jártas felhasználó munkáját több elő-
nyös tulajdonsága révén is megkönnyíti: egy alapjogszabály aktuális álla-
potát azonnal megmutatja, megadja az alapjogszabály összes módosítását,
változását, valamint az esetleges végrehajtó vagy hivatkozó jogszabályokat
is. Az olvasó így azonnal teljes és naprakész képet kap az őt érdeklő jog-
szabályokról .

A keresés többféle szempontú lehet, így a nem teljesen pontos, hozzávető-
leges adatok, információtöredékek is helyes eredményhez vezethetnek.

A válaszként megkapott adatok azonnal nyomtathatók. Saját adatbázis is
építhető jogi vagy hasonló jellegű adatokból (pl. tanácsi, önkormányzati
rendeletek, műszaki normák).
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Pressdok: Az Országgyűlési Könyvtár 1989-ben indított forrástájé-
koztató szolgáltatása a magyar sajtó politikai, jogi, gazdasági témájú
cikkeiről, híreiről. A sajtótermékek köre (mintegy 120-150 féle) napila-
poktól évkönyvekig terjed.

A Pressdok tételszerkezetének adatcsoportjai: forrásadatok (a forrás neve,
évszáma, dátuma, a tétel kezdő oldalszáma), szerzői adatok, címadatok,
tárgyszólánc, témakódok. Bármelyikük informatív eleméből keresőkérdés
szerkeszthető, kényelmes képernyőkezelési technika segítségével. A talála-
tokat a képernyőn lapozással, valamint nyomtatón is meg lehet jeleníteni.
Ezek eredetije a Megyei Könyvtárban megtalálható, másolatban megrendelhető.

Dankóné Szabó Edit
olvasószolgálati osztályvezető

HANG- ÉS VIDEOTÁR

Szolnok, Tisza A.u.2.

A Megyei Könyvtár hang- és videotárának szolgáltatásai: Érvényes tagság
esetén helybenhallgatás lemezről, kazettáról; átjátszás lemezről, kazettá-
ról (vállalási idő 1 hét - 1 Ft/perc, expresszmásolási díj 2 Ft/perc);
hanglemez- és kazettakölcsönzés: egy hétre 2-2 db dokumentum, könyvtárközi
kölcsönzés (a nálunk nem található komolyzenei felvételekről másolat az or-
szág bármely könyvtárából), könyvek, kották kölcsönzése, fénymásoltatása,
videoklub (havi 400 Ft tagsági díj ellenében 3 naponta 2 film kölcsönözhe-
tő) ; CD lemez klub (havi 200 Ft tagsági díj ellenében 3 naponta 2 db CD le-
mez kölcsönözhető); kérésre müsorösszeállítás, átjátszás, zenei rendezvé-
nyek, kiskiállítások. A részlegben 362 db videokazetta, 62 db CD lemez, 6960
db hanglemez és audiokazetta található, komolyzenei, népzenei, jazz, mese,
vers, nyelvlecke műfaji megosztásban. A megyei karnagyok által megőrzésre
összegyűjtött kottákat is itt tárolja és dolgozza fel a könyvtár. Ez az
állományrész képezi a tervezett megyei kottatár alapját.

Nyitva tartás: Hétfő szünnap
Keddtől péntekig 10-18 óráig
Szombat 9-13

Információ a 31-322/75 telefonszámon.

Tóth Etelka
zenei részlegvezető
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ELKEZDTÜK... FOLYTASSUK?

1991. októbertől utaztatunk gyermekfoglalkozásokat a szolnoki vonzáskörzet
kistelepüléseire. Pénzhiányos időket élünk, kollégáink nem tudnak rendezvé-
nyeket, író-olvasó találkozókat szervezni - azok lassan megfizethetetlenek-
ké válnak számukra.

E könyvtárakat 50-60 %-ban gyerekek látogatják, s a kölcsönzésen kívül nem
részesülnek egyéb szolgáltatásban. A szakma előtt nem kell hangsúlyozni,
mennyire fontos, hogy a gyerekek megtanulják használni a könyvtárat. Ezt
kívánjuk elősegíteni legjobb gyerekkönyvtárosaink közreműködésével. Másik
nyomós okunk a szakmai elfogadtatás megkísérlése ezeken a településeken,
megmutatni, mit tud produkálni egy könyvtár, egy könyvtáros. Elméleti és ma-
nuális foglalkozásokat tart a szolnoki Városi Könyvtárból Mondok Katalin, és
Hamarné Hubay Ibolya. Az újszászi Nagyközségi Könyvtárból Bártané Joó Ka-
talin és Nemes Zsuzsanna, Zagyvarékasról Kovács Zsuzsa és Sz.Borsányi Anna,
Tiszaföldvárról Somogyiné Sajtos Brigitta és Demecs Katalin, Martfűről Pápai
Jánosné. A Megyei Könyvtárból Almási Gizella, Lustyik Istvánné, Dobosné Uh-
rin Beatrix és Fehérné Maczó Ilona vállalták a foglalkozásokat az általuk
előre összeállított anyagból, a beérkező igények alapján. A Megyei Könyvtár
gépkocsit biztosít. A fogadó könyvtáraknak pusztán a szervezést kell lebo-
nyolítaniuk.

Szívesen vesszük újabb gyerekkönyvtárosok jelentkezését, így máshová is el-
juthatnának hasonló rendezvények.
Távlatokban, reményeink szerint, remek könyvtárosi team, munkaközösség ala-
kulhatna, tevékenységükről kiadvány is készülhetne.

Csáti Petemé
szakmai tanácsadó

1991. december 11-én a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár kezdemé-
nyezésére a város nagyobb könyv-
tárainak vezetői baráti beszél-
getésen ismertették meg egymás-
sal saját könyvtáruk jellemzőit,
eredményeiket, örömeiket. Jelen-
tős olvasói létszámot fogad és
és lát el a szakszervezeti köz-
ponti könyvtár, a pedagógiai in-
tézet könyvtára. Igen örvendetes
szakmai és tárgyi gyarapodásról
számolhattak be az orvosi könyv-
tár és a két főiskola könyvtárá-
nak vezetői is.
A szolnoki könyvtárak folytatni
kívánják a szakmai konzultáció-
nak ezt a formáját az olvasók
jobb ellátása érdekében. Szolgál-
tatási lehetőségeikről, felaján-
lásaikról más könyvtárak számára
a jövőben rendszeresen tájékoz-
tatást adunk.

A Megyei Könyvtár 1991-ben Já-
nos vitéz címmel nemzetközi il-
lusztrációs pályázatot hirdetett
meg - általános iskolások köré-
ben. E kiírás hatására 1709 gye-
rek (502 alsós és 1207 felsőta-
gozatos) küldte be a munkáját.
A rangos zsűri (elnöke: Tóth
István, tagjai: Nagy Istvánné,
Pápayné Kemenczey Judit, Szávai
István, Szenti Ernő) a teljes
anyagból 241, a legkülönbözőbb
technikával készült illusztrá-
ciót választott ki, amelyekből
1991. december 6-án kiállítás
nyílt meg a szolnoki Megyei Mű-
velődési és Ifjúsági Központban.
A kiállítás megnyitójával egybe-
kötött eredményhirdetésen 16
gyerek egyéni díjat és 6 közös-
ség kollektív díjat kapott.
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BESZÁMOLÓ A ^NAGY BUMM -ről avagy a MEGYEI KÖNYVTÁR
FŐÉPÜLETÉNEK ÚJJÁSZÜLETÉSE

Megkönnyebbülten jelentjük: megúsztuk. Túléltük a harmadfél hónapos megpró-
báltatást, mialatt a "gazda" (a múzeum) központi fűtésre cserélte ki az épü-
let gázfűtését. Augusztus l-jén gyorsan összepakoltunk (a többség hazapa-
kolt: szabadság), néhány elszánt fő ("törpe minoritás") alkalmazkodott új
munkakörülményeihez (falfúró gépek recsegése, roppant porfelhők gomolygása
stb). Sok izgalmas dolog történt, vidám bonyodalmak például az ügyeleti
kulcs körül (v.ö. Örkény: Kulcskeresők), egyikünket-másikunkat néha bezár-
ták (v.ö. Tompa: A rab gólya). Szeptember l-jével kiegészült a létszám, s
már csak a mielőbbi nyitás érdekében mesterkedtünk. Böhöm nagy csomagokkal
huzakodtunk (raktárköltöztetés), a szolgálati helyiségek minden zugát napon-
ta újra takarítottuk (merthogy a kivitelezők is mindig újra fúrtak-föstöget-
tek egy-egy szögletet).

Ahogy közeledett a Nagy Nap (nyitás), nőtt a lelkesedés is (függöny- sző-
nyegvásárlás, átrendezési láz)! Már minden készen állt, amikor egy szép reg-
gelre virradóan arra jöttünk be, hogy az éjjeli felhőszakadás után a rosszul
dugaszolt kéményt átszakítván a sáros víz elöntötte termeinket. (Fényképes
riport Id. az Uj Néplap október 11-i számában: "Fedett uszoda a könyvtárban.
Legyőzte az ár a klasszikusokat"). Még az utolsó hajrá: Hajrá! Mégis sike-
rült október idusán kinyitni!

Azóta minden rendben. Egyszer volt még (már a nyitva tartás alatt) kisebb
árvíz az olvasóteremben. De ezt már föl sem vettük, mint összeszokott team
mindenki tudta a dolgát, s gyakorlottan nyúlt vödör, seprű, rongy után.
Másfél óra alatt elhárítottuk az újabb veszedelmet, még olvasóink sem hagy-
ták el a helyszínt, féllábon olvasgattak tovább...

Rékasy Ildikó főmunkatárs
tudósítása

****

VÁLOGATÁS A MEGYEI KÖNYVTÁR BESZERZÉSEIBŐL

Könyvek:

Az Alföld jelene és jövője. Az 1991. április 26-án Debrecenben rendezett vi-
taülés anyaga. Kiad. a Tisza-klub (Szolnok). Békéscsaba, 1991, Békés m. Kvt.
ny. (Tisza-klub füzetei 1.)

Fodor Ferenc: A Jászság életrajza. Bp. 1942. Szent István Társ. Hasonmás ki-
adásban megjelentette a Jászok Egyesülete és "A Jászságért" Alapítvány. Meg-
rendelhető: Jászok Egyesülete, 1536 Budapest, 114. Pf. 367. Ára: 890 Ft.

Gyárfás István: A jász-kunok története. Hasonmás kiadásának megjelenése
1992-ben várható. Megrendelhető a Jászok Egyesületénél.

Laki Ida: Árokpart. A jászladányi szerző verseskötete magánkiadásként jelent
meg. Megrendelhető a jászladányi Községi Könyvtárban. Ára: 98 Ft.

Zounok. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 6. Szerk. Botka Já-
nos. Szolnok, 1991. Verseghy ny. Ára: 250 Ft.

Tiszai Lajos: Thália a Tisza partján. Fejezetek, képek a szolnoki színészet
történetéből. Szolnok, 1991. Ecco Kft. Ára: 180 Ft
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KITEKINTÉS

Néhány érdekesség Skaliczky Judit: A közművelődési könyvtárak és szolgál-
tatásaik Angliában c. cikkéből. (Könyvtári Figyelő, 1991. 3.sz. 451-458. p.)

"Mikrofilm formájában gyűjtik a plébániák, egyházközségek anyakönyveit, a
temetői sírhelyek feliratait, geneológiai jegyzékeket..."

"Több könyvtárban található u.n. olvasőgép: Kurtzweil Reading Machine.
Ennek az a lényege, hogy a nyomtatott dokumentumot a gép beszéddé alakítja."

"A könyvtárak részlegeiben piktogramok jelzik,hogy a könyvtárosok között
van, aki tud beszélni a siketekkel is. Erre majdnem minden könyvtárban kiké-
peznek egy könyvtárost."

Válogatás lapszemlékből: Könyvtári Figyelő, 1991. 3. sz.

Gyakorlati tanácsok azoknak, akik - csere alapon - egy bizonyos ideig
külföldi könyvtárban szeretnének dolgozni. (91/192.. sz. tétel, 489. p.)

Az NSZK-ban és Franciországban a munkahelyi könyvtárakat a dolgozóknak
járó szociális juttatások egyikének tekintik. (91/220. tétel, 507. p.)

"A francia kormány által 1791-ben kiadott, az egyháztól elkobzott könyv-
tári anyagok katalogizálására készült "Instruction..." két okból is fontos
dokumentum a katalogizálás történetében: ez az első leíró katalogizálási
szabályzat, és ez használja először a "cédulakatalógus" kifejezést."
(91/230. sz. tétel, 511. p.)

"... a mikrográfiai ipar soha nem látott virágzásnak indult napjainkban.
A kísérletek azt bizonyítják, hogy míg az optikai lemezek élettartamát a
gyártók 100 évre tudják garantálni, addig a filmtekercseken tárolt felvé-
telek több évszázadot, sőt évmilliókat is kibírnak." (91/277. sz. tétel,
534. p.)

****

HÁLÓZATI HÍREK, TUDNIVALÓK

Jogszabályok:

A munkabérek legkisebb összege 1992. jan. l-jétől 8000 Ft/hó, - a teljes
munkaidőben foglalkoztatott időbéres dolgozók részére. /10/1991.(XIII.27.)
MüMr. Megjelent: Magyar Közlöny, 1991. 146. sz./

A helyi önkormányzatoknak juttatott normatív állami hozzájárulás helyi köz-
művelődési feladatokra: 200 Ft/1991. jan. 1-jei állandó lakos./1991:XCI.tv.
5.§.(1) n, Megjelent: Magyar Közlöny, 1991. 150. sz./

"Az önkormányzatoknak a költségvetési szerveik alapító okiratait 1992. jún.
30-ig felül kell vizsgálni és meg kell határozni az alaptevékenységek kö-
rét." /U.csak 1991-.XCI. tv.16.§.(3).

A társasági, ill. a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálybalépésé-
vel az alapítványok támogatói csak akkor csökkenthetik adóalapjukat a támo-
gatás összegével, ha az alapítvány rendelkezik az adóhatóság előzetes enge-
délyével a támogatásról szóló igazolás kiadására. 1992. február 15-ig kell
kérvényezni az adóhatóságtól tevékenységük közérdekűségének elismerését.
(Eddig ezt a fenntartótól kellett kérni.)
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Az 19 9 1. évi országos közművelődési
pályázat megyei nyertesei:

Cserkeszőlő, Klubkönyvtár 30.000 Ft
Jászapáti, Városi Könyvtár 150.000 "
Jászberény, Városi Könyvtár 80.000 "
Jászkisér, Nagyközségi Könyvtár 30.000 "
Kisújszállás, Városi Könyvtár 150.000 "
Kunszentmárton, Városi Könyvtár 50.000 "
Martfű, a Könyvtári Védegylet Olvasóköre 90.000 "
Szajol, Klubkönyvtár 50.000 "
Szolnok, MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 100.000 "
Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 200.000 "
Tiszabő, Klubkönyvtár 72.000 "
Tiszaföldvár, Nagyközségi Könyvtár 50.000 "
Zagyvarékas, Községi Könyvtár 60.000 "

Számítógépek:

A megye 9 városi könyvtára vesz részt 25.000 Ft-os hozzájárulással az új
számitógépes integrált könyvtári program, a TEXTLIB kifejlesztésében.

A résztvevők egy része megvásárolta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által
feldolgozott 57 ezer bibliográfiai tételt (UK gyarapodás 1967-től) tartal-
mazó adatbázist is, amely felmérhetetlenül megkönnyíti a számítógépes ka-
talógusok elkészítésének fáradságos munkáját.

A TEXTLIB épít a TEXTAR program lehetőségeire, ezért 1992 elején a könyvtá-
rosok számára megyei tanfolyamot szervezünk, hogy mielőbb elkezdődhessen az
adaptáció munkája a könyvtárakban a TEXTLIB elkészülte után.

A közelmúltban több könyvtár vásárolt számítógépet részben pályázati, rész-
ben önkormányzati különtámogatásból, részben saját megtakarításaikból
(Szolnok város, Jászberény, Kisújszállás, Karcag).

Örvendetesen sokan vannak azok is, akik határozott ígérettel rendelkeznek,
hogy az új költségvetés terhére megvásárolhatják a könyvtárba a szükséges
számítógépet.

A vásárlásoknál a könyvtárosok általában IBM AT 386-os gépek mellett dön-
töttek, operációs rendszerként a DOS 5.0 verzióját szerezték be. Nagyon he-
lyesen döntöttek azok is, akik kiadványszerkesztő programot is vásároltak.

üj vásárlások:

Jászberény: IBM AT 386 120 Mbyte
BULL-COMPUPRINT nyomtató

Karcag: IBM 286 80 Mbyte 2 db
STAR LC-15 nyomtató
STAR LC-20 nyomtató
STREAMER 40-120 Mbyte
szünetmentesítő
monitor-szűrő 2 db

Kisújszállás: IBM PC AT 286 80 Mbyte 2 db
szünetmentesítő 2 db
EPSON 1050 nyomtató

Szolnok Városi Könyvtár: IBM AT 386 120 Mbyte
BULL-COMPUPRINT nyomtató
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A szolnoki Városi Központi Könyvtár
1991. okt. l-jével felvette Hild Vik-
tor régész, hírlapíró nevét. A néva-
dó Szolnokon halt meg, könyvgyűjte-
ményét a Damjanich Múzeumnak adomá-
nyozta a család.

Nyugdíjba vonult Pápayné Kemenczey
Judit, a Megyei Könyvtár megbízott
igazgatója. Szolnok megye önkormány-
zati képviselőtestülete Bertalanné
Kovács Piroska kinevezése mellett
döntött, aki 1991. október l-jétől
foglalta el az igazgatói széket.

Nyugdíjba vonult Csík Mihály, a kun-
szentmártoni Városi Könyvtár igazga-
tó ja. A városi önkormányzat képviselő'
testülete pályázatát hirdetett az
igazgatói állás betöltésére. A beér-
kezett pályamüvek közül Szatmáry Jó-
zsef könyvtáros pályázatát tartották
a legmegfelelőbbnek, értékelve szak-
mai tudását, közmegbecsülésnek ör-
vendő, több évtizedes munkásságát.
1992. január l-jétől ő a kunszent-
mártoni Városi Könyvtár igazgatója.

Elbúcsúztunk Balogh Reginától, az
újszászi Nagyközségi Könyvtár veze-
tőjétől, aki 1991. december 28-tól
vonult nyugdíjba.
1964 óta vezette lelkiismeretesen,
szakmai elhivatottsággal, átlagon
felüli temperamentummal a könyvtá-
rat. A több,mint negyedszázad alatt
sok-sok barátot szerzett szerte az
országban a kollégák között. A ba-
rátok jóban-rosszban kitartanak egy-
más mellett. Szakmánk jelenlegi és
elkövetkező zimankós éveiben ezért
is várjuk őt szakmai, egyesületi
rendezvényeinkre. Kívánunk neki nyu-
galmat, szellemi-fizikai frissesé-
get, jó egészséget, anyagi gondok-
tól mentes hosszú-hosszú éveket I

30 évi könyvtárosi pálya után nyug-
díjba vonult Bujdosó Gyuláné, a
fegyvernek! Nagyközségi Könyvtár ve-
zetője. Az új vezető kinevezése még
nem történt meg.

Az 1991. évi tagdíjakból 27.357
Ft érkezett Egyesületünkhöz.
10.942 Ft-ot utaltunk át a titkár-
ság címére, 4.202 Ft-ot pedig a
szekciók számlájára.
Esedékes az 1992. évi tagdíjak be-
fizetése. A bruttó fizetése 2 -át
várjuk csekken, vagy Szolnokon, a
Tisza A.u.2. alatt (hétfőn és pén-
teken, de. 8-12 óráig)Péter Ferenc-
nénél lehet befizetni.

AZ MKE MEGYEI SZERVEZETÉNEK HÍREI

feltétellel,hogy a látottakról-ta-
pasztaltakról beszámol a kollégák-
nak, ügy véljük, Ildikó méltó kép-
viselőnk lehet finn kapcsolataink
kiépítésében.

1991. dec. 16-án évzáró találkozóra
invitáltuk tagjainkat. Gaál Sándor,
az Egyesület Mikulás bácsija oszto-
gatta értékes ajándékait azoknak,
akik"-"nehéz fajsúlyú" feladványo-
kat elmésen és gyorsan megoldották.

Rekéné Mondok Ildikó, a Megyei
Könyvtár munkatársa kérelemmel for-
dult az Egyesület elnökségéhez.
Támogatást kért finnországi utazá-
sához, ahol könyvtárakat szeretne
meglátogatni. Az elnökség 5000 Ft-
ot szavazott meg számára azzal a

KAPTÁR
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak

híradója
Szerkesztő: Lengyelné Molnár Klára
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

Szolnok, Kossuth tér 4.
Megjelenik 150 példányban, havonta.
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