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cja", 1920, nr 5; 1921, nr 7) wymienia 188 tytułów. Dane L. Dobrowolskie
go mają tę podstawową wartość, że w  odróżnieniu od poprzedników inte
resujących się problemem cenzury w Rosji zostały oparte przede wszy
stkim na m ateriałach tej instytucji.

Ryszard Fürst

III

P. L e u i i l i o t :  N otes sur de presse ert Normandie sous le Second Empire e t  au 
d ébu t  de la Troisième Republique, „Annales de Normandie", 1963, nr 3, s. 177—204; 
nr 4, s. 305—328.

Rozprawa P. Leuiiliot, zamieszczona w dziale ,,La Presse et l'histoire" 
kw artalnika „Annales de Normandie", poświęcona jest prasie Normandii 
w  okresie Drugiego Cesarstwa i na początku Trzeciej Republiki, Rozpra
wa składa się z pięciu rozdziałów, w których autor kolejno omawia p ra
sę w departamentach: Calvados, Manche, Orne et Eure, Seine — Inférieu
re, przy czym w tym ostatnim wydzielona jest prasa Rouen i Havre. 
Rozdział V pt. »Le colportage, les bibliothèque et la „petite presse"« 
trak tu je te zagadnienia łącznie dla całego regionu.

Autor po omówieniu literatury przedmiotu rozpoczyna swoje rozwa
żania od lat 1861— 1864 (cofając się przy niektórych organach do lat pięć
dziesiątych i roku 1848) i doprowadza je do lat 1872—1873 (przy niektó
rych organach po lata 1876— 1877). Treścią poszczególnych rozdziałów 
jest liczba pism w departamentach, ich nakłady i częstotliwość ukazy
w ania się oraz kierunki ideowo-polityczne i ewolucje w nich zachodzą
ce, udział pism w życiu politycznym i gospodarczym, stosunek do rządu 
itp. Nieco miejsca poświęca autor redaktorom jak i ciekawszym zagad
nieniom z zakresu organizacji prasy.

Rozdział V omawia rozpowszechnianie pism na terenie regionu, ich 
zasięg poza regionem, sieć bibliotek i stosunek władz bibliotecznych do 
poszczególnych orcfanów, działalność instytucji zajmujących się opieką 
nad czytelniami, czytelnictwo prasy w ogóle i w zrastające wpływy po
pularnej prasy centralnej.
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