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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW PRZEDMIOTOWYCH (150,155) 
(18-24.02.2017) 

 
 

 

Absolutyzm (pogląd filozoficzny) 

Aktywność człowieka 

Akwaforta (druk wypukły) 

Akwarystyka 

Animacja kultury 

Antypsychologizm 

Arabela (lud) 

Bajaniści 

Balet austriacki 

Bałtyk (morze ; część wschodnia) 

Bałtyk (morze ; część zachodnia) 

Bandoneoniści 

Basethorniści 

Bawół indyjski 

Betelia (kraina fikcyjna) 

Betsileo (lud) 

Będzino (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Będzino) 

Bitwa nad Worsklą (1399) 

Bitwa pod Domanowem (1939) 

Bitwa pod Mniem (1939) 

Bolgheri (Włochy) 

Bonsecours (Francja, dep. Sekwana Nadmorska) 

Brama Portowa (Szczecin) 

Bugaj (Starachowice ; część miasta) 

Burzec (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Wojcieszków) 

Buszmen z Banyoles 

Calypso (utwór muzyczny) 

Carcinus aestuarii 

Casa da Música (Porto ; sala koncertowa) 

Chimera (potwór mitologiczny) 

Chomsk (Białoruś, obw. brzeski, rej. drohiczyński ; okolice) 

Chorał (utwór muzyczny) 

Ciepłownia Wola (Warszawa ; budynek) 

Clarias batrachus 

Cytrzyści 

Czerwona Skała 

Czupel (góra) 

Darłowo (woj. zachodniopomorski, pow. sławieński, gm. Darłowo ; okolice) 
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Derewiczna (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Komarówka Podlaska) 

Didżeje 

Disco (muzyka) 

Dixieland 

Domrzyści 

Duduk 

Duszpasterstwo głuchych 

Dyktanda muzyczne 

Dżingiel 

Eimeria catubrina 

Ekonomika rolnictwa 

Elektroniczny protokół sądowy 

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym 

Famadihana (obrzęd) 

Fidel (instrument) 

Finanse przedsiębiorstwa 

Fotografowie szwedzcy 

Frottola 

Geoarcheologia 

Glyphidrilus tuberosus 

Gmina Andrzejewo (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

Gmina Będzino (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 

Gmina Bochnia (woj. małopolskie) 

Gmina Bodzechów (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki) 

Gmina Boguty-Pianki (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

Gmina Brok (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

Gmina Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. chełmiński) 

Gmina Czyżew (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki) 

Gmina Długosiodło (woj. mazowieckie, pow. wyszkowski) 

Gmina Drohiczyn (woj. podlaskie, pow. siemiatycki) 

Gmina Gardeja (woj. pomorskie, pow. kwidzyński) 

Gmina Kalisz Pomorski (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski) 

Gmina Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński) 

Gmina Łanięta (woj. łódzkie, pow. kutnowski) 

Gmina Małkinia Górna (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki (woj. mazowieckie) 

Gmina Nur (woj. mazowieckie, pow. ostrowski) 

Gmina Ostrów Mazowiecka (woj. mazowieckie) 

Gmina Szczawin Kościelny (woj. mazowieckie, pow. gostyniński) 

Gmina Szumowo (woj. podlaskie, pow. zambrowski) 

Gmina Tłuszcz (woj. mazowieckie, pow. wołomiński) 

Gmina Ujście (woj. wielkopolskie, pow. pilski) 

Gmina Zambrów (woj. podlaskie) 

Gotowanie 

Górnośląski Okręg Przemysłowy 

Grota Solna (Namysłów) 

Gubernia płocka (1837-1915) 

Gubernia podolska (1793-1917) 

Gubernia warszawska (1844-1917) 

Hallein (Austria) 

Hambacher Fest (1832) 
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Harmoniści 

Höchstadt an der Aisch (Niemcy ; okolice) 

Hologram 

Hymn (utwór muzyczny) 

Iacobeni (Rumunia, okr. Suczawa) 

Imperium osmańskie (państwo dawne) 

Inflacja bazowa 

Inhibitory pompy protonowej 

Instrumentalizm 

Integrony 

Introwertycy 

Inżynieria produkcji 

Janowice Poduszowskie (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Gnojno) 

Jawornik (Ukraina ; góra) 

Jazz awangardowy 

Jota (utwór muzyczny) 

Kaizen 

Kalwaria Wejherowska 

Kałamarnica olbrzymia 

Kanał kręgowy 

Kaplica św. Barbary (Miedziana Góra) 

Katolicka hierarchia kościelna 

Kąkowa Wola (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Brześć Kujawski ; okolice) 

Keyboardziści 

Klasztor Dominikanek na Gródku (Kraków ; budynek) 

Klasztor Kapucynów (Krosno ; budynek) 

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP (Quito ; budynek) 

Klawikordziści 

Klawiterapia 

Klimek (Grudziądz ; wieża) 

Kłusownictwo rybackie 

Kociewiacy 

Kołomyjka 

Konflikt psychiczny 

Kościół św. Bernardyna ze Sieny (Wrocław) 

Kościół św. Franciszka z Asyżu (Kraków) 

Kościół św. Jerzego (Warszawa) 

Kościół św. Michała Archanioła (Lublin) 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Dywin) 

Kozak (utwór muzyczny) 

Kraken 

Królowie biblijni 

Kruszyn (woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski, gm. Włocławek ; okolice) 

Kryminolodzy 

Kuchnia staropolska 

Leszno (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Medyka) 

Lezginka 

Limnatis nilotica 

Lirnicy 

Liturgia przedtrydencka 

Live electronic music 
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Logistyka zwrotna 

Łączenie samorządów terytorialnych 

Łęki Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Łęki Szlacheckie) 

Malarstwo bangladeskie 

Malecz (Białoruś, obw. brzeski, rej. berezowski ; okolice) 

Malgasze 

Maszyny satelitowe 

Metacheyletia degenerata 

Metoda Reggio Emilia 

Miejsca pamięci 

Milionerzy 

Mocarze (woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Jedwabne) 

Modlin-Twierdza (Nowy Dwór Mazowiecki ; część miasta) 

Moment musical 

Morceau (utwór muzyczny) 

Muzea 

Muzyka na altówkę, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na altówkę, wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną 
Muzyka na chór mieszany, fortepian i orkiestrę 
Muzyka na domrę i orkiestrę 
Muzyka na fagot i orkiestrę kameralną 
Muzyka na flet (flet (2)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na flet, fortepian i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na flet i kwartet smyczkowy 

Muzyka na flet prosty, violę da gamba, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na fortepian (3 ręce) i orkiestrę 
Muzyka na fortepian (fortepian (2)) i orkiestrę kameralną 
Muzyka na fortepian (fortepian (2)) i zespół instrumentalny 

Muzyka na fortepian (fortepian (3)) i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na fortepian, klawesyn i orkiestrę kameralną 
Muzyka na fortepian, skrzypce (skrzypce (2)) i basso continuo 

Muzyka na głosy ptaków i orkiestrę 
Muzyka na harfę i orkiestrę kameralną 
Muzyka na klarnet, fagot i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na klarnet, harfę i orkiestrę kameralną 
Muzyka na klawesyn i kwartet smyczkowy 

Muzyka na kotły, organy i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na lirę korbową, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na mandolinę (mandolina (2)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na mandolinę, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na obój, harfę i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na obój (obój (2)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na obój, skrzypce, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na organy i orkiestrę symfoniczną 
Muzyka na organy, orkiestrę kameralną i basso continuo 

Muzyka na organy, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na puzon, altówkę i orkiestrę 
Muzyka na puzon i orkiestrę kameralną 
Muzyka na róg, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na róg (róg (2)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (wiolonczela (2)) 
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Muzyka na skrzypce, fortepian i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na skrzypce, klawesyn i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na skrzypce, organy, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na skrzypce (skrzypce (4)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę kameralną 
Muzyka na skrzypce, wiolonczelę, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na trąbkę i orkiestrę symfoniczną 
Muzyka na trąbkę, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na trąbkę (trąbka (2)), puzon i tubę 
Muzyka na violę d'amore, orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na wibrafon i instrumenty perkusyjne 

Muzyka na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną 
My Little Pony (zabawki) 

Nadleśnictwo Kościan (obszar) 

Nauki o bezpieczeństwie 

Needles (Wielka Brytania ; przylądek) 

Nematocystis kailashi 

Neomediewalizm 

Neuroobrazowanie 

Niebo (religia) 

Niespodzianki 

Nowa apologia 

Nowa Sobótka (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Grabów) 

Objawienia maryjne w Quito (1610-1634) 

Obrazki religijne 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej 

Od innowacji do zysku (program) 

Ogłoszenie 

Oktet na instrumenty dęte 

Ołdrzychów (Nowogrodziec ; część miasta) 

Opera niemiecka 

Opera polska 

Opera włoska 

Osiągnięcia szkolne 

Oz (kraina fikcyjna) 

Pałac Jabłonowskich (Kraków) 

Pelagra 

Penshurst (Wielka Brytania) 

Permanentna rewolucja 

Picobia caudati 

Piekielny Szlak 

Pierrefonds (Francja) 

Pierścień Rowerowy dookoła Poznania 

Pików (Ukraina) 

Plastikoryt barwny 

Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański 

Pogórze Środkowobeskidzkie 

Pokłon Trzech Króli 

Popowo Stare (woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, gm. Przemęt) 
Porwanie Sabinek 

Postacie mitologiczne 
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Potrzeba (psychologia) 

Powiat bocheński (woj. małopolskie) 

Powiat bytowski (woj. pomorskie) 

Powiat chełmiński (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat górowski (woj. dolnośląskie) 

Powiat koszaliński (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat krośnieński (woj. lubuskie) 

Powiat namysłowski (woj. opolskie) 

Powiat nowodworski (woj. mazowieckie) 

Powiat nowosolski (woj. lubuskie) 

Powiat nowotomyski (woj. wielkopolskie) 

Powiat opolski (woj. opolskie) 

Powiat ostrowiecki (woj. świętokrzyskie) 

Powiat ostrowski (woj. mazowieckie) 

Powiat pilski (woj. wielkopolskie) 

Powiat pleszewski (woj. wielkopolskie) 

Powiat policki (woj. zachodniopomorskie) 

Powiat siemiatycki (woj. podlaskie) 

Powiat starachowicki (woj. świętokrzyskie) 

Powiat starogardzki (woj. pomorskie) 

Powiat szczycieński (woj. warmińsko-mazurskie) 

Powiat tarnowski (woj. małopolskie) 

Powiat tczewski (woj. pomorskie) 

Powiat warszawski (1921-1939) 

Powiat warszawski (1944-1952) 

Powiat węgrowski (woj. mazowieckie) 

Powiat włocławski (woj. kujawsko-pomorskie) 

Powiat wołomiński (woj. mazowieckie) 

Powiat wołowski (woj. dolnośląskie) 

Powiat wysokomazowiecki (woj. podlaskie) 

Powiat wyszkowski (woj. mazowieckie) 

Powiat zambrowski (woj. podlaskie) 

Powiat zawierciański (woj. śląskie) 

Powiat ziemski warszawski (1915-1918) 

Pożary (obszar ochrony ścisłej) 

Prawo geologiczne i górnicze 

Producenci muzyczni 

Produkt systemowy 

Program "Mały Mistrz" 

Projekt Szkoła Radości 

Prolog 

Przechodki Wielkie (przełęcz) 

Przedsiębiorstwo produkcyjne 

Przedświt (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Wąsewo ; okolice) 

Przyrodnicy 

Przytok (woj. lubuskie, pow. zielonogórski, gm. Zabór) 

Przytulanki (zabawki) 

Publicystyka polityczna 

Puzoniści 

Pyton królewski 

Radio Yesterday (program muzyczny) 
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Ragtime 

Randka 

Ratno Dolne (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Radków) 

Ratusz Staromiejski (Gdańsk ; budynek) 

Realizatorzy dźwięku 

Reczpol (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krzywcza) 

Renalaza 

Renta położenia 

Rezerwaty archeologiczne 

Reżyserzy dźwięku 

Riva del Garda (Włochy) 

Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Rogóźno ; okolice) 

Rokosowo (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Poniec) 

Rokszyce (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krasiczyn) 

Rolnictwo precyzyjne 

Ropa (Golcowa ; część wsi) 

Ropica Górna (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Sękowa) 

Ropki (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie) 

Rosnowo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Komorniki) 

Rosochate Kościelne (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Czyżew) 

Rosolin (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Czarna) 

Rotnica (Druskieniki ; część miasta) 

Royal Tunbridge Wells (Wielka Brytania) 

Royal Tunbridge Wells (Wielka Brytania ; okolice) 

Royat (Francja) 

Rozalin (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Nadarzyn) 

Rozwiązywanie konfliktów 

Rzemieślnicy 

Saksofon altowy 

Sądy grodzkie 

Schistosoma japonicum 

Shanklin (Wielka Brytania) 

Silne uwierzytelnianie użytkownika 

Słownik achumawi-angielski 

Słownik angielsko-achumawi 

Sobór świętego Izaaka (Petersburg ; budynek) 

Soczewka (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Nowy Duninów ; okolice) 

Sonet (utwór muzyczny) 

Srebrna (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Szumowo ; okolice) 

Stary Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki; część miasta) 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Strzebielino (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Syntezator (instrument) 

System Rozpoznania ISTAR 

Szlak Parków i Ogrodów po obu stronach Nysy 

Tabla 

Tancerze kambodżańscy 

Tann - Rhön (Niemcy) 

Teorban 

Teorbaniści 

Teorbiści 
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Teoria rozwoju 

Tewle (Białoruś, obw. brzeski, rej. kobryński ; okolice) 

Theremin 

Tik-Tak (program telewizyjny) 

Topola (Błonie ; część wsi) 

Torguci (lud) 

Tożsamość (psychologia) 

Transformator nadprzewodnikowy 

Trójkąt miłosny 

Ulica Wolborska (Łódź) 
Uzus językowy 

Ventnor (Wielka Brytania) 

Wartościowanie pracy 

Wielki Krzyż Tumski (Włocławek) 

Wielki Wełcz (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Grudziądz ;  

okolice) 

Wiewiórki (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski, gm. Płużnica ; okolice) 

Wilgersdorf (Niemcy) 

Wioliniści włoscy 

Wirus RSV 

Wojciech (Augustów ; część miasta) 

Województwo białostockie (1944-1975) 

Województwo brzeskokujawskie 

Województwo chełmińskie (1454-1793) 

Województwo katowickie (1950-1975) 

Województwo podolskie (1434-1793) 

Województwo warszawskie (1945-1975) 

Województwo warszawskie (1975-1998) 

Wojna ekonomiczna 

Work-life balance (WLB) 

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy 

Wylizana (skała) 

Zabawki dla dzieci niepełnosprawnych 

Zabawki edukacyjne 

Zabawki elektroniczne 

Zakaz sporządzania wizerunków 

Zarządzanie czasem 

Zarządzanie czasem pracy 

Zarządzanie czasem wolnym od pracy 

Zarządzanie środowiskiem 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

Zmienność genetyczna 

Zwierzęta zabawki 

Żelazków (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Żelazków) 

Żołnierze wyklęci 

Żubrohława (Słowacja) 

 


