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Forma hasła geograficznego

 PN-N-01228 : 1994 Hasło opisu 
bibliograficznego – Forma nazw 
geograficznych



Forma hasła geograficznego

 Hasło geograficzne : wybór i zasady 
tworzenia w bibliografii narodowej i 
katalogach Biblioteki Narodowej : zasady 
wypełniania rekordu wzorcowego / oprac. 
Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk. –
Warszawa, 2000



fortyfikacje

 Fort Pułaski (Stany Zjednoczone)

 Międzyrzecki Rejon Umocniony

 Obszar Warowny "Śląsk"

 Twierdza Boyen

 Twierdza Modlin



fortyfikacje

 Warownia Markovi Kuli (Macedonia)

 Twierdza Kraków – Fort  49 "Krzesławice„

 Międzyrzecki Rejon Umocniony - Grupa 
Warowna "Ludendorff"



fortyfikacje

 Twierdza Królewiec

NU   Festung Königsberg

Königsberg, Festung

Królewiec, Twierdza



fortyfikacje

 Międzyrzecki Rejon Umocniony - Grupa 
Warowna "Ludendorff"

NU   Grupa Warowna "Ludendorff"

"Ludendorff", Grupa Warowna

"Ludendorff", Werkgruppe

Międzyrzecki Rejon Umocniony –

- Werkgruppe "Ludendorff

Werkgruppe "Ludendorff"



fortyfikacje

 Twierdza Kraków - Fort 49 "Krzesławice"

NU  Fort 49 "Krzesławice" Twierdzy

Kraków

Fort "Krzesławice" Twierdzy Kraków

"Krzesławice", Fort 49 Twierdzy

Kraków

Twierdza Kraków|xFort "Krzesławice"



nadleśnictwa

 Bardo Śląskie (nadleśnictwo)

 Dębno Lubuskie (nadleśnictwo)

 Ujsoły (nadleśnictwo)



nadleśnictwa

 151     Włodawa (nadleśnictwo)

410  2  Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe.|bNadleśnictwo Włodawa

410  2  Nadleśnictwo Włodawa



nadleśnictwa

 Myślibórz Wielki (nadleśnictwo)

NU   Königliche Oberförsterei Mützelburg

Mützelburg (nadleśnictwo)

Nadleśnictwo Myślibórz Wielki

Oberförsterei Mützelburg

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy

Państwowe. Nadleśnictwo Myślibórz Wielki



otwory wiertnicze

 Bąkowa IG 1 (otwór wiertn.)

 Jamno IG 3 (otwór wiertn.)

 Okuniew IG 1 (otwór wiertn.)

 Polskie Łąki PIG 1 (otwór wiertn.)



otwory wiertnicze

 Biskupin IG 1, Nowa Kuźnia IG 2, 
Chocianów IG 3 / red. nauk. Jerzy 
Jerzmański. – Warszawa, 1975

 Otwory wiertnicze - Polska

 Biskupin IG 1 (otwór wiertn.)

 Chocianów IG 3 (otwór wiertn.) 

 Nowa Kuźnia IG 2 (otwór wiertn.)



otwory wiertnicze

 Jamno IG 1, IG 2, IG 3 / pod red. nauk. 
Hanny Matyi. – Warszawa, 2008

 Otwory wiertnicze Polska

 Jamno IG 1 (otwór wiertn.)

 Jamno IG 2 (otwór wiertn.)

 Jamno IG 3 (otwór wiertn.)



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Szlak Kamiennych Kręgów

 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej na 
Roztoczu

 Karpacki Szlak Rowerowy

 Droga św. Jakuba



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Karpacki Szlak Rowerowy

NU   Karpacki Szlak Rowerowy w

Małopolsce

TS   Szlaki turystyczne - Polska

Turystyka rowerowa - Polska

TK   Małopolska - turystyka



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Droga św. Jakuba
NU    Camino de Santiago

Way of St. James
[…]

TS    Szlaki turystyczne - Europa
TK    Jakub Większy (św.) - kult

Pielgrzymki - Europa
Santiago de Compostela (Hiszpania) –
katedra św. Jakuba – pielgrzymki



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 po tematach wyrażających szlaki turystyczne nie 
stosuje się określnika - turystyka

 Karpacki Szlak Rowerowy : mapa

 Karpacki Szlak Rowerowy

 Mapy turystyczne



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Szlak Piastowski : perły architektury 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej : minialbum

 Architektura sakralna polska

 Gnieźnieńska, diecezja (katol.) -
budownictwo

 Piastowski, Szlak

 Albumy



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Dolnośląska Droga św. Jakuba : 
przewodnik pielgrzyma

 Droga św. Jakuba - Polska

 Śląsk, Dolny - religia

 Śląsk, Dolny - turystyka

 Przewodniki turystyczne



szlaki turystyczne i pielgrzymkowe

 Dolnośląska Droga św. Jakuba : 
przewodnik pielgrzyma

 Dolnośląska Droga św. Jakuba ???

 Przewodniki turystyczne



użytki ekologiczne

 Cieszyn (woj. śląskie) - użytek ekologiczny 
"Łąki na Kopcach„

 Poznań (woj. wielkopolskie) - użytek 
ekologiczny "Bogdanka„



użytki ekologiczne

 Kraków (woj. małopolskie) - użytek ekologiczny "Łąki 
Nowohuckie"

 NU   Kraków (woj. małopolskie) - Łąki Nowohuckie

Kraków (woj. małopolskie) - Nowa Huta  - Łąki

Nowohuckie

Kraków (woj. małopolskie) - Nowa Huta – użytek

ekologiczny "Łąki Nowohuckie"

"Łąki Nowohuckie" (użytek ekologiczny)

Użytek Ekologiczny Łąki Nowohuckie



użytki ekologiczne

 Cieszyn (woj. śląskie) – użytek

ekologiczny "Łąki na Kopcach"

NU   "Łąki na Kopcach" (użytek 

ekologiczny)

Użytek ekologiczny "Łąki na

Kopcach"



użytki ekologiczne

 Łąki Nowohuckie / Szymon Wójcik. –
Kraków, 2009

 Użytki ekologiczne - Polska

 Kraków (woj. małopolskie) - użytek 
ekologiczny Łąki Nowohuckie



rzeki

 Wisła, Górna

 Odra, Dolna (dolina)

 Brda, Górna (dorzecze)



rzeki

 Wisła, Górna 

 NU  Górna Wisła 

 TS  Wisła 

 Uwagi od źródeł do Sandomierza



bitwy

 Bitwa 1236 r. pod Szawlami

NU   Bitwa pod Szawlami (1236)

TS    Kawalerowie Mieczowi - 13 w.

Litwa - 13 w.

TK    Szawle (Litwa)



bitwy

 Bitwa 1205 r. pod Zawichostem

NU Bitwa pod Zawichostem (1205)

TS  Polska - 13 w.

Ruś Halicka - 13 w.

Zawichost (woj. świętokrzyskie) - 13 w.



bitwy

 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 13-16 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 13-18 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) 14 w. -- Zob. też Rzeź gdańska 

Gdańsk (woj. pomorskie) -- 14 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15-16 w.

 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15-17 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15-18 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15-19 w.

 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15-20 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 15 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 16-17 w.

 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 16-18 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 16-20 w.
 Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w. -- Zob. też hasło węższe Bitwa 1577 r. pod 

Tczewem 

 Gdańsk (woj. pomorskie) -- 16 w.
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http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/frameset&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+++20+w&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Bitwa+1577+r.+pod+Tczewem&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Bitwa+1577+r.+pod+Tczewem&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/exact&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+w&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/exact&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+w&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/exact&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+w&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dgda%7bu0144%7dsk/dgdan~ask/1%2C1211%2C3372%2CB/exact&FF=dgdan~ask+woj+pomorskie+++16+w&1%2C2%2C


podział administracyjny

 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1946 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1947 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1949 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1950 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1956 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1958 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1960 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1961 r.
 Polska -- podział administracyjny -- stan na 1967 r.

http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1946+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1947+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1949+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1950+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1956+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1958+r&1%2C2%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/frameset&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1960+r&1%2C1%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1961+r&1%2C5%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/dpolska+podzia/dpolska+podzia/1%2C58%2C167%2CB/exact&FF=dpolska+podzial~a+administracyjny+stan+na+1967+r&1%2C4%2C


podział administracyjny

 Polska – podział administracyjny – 1944-1950 r.

 Polska – podział administracyjny – 1950-1957 r.

 Polska – podział administracyjny – 1957-1975 r.

 Polska – podział administracyjny – 1975-1998

 Polska – podział administracyjny – od 1999 r.



dawne województwa

 Śląskie, województwo (1920-1939) -
- Zob. Katowice (woj. śląskie ; okręg) 
1918-1939 r. 

http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Katowice+%28woj.+%7bu015B%7dl%7bu0105%7dskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Katowice+%28woj.+%7bu015B%7dl%7bu0105%7dskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Katowice+%28woj.+%7bu015B%7dl%7bu0105%7dskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Katowice+%28woj.+%7bu015B%7dl%7bu0105%7dskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a


dawne województwa

 Pomorskie, województwo (1918-
1939) 

Zob. Toruń (woj. kujawsko-
pomorskie ; okręg) 1918-1939 r. 
Zob. Pomorze Gdańskie 1918-1939 r. 

http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Toru%7bu0144%7d+%28woj.+kujawsko-pomorskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Toru%7bu0144%7d+%28woj.+kujawsko-pomorskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Toru%7bu0144%7d+%28woj.+kujawsko-pomorskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Toru%7bu0144%7d+%28woj.+kujawsko-pomorskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Toru%7bu0144%7d+%28woj.+kujawsko-pomorskie+%3B+okr%7bu0119%7dg%29+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Pomorze+Gda%7bu0144%7dskie+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Pomorze+Gda%7bu0144%7dskie+1918-1939+r.&search_code=a
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol/d?Pomorze+Gda%7bu0144%7dskie+1918-1939+r.&search_code=a


dawne województwa

 Pomorskie, województwo (1918-
1939)

 Śląskie, województwo (1920-1939)



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Wojew%C3%B3dztwo_pomorskie_pomeranian_voivodeship_in_1930_with_names.png


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie_%281924-1934%29_powiaty.svg




gubernie

 Radomska, gubernia

 U  Radom (woj. mazowieckie ; okręg)



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Gubernia_radomska.jpg


dopowiedzenia lokalizujące

 Dąbrowa (woj. dolnośląskie, pow. Polkowice)

 Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie, pow. 
Mogilany ; okręg)

 Dąbrowa (woj. łódzkie, pow. Łódź-Wschód)

 Dąbrowa (woj. świętokrzyskie, pow. 
Starachowice ; okręg)

 Dąbrowa (woj. wielkopolskie, pow. Wągrowiec ; 
okręg)



dopowiedzenia lokalizujące

 Dąbrowa (pow. polkowicki)

 Dąbrowa (pow. mogilański ; okręg)

 Dąbrowa (pow. Łódź-Wschód)

 Dąbrowa (pow. starachowicki ; okręg)

 Dąbrowa (pow. wągrowiecki ; okręg)



rezerwaty i parki narodowe 

 Obszary chronione

TW  Parki krajobrazowe

Parki narodowe

Pomniki przyrody

Rezerwaty przyrody

Użytki ekologiczne



rezerwaty i parki narodowe

 Parki narodowe – Polska

TW  Biebrzański Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Gorczański Park Narodowy

Kampinoska, Puszcza

[etc]



rezerwaty i parki narodowe

 Jeziora Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego

 Jeziora – hydrologia – Polska

 Parki krajobrazowe - Polska

 Kaszubski Park Krajobrazowy - hydrologia



rezerwaty i parki narodowe

 Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy 
Niepołomickiej

 Lipówka (rezerwat)

 Rezerwaty przyrody - Polska



rezerwaty i parki narodowe

 Lipówka (rezerwat)

TS  Niepołomicka, Puszcza



rodzaje rezerwatów przyrody 
???

 rezerwat faunistyczny,

 rezerwat florystyczny, 

 rezerwat leśny, 

 rezerwat krajobrazowy, 

 rezerwat torfowiskowy, 

 rezerwat łąkowy, 

 rezerwat wodny, 

 rezerwat przyrody nieożywionej, 

 rezerwat stepowy, 

 rezerwat słonoroślowy

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_faunistyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_nieo%C5%BCywionej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_stepowy


rezerwaty i parki narodowe

 Leśny rezerwat Lipówka w Puszczy 
Niepołomickiej

 Lipówka (rezerwat)

 Rezerwaty leśne - Polska



określniki

 - socjologia, - ludność

 - środowisko po nazwach obiektów 
fizjograficznych



miasto - państwo

 Archiwistyka - Wolne Miasto Gdańsk????

 Wolne Miasto Gdańsk – archiwistyka

 Bibliotekarstwo – Watykan

 Watykan - bibliotekarstwo



parafie i gminy wyznaniowe

 Parafia bł. Radzyma Gaudentego 
(Gniezno)

 Rzymskokatolicka Parafia bł. Radzyma 
Gaudentego (Gniezno)



Parafie i gminy wyznaniowe

 Parafia Ewangelicko-Augsburska (Wisła 
Głębce)

 Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana 
(Łódź)



Parafie i gminy wyznaniowe

 Parafia Greckokatolicka  
Opieki Matki Bożej  (Zielona Góra)

 Parafia Greckokatolicka Narodzenia 
Św. Jana Chrzciciela (Słupsk)



Parafie i i gminy wyznaniowe

 Parafia Prawosławna pw. św. Metropolity 
Piotra Mohyły (Lublin)

 Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka 
(Warszawa)



parafie i i gminy wyznaniowe

 Gmina Wyznaniowa Żydowska (Będzin)

 Gmina Wyznaniowa Żydowska (Warszawa)

 Warszawska Gmina Starozakonnych



dekanaty

 Olecki, dekanat (katol.)

 Dekanat Olecko - Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 



dekanaty

 Lista dekanatów Archidiecezji 
Białostockiej
Białystok Bacieczki
Białystok Białostoczek
Białystok Dojlidy
Białystok Nowe Miasto

 Białystok Śródmieście
 Białystok Starosielce
 Dąbrowa Białostocka

http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=5
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=2
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=4
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=3
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=1
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=13
http://www.archibial.pl/dekanaty.php?dek=6


dekanaty

 Dekanaty archidiecezji poznańskiej

 Dekanat Borecki (12) 

 Dekanat Bukowski (10) 

 Dekanat Czarnkowski (8) 

 Dekanat Czerwonacki (7) 

 Dekanat Gostyński (12) 

 Dekanat Grodziski (10) 

 Dekanat Jutrosiński (9) 

 Dekanat Kostrzyński (10) 

 Dekanat Kościański (13) 

 Dekanat Kórnicki

http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,20/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,21/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,22/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,24/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,23/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,25/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,26/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,27/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,28/
http://www.archpoznan.pl/component/option,com_contact/Itemid,118/catid,29/

