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NOTY I INFORMACJE

.NOWE NABYTKI DOMU-MUZEUM 
ADAMA MICKIEWICZA W NOWOGRODKU

D yrektor Domu-Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku w BSRR 
N. I. Gurina przekazała do redakcji „Rocznika” inform acje o nowych 
eksponatach, które Muzeum otrzym ało od osób pryw atnych oraz insty
tucji społecznych i państwowych. Podajemy je w skrócie.

Z działu pam iątek archiwalnych nadesłano 3 podobizny Adama Mic
kiewicza z XIX w., wykonane w m etalu oraz jedną współczesną rzeźbę 
z drzewa.

Dary w postaci książek — dzieł Adama Mickiewicza oraz prac nau 
kowych o nim — nadesłały: Muzeum L iteratury  im. A. Mickiewicza 
w W arszawie oraz Biblioteka L iteratury  Obcej w Moskwie.

Muzeum Nowogródzkie wzbogaciło się również o rękopisy przekładów 
różnych utworów Mickiewicza. Przekazali je  do Muzeum 'poeci biało
ruscy: K. Krapiwa, P. P iestrak, M. Tank, E. Semieżon, Ju. Gawruk, 
N. Taras, P. I. Bitel i in.

Nadesłane eksponaty zostały włączone do najnowszej ekspozycji i s łu 
żą wszystkim, którzy odwiedzają Dom-Muzeum A. Mickiewicza w No
wogródku.

KSIĄŻKI NADESŁANE DO RECENZJI

1. Adam Maldzis, Tajamnicy starożytnych schowiszczaj. Mińsk 1974.
2. N. I. Gurina, A. I. Kirkiewicz, Dom-M uzej A. Mickiewicza w  No- 

wogródkie.
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SPROSTOWANIE

do art. G. Nieduszyńskiej pt. Nowe pamiątki po Adamie Mickiewiczu 
w  Muzeum Literatury („Rocznik” IX, 1974, s. 129 - 131)

Warszawa, dnia 9 II 1976 r.

„Dziękuję uprzejmie za otrzymane nadbitki z drukiem mojego artykułu Nowe  
Pamiątki po Adamie Mickiewiczu w  Muzeum Literatury

Zaniepokoiłam się jednak, gdyż w druku nie uwzględniono mojej poprawki, 
którą uczyniłam w korekcie. Na str. 130 wiersz 7 od góry, wg tego co podałam w ko
rekcie, miał brzmieć:

[...] F r o m e n t .  M i e l i  j e d n ą  c ó r k ę  [...]
Wobec wielu sprzecznych ze sobą relacji i braku pełnego zestawu dokumentów, 

słowo „adoptował”, podczas gdy Germaine jest naturalną córką Józefa (tylko później 
legalizowaną), sprawić może żyjącej rodzinie Mickiewiczów przykrość, a badaczy 
wprowadzić w błąd.

Proszę więc uprzejmie o sprostowanie tego przeoczenia [...]”

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Nieduszyńska


