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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

 

WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH  
(21-27.01.2017) 

 
 

p 2004301213 

Dziecko - rozwój psychofizyczny 

zastąpione przez: 

 650 Rozwój psychofizyczny dziecka|0a35755118  

 

p 2004303266 

Księgi pamiątkowe 

dublet do a35822727 (Księga pamiątkowa) 

 

p 2004303524 

Literatura - rodzaje i gatunki 

zastąpione przez: 

 650 Rodzaje i gatunki literackie|0a35870229 

 

p 2004304563 

Sport - zawody 

zastąpione przez: 

 650 Zawody sportowe|0a35747298 

 

p 2004306304 

Zielniki 

dublet do a35822818 (Zielnik) 

 

p 2004306629 

Nauczanie - efektywność 

zastąpione przez: 

 650 Efektywność nauczania|0a35759185  

 

p 2004309485 

Preludium (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Preludium (utwór muzyczny)|0a10097521 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2004312422 

Sonata (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Sonata|0a10130974 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 
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p 2004312516 

Muzyka - formy i gatunki 

zastąpione przez: 

 650 Formy i gatunki muzyczne|0a35888143 

 

p 2004314772 

Marsz (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Marsz (utwór muzyczny)|0a10131905 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2004318439 

Kolędy (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Kolędy i pastorałki|0a10030086 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2004320623 

Passacaglia (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Passacaglia|0a12181018 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2004320625 

Chaconne (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Chaconne|0a12181092 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2004323662 

Polonez (głos i fortepian) 

zastąpione przez: 

 655 Polonez (utwór muzyczny)|010131966 

 655 Muzyka na głos i fortepian|0a35733263 

 

p 2004417273 

Dufour, Piotr (1729-1797) 

dublet do a10628010 (Dufour, Piotr (1730-1797)) 

 

p 2004418210 

Bazylik, Cyprian (ca 1535-post 1591) 

dublet do a10316061 (Bazylik, Cyprian (ok. 1535-ok. 1600)) 

 

p 2004438201 

Durek, Józef (1913- ) 

dublet do a16436088 (Durek, Józef (1913-2008)) 

 

p 2004534541 

Film - konkursy i festiwale 

zastąpione przez: 

 650 Konkursy i festiwale filmowe|0a35828985 
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p 2005504203 

Duracz, Romana (1896- ) 

dublet do a20172138  (Duraczowa, Romana (1896- )) 

 

p 2008023166 

Wariacje (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Wariacje (utwór muzyczny)|0a11930202  

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2008036624 

Mazurek (głos i fortepian) 

zastąpione przez: 

 655 Mazurek (utwór muzyczny)|0a10131929 

 655 Muzyka na głos i fortepian|0a35733263 

 

p 2009000173 

Polonez (głos wysoki i fortepian) 

zastąpione przez: 

 655 Polonez (utwór muzyczny)|0a10131966 

 655 Muzyka na głos wysoki i fortepian|0a35733639 

 

p 2009001592 

Polonez (głos wysoki i fortepian) - 19 w. 

zastąpione przez: 

 655 Polonez (utwór muzyczny)|0a10131966  

 655 Muzyka na głos wysoki i fortepian|0a35733639 

 648 1801-1900|0a3585246x 

 

p 2009009815 

Suita (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Suita|0a10131450 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2010014967 

Borkowski, Witold 

dublet do a24193598 (Borkowski, Witold (fotograf)) 

 

p 2011003030 

Symfonia (organy) 

zastąpione przez: 

 655 Symfonia |0a10198052 

 655 Muzyka na organy|0a10131735 

 

p 2011024437 

Trio (flet, altówka, gitara) - 19 w. 

zastąpione przez: 

 655 Muzyka na flet, gitarę i altówkę|0a25246574 

 648 1801-1900|0a3585246x 
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p 2012012552 

Koncert (gitara) 

zastąpione przez: 

 655 Koncert (utwór muzyczny)|0a10131498 

 655 Muzyka na gitarę i orkiestrę|0a21011576 

 

p 2013032735 

Koncert (flet, gitara i orkiestra smyczkowa) 

zastąpione przez: 

 655 Koncert (utwór muzyczny)|0a10131498 

 655 Muzyka na flet, gitarę i orkiestrę smyczkową|0a35773881 

 

p 2015125275 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 

dublet do a11751204 (Wydział Przyrodniczo-Technologiczny (Uniwersytet Przyrodniczy ; 

Wrocław)) 

 

p 2015135707 

Kawka, Małgorzata 

dublet do a33504398 (Kawka-Piotrowska, Małgorzata) 

 

p 2016098654 

Borowczyk, Czesław 

dublet do a12213354 (Borowczyk, Czesław (1912-1995)) 

 

p 2016209422 

Duwal, Dominic (1945- ) 

dublet do a25275148 (Duval, Dominic (1944-2016)) 

 

p 2016215213 

Duławski, Rajmund Edward 

dublet do a11607828 (Duławski, Rajmund Edward (1937- )) 

 

p 2017000043 

Electropop 

dublet do a23993261 (Electropop) 

 

p 2017000217 

Muzyka na puzon i orkiestrę 

dublet do a12684739 (Muzyka na puzon i orkiestrę) 

 

p 2017001168 

Bodziony, Barbara 

dublet do a26186822 (Bodziony, Barbara) 

 

p 2017017057 

Zjazdy i konferencje 

dublet do a10069434 (Zjazdy i konferencje) 
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p 2017017730 

Rękopis iluminowany 

dublet do a10083753 (Rękopisy iluminowane) 

 

p 2017017767 

Pamiętnik mówiony 

dublet do a12503058 (Pamiętniki mówione) 

 

 


