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BIBLIOGRAPHY
EN In 2016, the KASK library received a parcel from Russia.
The package contained two books and an accompanying
— Lepin, A., & Miroshnik,
letter. It turned out to be a donation. The mother of the author
︠ ︡:
L. (2011). Mezhdometiia
asked to include the books in the library collection. The letter
Stikhi, strategmy, grafika.
suggested that the author of the books had died. Research
Moskva: Izd-vo ‘UP Print’.
revealed that the mother had sent the books to libraries
— Miroshnik, L., (2009).
all over the world and some libraries (Princeton, Columbia
Transformats︠ ︡ ii: Mysli
University, …) had actually included the books in their
v liniia︠ ︡ kh i risunkakh.
collection. The KASK library decided not to accept the books.
Moskva: Stilservis.
The books were thereupon offered to students for free. Nobody
wanted them. The 1m3 display-window gives an account
of the investigation into the background of the donation.
NL
In 2016 kreeg de bibliotheek van KASK een zending
uit Rusland. In de enveloppe zaten twee boeken en een
begeleidende brief. Het bleek een schenking te zijn.
De moeder van de auteur vroeg om de boeken in de
collectie op te nemen. De brief suggereerde dat de auteur
overleden is. Speurwerk leert dat de moeder de boeken naar
bibliotheken over de hele wereld stuurde en dat sommige
bibliotheken (Princeton, Columbia University, …) de boeken
ook effectief opnamen in hun collectie. De bibliotheek van
KASK besloot de boeken niet op te nemen. De boeken
werden vervolgens aangeboden aan studenten: wie ze wilde
hebben, mocht ze meenemen. Niemand wilde de boeken.
In de 1m3 etalage wordt speurwerk naar de achtergrond
van de schenking getoond.

