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Почитувани читатели, 
Почитувани колеги,  
 

Пред нас е новото издание на „Зборник на трудови”  кое како и години наназад 
така и овој пат ќе понуди автентични  материјали  и нови сознанија од областа на 
историјата, заштитата и презентацијата на  движното и недвижното културно нас-
ледство, како и од музеологија, етнологија, фолклористика, археологија, историја 
на уметноста, епиграфика....  

Како дел од издавачката дејност на Националната установа Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Битола оваа едиција претставува стручно и 
научно списание кое е интересно четиво како за стручната така и за пошироката 
јавност. Во него се поместени трудови на наши колеги  од редот на вработени во 
оваа институција, но и трудови на колеги  кои работат во различни сфери во кул-
турните и научнитеинституции ширум републиката.  

Традиционално „Зборникот на трудови” го носи зачуваното графичко решение на 
корицата како препознатлив печат на ова издание, додека во самата едиција ќе ги 
најдете поместени и инструкциите за авторите, со цел да информираме  за тоа 
како треба технички да се подготвуваат статиите за да го заслужат своето место 
во некој  иден  ваков број. 

Како и секое претходно,  и ова издание го испраќа својот апел до сите колеги  и 
научни работници и во иднина да се пријавуваат со свои стручни и научни тру-
дови до редакцискиот одбор со цел истите да бидат презентирани во јавноста. 
Престедателот и техничкиот секретар на овој одбор во текот на целата година 
стојат на располагање за прифаќање на трудови, но и  за секаква асистенција во 
врска со аплицирањето за учество во Зборникот. 

  

Претседател на Редакцискиот  одбор 
 

 
Енгин Насух 

 

 в.д.Директор 

 
д – р  Мери Стојанова 
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ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ БР. 23 
 

Биљана ТЕМЕЛКОСКА
1
 

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ  БИБЛИОТЕКИ
2
 

 

 Апстракт: Заради сè поголемата диференцијација помеѓу некои 

видови библиотеки, денес, во нашата држава, библиотеките се поделени на: 

национални библиотеки, јавни библиотеки, високошколски / универзитетски 

библиотеки, училишни библиотеки, специјализирани библиотеки и приватни 

библиотеки. Специјализираните библиотеки, како едни од поретките, поде-

тално ќе бидат опфатени во овој стручен труд. Целта на овој труд е резул-

татите од истражувањето на оваа тема да се приближат до јавноста. 

 Клучни зборови: библиотеките во минатото, видови библиотеки, 

специјализирани библиотеки, книжен фонд, библиотечна услуга, корисници, 

COBISS.mk. 

 

Зборот БИБЛИОТЕКА е изведен од латинскиот збор “ЛИБЕР”, што 

значи - КНИГА. Библиотеката претставува средена збирка на книги, 

списанија, каталози и друга книжна и некнижна граѓа, збир на извори на 

информации и слични ресурси, создадени да бидат достапни на дефинирана 

заедница за читање или позајмување. Името се однесува и на просторијата 

или зградата во која е сместена таквата збирка.  

Библиотеките, во поширока смисла на зборот, постојат долго колку и 

пишаните споменици. Најстарите познати библиотеки настанале на подрач-

јето на Месопотамија, Египет, Мала Азија. Една од нив е Асурбанипаловата 

библиотека. Таа била кралска библиотека на последниот асирски крал Асур-

банипал. Станува збор за колекција од приближно 25.000 глинени плочи и 

фрагменти од VII век пр.н.е. кои содржат текстови од сите видови од тој 

период. Меѓу нив е и славниот Еп за Гилгамеш.  

  Со археолошките ископувања вршени во 1850 година, откриени се 

остатоци од материјалот од библиотеките и тоа: Сумерски во Нипур - 

најстарите делови се од 3000 год. пр.н.е.; во Лагаш - пронајдениот материјал е 

од 2200 год. пр.н.е.; Аморитско-Каананска во Угарит во Сирија - настанати 

околу 2000 до 1500 год. пр.н.е.; Хетитски во Богхазкои - 1400 год. пр.н.е.; 

Асирски во Нинива - VII век пр.н.е. и други. Сите тие збирки биле составени 

од голем број на глинени плочи (и ваљаци), испишани со клинесто писмо. 

Овие збирки, исто како и збирките во Египет (Теба, Едиф, Тел-ел-Амарна), 

истовремено биле и архиви и библиотеки бидејќи покрај научните, 

                                                 
1 Биљана Темелкоска, виш библиотекар, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и 
музеј - Прилеп, ул. „Александар Македонски“бр. 400, Прилеп, адреса на живеење: ул. „Боца 

Иваноска“ бр. 7, Прилеп, е-пошта: biljana_temelkoska@yahoo.com 
2 Стручниот труд е дел од темата „Видови библиотеки“, подготвена за избор во стручно 

звање виш библиотекар, Скопје, март 2019 година. 
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книжевните и другите дела, содржеле и голем број државни документи
3
.  

Како што науката од тоа време била ограничена на свештениците и повисо-

ките чиновници така и библиотеките им служеле исклучително ним. 

Пошироко значење библиотеките добиваат кај античките Грци. Во 

времето на експанзија на грчката наука, од V до IV век пр.н.е., некои 

научници и книжевници како Еврипид, Аристотел имале големи приватни 

библиотеки. Во хелинистичкиот период најважни и најголеми биле Алексан-

дриската библиотека, основана во III век пр.н.е. за која се претпоставува дека 

имала од 500.000 до 700.000 свитоци, и Пергамската - основана во III или II 

век пр.н.е. 

 

 
Сл. 1 Александриската библиотека,  

графика од германскиот уметник Otto Von Corvin 

 

Со сè поголемото влијание на грчката култура во Рим, покрај 

приватните, во I век пр.н.е. се создаваат и јавните библиотеки. За време на 

ранохристијанскиот период во некои цркви настануваат и првите 

христијански библиотеки, а една од најпознатите е во Цезареја во Палестина. 

Во IV век се формира Константиновата царска библиотека во Византија. Со 

пропаѓањето на Римското Царство исчезнуваат и старите јавни библиотеки. 

Во доцниот среден век, црковниот сталеж се јавува како носител на 

културата.  

Со создавањето на факултетите и универзитетите се создаваат 

значително големи збирки на книги. Во XIII век, била основана библиотеката 

Сорбона во Париз, со цел да им послужи на сиромашните студенти по 

                                                 
3 Opća Enciklopedija, Zagreb, Jugoslavenski Leksikografski Zavod, 4 Iz-Kzy, 1978, str. 429-433 
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теологија. За првпат библиотеката за јавноста ги отвора портите на 3 

декември 1770 год., под името „Библиотека на Универзитетот во Париз“
4
. 

Оваа библиотека прераснала во една од најпознатите библиотеки на своето 

време по нејзиното значење и карактер. 

Првата библиотека на Оксфордскиот универзитет датира од 1320 год. 

Таа била изградена со средства обезбедени од страна на Томас де Кобам, 

епископ на Вустер. Старата библиотека била одново збогатена со нова 

колекција, некои подарени од страна на Сер Томас Бодли по којa го добила и 

името, а некои од други донатори. Библиотеката Бодлијана е меѓу најпозна-

тите библиотеки на Оксфордскиот универзитет и за првпат била јавно 

отворена на 8 ноември 1602 год.
5
. 

Во XIV век се формираат библиотеки во Кембриџ, Мадрид, Прага, 

Виена. Во XV век во Базел, Минхен, Копенхаген, Глазгов и др. Во втората 

половина на XIX век се создава посебна библиотекарска класа, 

библиотекарски друштва и училишта, а се формираат и библиотекарски 

списанија. Доаѓа до сè поголема диференцијација помеѓу некои видови 

библиотеки. Тогаш настануваат националните библиотеки во Будимпешта, 

Осло, Прага, Рејкавик, Брисел, Атина, Рим, Софија, Берн, Вашингтон. 

Појавата и развојот на библиотекарството на почвата на Македонија се 

тесно поврзани со епохалното дело на солунските браќа Кирил и Методиј. 

Тие на словенскиот род му ги дадоа првата писменост и првите книги, а со 

тоа ги најавија и почетоците на библиотекарското дело на овие простори. 

Најистакнат продолжувач на нивното дело е нивниот ученик Климент 

Охридски. За Климент Охридски може да се каже дека е првиот народен 

учител и основоположник на библиотекарското дело во Македонија. 

Како резултат на меѓународната соработка во областа на 

библиотекарството, во 1927 год. дошло до формирање на Меѓународната 

федерација на библиотекарските асоцијации (International Federation of Libra-

ry Associations - IFLA). Таа била формирана со задача да ја промовира сора-

ботката во областа на библиотекарството и библиографиите и изработка на 

меѓународните стандарди за конвенционален опис на целокупниот библиотечен 

материјал (International Standardization of Bibliographic Description - ISBD). 

Според член 2, став 1 од Законот за библиотеките
6
, библиотечен 

материјал се текстуални, графички, сликовни, звучни, електронски или друг 

вид на  публикации наменети за јавноста, кои библиотеката ги собира, обра-

ботува, чува, дава на користење или обезбедува пристап за корисниците до 

нив. Според член 2, став 2 од истиот закон, библиотечниот материјал што е 

                                                 
4 Котовчевска Сузана, Библиотеките во средниот и новиот век, Скопје, Министерство за 

култура на Р. Македонија, 2011, стр. 76-81 
4 Исто, стр. 82-88 
 

 
6 („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15,  

152/15 и 39/16) 
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утврден како библиотечно добро согласно Законот за заштита на културното 

наследство и реткиот библиотечен материјал кој согласно со актот за заштита 

е прогласен за културно наследство, е под посебен правен режим на заштита 

како културно наследство согласно Законот за заштита на културното наслед-

ство. Библиотечниот материјал и библиотечното добро го сочинуваат библио-

течниот фонд на библиотеката. 

Заради сè поголемата диференцијација помеѓу некои видови библио-

теки, тие се поделени на: национални библиотеки, јавни библиотеки, високо-

школски / универзитетски библиотеки, училишни библиотеки, специјализи-

рани библиотеки и приватни библиотеки. 

 

 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕКИ 

Според Закон за библиотеки, член 7, став 6, специјализирани библио-

теки се библиотеки чија дејност е наменета за задоволување на потребите за 

стручна и научноистражувачка работа во одделни научни или стручни 

подрачја и е ограничена за одредена корисничка група, зависно од целната 

група корисници. 

Во минатото, речиси секој дом на благородништвото имало библиотека 

која била поделена на две соби: една соба за латински текстови и една за 

грчки текстови. Рим, може да се рече дека е родно место на специјализира-

ните библиотеки, со докази за рани медицински и правни библиотеки. 

Во V век пр.н.е., на островот Кос
7
, во светилиштето на Асклепиј

8
 

изграден е медицински комплекс со библиотека. Ова е првото медицинско 

училиште за кое се знае дека постоело и првата специјализирана библиотека. 

Самиот термин специјализирани библиотеки кажува дека станува збор 

за библиотеки со специјална намена за одредено, тесно научно - стручно 

подрачје. Поради тоа и нивните фондови ги карактеризира тесна специјализи-

раност што произлегува од основната функција на основачот на библио-

теката, односно тие се во функција на задоволување на стручно-научните и 

информативно-образовните потреби на стручно-научниот кадар во односната 

институција
9
. Специјализираните библиотеки се формираат во рамките на 

институти, заводи, музеи, заводи и музеи, научноистражувачки институции, 

фабрики, јавни претпријатија и сл.  

                                                 
7 Кос (грч.: Κως [kos]), грчки остров во југоисточниот дел на Егејското море, дел од 

островската група Додеканез (грч. Δωδεκάνησα). 
8 Асклепиј или Ескулап (старогрчки: Ἀσκληπιός; латински: Aesculapius), бог на лекарството 
во грчката митологија. Тој бил син на богот Аполон и нимфата Коронида.  
9 Бошески Миле, Mлади библиотекари : Прирачник за подготовка на кандидати за 

натпреварот "Млади библиотекари", Едиција  Библиологија, кн. 4, второ дополнето издание, 

Скопје, Библиотекарско  друштво на Македонија, 2008, стр. 39-41. 
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Специјализираните библиотеки најчесто се “one-person library”, значи во 

нив е најчесто вработена една личност која ги извршува сите стручни работи 

во библиотеката, од наједноставните до најсложените. 

Перцепцијата за библиотекарската работа е дека таа е монотона и 

еднолична. Но, библиотекарот во специјализираните библиотеки не е личност 

чија работа се сведува само на издавање на книги. Библиотекарите вршат и 

набавување, чување, истражување, собирање, средување, стручно и научно 

обработување, проучување и давање на користење библиотечен материјал, 

како и прибирање, обработка и презентирање на информации и податоци за 

библиотечниот материјал. Библиотекарите треба да обрнат внимание и на 

модификување на нивните традиционални услуги, во услуги што ќе 

овозможат достапност во користењето на сите извори на информации. Тоа 

значи, дека тој треба да биде информатички описменет, подготвен да им 

препорача литература и да им ја даде потребната информација на 

корисниците.  

Со сето ова се менува и функцијата на библиотеките и таа сè повеќе 

прераснува во библиотечен, информативен и мултимедијален центар. Со тоа, 

работата на библиотекарот станува многу комплексна и подинамична. 

Според евиденцијата од 2003 година, во националната библиотечна 

мрежа на Македонија се евидентирани вкупно 58 специјализирани библио-

теки. Треба да се напомене дека овој број е нестабилен и варира од година на 

година, се отвораат нови, а има и случаи на затворање на ваквите библиотеки. 

Специјализираните библиотеки нудат уникатни можности за работа во 

специјализирана средина од интерес, како што се корпорации, болници, 

војска, музеи, приватни бизниси и владата. Специјализираните библиотеки 

можат да послужат и за одредени популации, како што се слепите и физички 

хендикепираните лица, додека други се посветени на посебни збирки, како 

што се на пример Библиотеката на Конгресот или Претседателската 

библиотека. Тие можат да се најдат во широк спектар на места, од уметнички 

музеи до зоолошки градини. Некои компании и правни фирми имаат свои 

библиотеки за потребите на своите вработени. Специјализираните библиоте-

кари се ангажирани да управуваат со овие библиотеки. На пример, 

библиотекарите кои работат за весници им помагаат на новинарите како да 

најдат факти потребни за нивните приказни. Владините библиотекари им 

помагаат на избраните службеници и членовите на јавноста да ги најдат 

потребните информации од нивната област. Бидејќи специјализираните 

библиотеки се фокусираат само на одредени теми, тие можат да ги покријат 

тие теми во многу поголема длабочина отколку што би можело тоа да го 

направи општата библиотека. Секоја специјализирана библиотека набавува 

литература од својата потесна област, односно научно - стручно подрачје. 

Еден пример за специјализирана библиотека е Библиотеката на 

Народната банка која е единствена библиотека во државава чиј фонд редовно 

се збогатува со најнови публикации на централните банки на други држави и 
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публикации на меѓународни институции и организации, како што се 

Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, Европската централна 

банка, Банката за меѓународни порамнувања итн.  

Специјализираната библиотека при Националната установа Завод за 

заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп, е формирана во 1980 

година. Книжниот фонд кој е тематски ориентиран кон научните области на 

Одделенијата (археологија, нумизматика, историја, историја на уметност, 

етнологија, архитектура) се состои од монографски и периодични изданија на 

домашна и странска литература, општи информативни дела - енциклопедии, 

лексикони, речници, библиографии, прирачници и сл. Во доменот на 

периодиката, голем дел од неа е добиена по пат на домашна и странска 

меѓубиблиотечна размена. 

Библиотеката иако е од затворен тип, сепак, нејзиниот фонд можат да 

го користат соодветни стручни и научни лица, ученици, студенти, и таа 

располага со литература од областа во која делуваат нашите вработени 

стручни лица и тоа: стручна литература од областа на археологија, нумиз-

матика, историја на уметност, историја, етнологија, архитектура, конзерва-

ција и сл. Стручната литература, посебно во делот на научноистражувачката 

работа, е од голема корист за нашите вработени.  

При набавката на литература секогаш е добра консултацијата со 

вработените, во смисла - која литература им е потребна, од кој автор и 

слично за да се задоволат нивните потреби. Библиотеките непосредно треба 

да ги следат плановите и програмите и во образовниот ситем и со соодветно 

планирање на својата дејност да придонесат во задоволувањето на совре-

мените образовни и информативни потреби на своите корисници. Набавната 
политика, односно комплетирањето на библиотечните фондови претставува 

сериозна и одговорна задача на секоја библиотека.  

Современата библиотека претставува една мултидимензионална 

средина која покрива најразлични научни дисциплини и истовремено 

претставува физички простор, локален, виртуелен, споделен, технолошки, 

социјален и човечки. Библиотеката како основа на науката низ вековите е 

изложена на големи трансформации, нуди максимална достапност до своите 

фондови со архитектонски решенија за брз достап до публикациите и 

инфраструктура со технолошка опрема сè пософистицирана и поразновидна. 

На традиционалната форма на книгата и останатиот библиотечен материјал 

се додадоа и електронските ресурси, онлајн каталозите и многубројните 

комплементарни услуги со цел да одговорат на барањата на научноистражу-

вачкиот кадар. 

Според последните податоци добиени од Државниот завод за статис-

тика на Република Македонија, T-01: Општи податоци за библиотеките во 

Република Македонија според видот, за 2016 година, статистиката пока-

жува дека има 52 специјализирани библиотеки, од кои самостојни 13, а 39 во 
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состав на друг деловен субјект. Од нив 10 се достапни за широката јавност, 17 

за ограничен круг на корисници и 25 библиотеки само за вработените
10

. 

Според дефиницијата на American Library Association - ALA, 

библиотекарската наука претставува збир на сознанија и знаења за 

принципите на селекција, набавка, организација и користење на печатените 

информации, во согласност со информациските барања и потребите на 

одредена група корисници. 

Библиотеките не можат да ја одиграат својата улога доколку нивното 

функционирање не е поддржано со современа информациска и 

комуникациска технологија. Исто така, не можат успешно да функционираат 

како изолирани острови, туку мора да се поврзуваат и на тој начин да 

обезбедат услови за дијалог и соработка како најдобра основа за развој на 

секоја држава и на меѓународната заедница, во целина. 

Во таа насока, во мај 2018 година, склучен е Договор помеѓу НУ 

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, Центар 

ВБМ - Скопје и НУ Завод и музеј - Прилеп за имплементација на системот 

COBISS во Македонија, склучен помеѓу Националниот COBISS-центар и 

Институтот за информациски науки - Марибор, Словенија и интересот за 

соработка во рамките на библиотечно-информацискиот систем COBISS.mk и 

мрежата COBISS.Net. Со потпишување на овој договор, специјализираната 

библиотеката на НУ Завод и музеј - Прилеп добива статус на полноправна 

членка во системот COBISS.mk и со тоа можност за активно учество во 

системот на заемна каталогизација COBISS.mk или само за користење на 

базата на податоци COBIB.mk, користење на програмската поддршка COBISS 

за автоматизација на библиотечните функции и користење на услугите на 

Националниот COBISS-центар. 

COBISS (кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси) е 

модел на систем кој претставува платформа на националните библиотечно-

информациски системи во Словенија, Србија, Македонија, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и Албанија. Сите наведени системи се 

поврзани во регионална мрежа COBISS.net. За имплементација на системот 

COBISS се подготвува и Косово, а отворен е и повикот до библиотеките во 

Хрватска. 

COBISS.net е потврден проект на меѓународна развојна соработка во 

градењето на национални библиотечно - информациски системи и 

информациски системи за истражувачката дејност. Поврзаноста на двата 

система е од посебно значење при водењето библиографии на истражувачи и 

вреднувањето на резултатите од истражувачката дејност
11

. 

До денес, дваесет и две специјализирани библиотеки во Република 

Северна Македонија се вклучени во системот COBISS.MK и тоа: 

 

                                                 
10 http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie.aspx?id=85&rbr=2417 
11 https://www.cobiss.net/mk/mrezata-cobiss-net.htm 
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1. Академија за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" - Скопје, 

2. Државан архив на Република Северна Македонија - Скопје, 

3. Државен завод за статистика - Скопје, 

4. Институт за национална историја - Скопје, 

5. Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје, 

6. ЈНУ Институт за духовно и културно наследство на Албаните - Скопје, 

7. ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп, 

8. ЈУ Музеј на град Скопје - Скопје, 

9. Македонска академија на науките и уметностите - Скопје, 

10. Народна банка на Република Северна Македонија - Скопје, 

11. НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје, 

12. НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија - Скопје, 

13. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Битола, 

14. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп, 

15. НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид, 

16. НУ Конзерваторски центар - Скопје, 

17. НУ Музеј на македонската борба за самостојност - Скопје, 

18. НУ Музеј на Република Северна Македонија - Скопје, 

19. НУ Музеј на Тетовскиот крај - Тетово, 

20. НУ Национална галерија на Република Северна Македонија - Скопје, 

21. НУ Уметничка галерија - Тетово, 

22. НУ Кинотека на Република Северна Македонија - Скопје. 

 

РЕЗИМЕ 

Истражувањето и запознавањето на пошироката јавност со 

диференцијацијата помеѓу некои видови библиотеки се основна цел на овој 

труд. Библиотеките со текот на времето се менувале по својата функција. Во 

почетокот биле и архиви, и библиотеки бидејќи покрај научните, книжевните 

и другите дела, содржеле и голем број државни документи. Во времето на 

експанзијата на грчката наука од V до IV век пр.н.е., некои научници и 

книжевници имале големи приватни библиотеки. Покрај приватните, во I век 

пр.н.е. се создаваат и јавните библиотеки. За време на ранохристијанскиот 

период во некои цркви настануваат и првите христијански библиотеки. Со 

создавањето на факултетите и универзитетите се создаваат значително 

големи збирки на книги, а со тоа и високошколските/универзитетски 

библиотеки. Во втората половина на XIX век настануваат и националните 

библиотеки. Специјализираните библиотеки се библиотеки со специјална 

намена за одредено, тесно научно - стручно подрачје и тие  се во функција на 

задоволување на потребите на стручно-научниот кадар во односната 

институција. Нивните фондови ги карактеризира тесна специјализираност. 

Библиотеките не можат да ја одиграат својата улога доколку нивното 

функционирање не е поддржано со современа информациска и 

комуникациска технологија. COBISS системот го овозможува тоа и е  

наменет за сите корисници. Доколку барате конкретна книга во некоја 
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библиотека или, пак, барате граѓа од одредена област и ве интересира во која 

најблиска библиотека е достапна, тогаш потребно е само да пребарате на 

следниот линк: https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search. Овој систем нуди и 

многу други можности. 

 

RESUME 

 Introducing the wider public and researching the differentiation between 

some types of libraries are the core aims of this specialized approach. Over the time 

libraries had changed their function. At their beginning, there were also archives 

and libraries too. They contained scientific, literary and other publications like 

various state documents too. During of the Greek science expansion, period from 

the 5th to the 4th century BC, some scientists and writers owned large private 

libraries. Beside the private ones, in the 1st century BC the public libraries were 

established. During the early Christian period, churches created their own libraries. 

Significantly large collections of books were created by the establishing of colleges 

and universities, what creates fruitful circumstances for development of high 

school / university libraries. In the second half of the 19th century, national 

libraries were established. The specialized libraries are libraries of special purpose 

about a certain narrow scientific-professional area, which are in function of 

satisfying the needs of the professional-scientific staff in that institution. Their 

funds funds are characterized by narrow specialization. 

Libraries cannot realized their role if their functioning is not supported by 

modern information and communication technology. The COBISS system allows 

this and it is intended for all users. If you are looking for a specific book in a 

library, or you are looking for lumber from a certain area, and you are interested in 

which nearest library it is available, then you just need to search the following link: 

https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/search. This system offers you many other 

possibilities. 
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