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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 

(16-22.09.2017) 

 

Bielski Syjon (Bielsko-Biała, Górne Przedmieście ; część miasta) 

Zbójnickie Turnie (Słowacja) 

Dymaczewo Stare (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Mosina ; okolice) 

Dolina Zielona Kieżmarska (Słowacja) 

Powiat koniński (1919-1939) 

Dolina Złomisk (Słowacja) 

Piaski (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Jastrowie ; okolice) 

Powiat lubawski (1919-1939) 

Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem (Słowacja ; jezioro) 

Burbiszki (Litwa, okr. szawelski, rej. radziwiliski) 

Maynas (Peru, region Loreto ; prowincja) 

Żabia Przełęcz 

Powiat krotoszyński (1919-1939) 

Anciszki (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

Muśniki (Litwa, okr. wileński, rej. szyrwincki) 

Żabia Grań 

Wielki Żabi Staw Mięguszowiecki (Słowacja ; jezioro) 

Komaje (Litwa, okr. poniewieski, rej. rakiszecki) 

Żelazne Wrota (Słowacja ; przełęcze) 

Pieniany (Litwa, okr. uciański, rej. oniksztyński) 

Wołczeck (Ukraina, obw. wołyński, rej. maniewicki) 

Żłobisty Szczyt (Słowacja) 

Subocz (Litwa, okr. poniewieski, rej. kupiszecki) 

Powiat leszczyński (1919-1939) 

Datnów (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

Surwiliszki (Litwa, okr. kowieński, rej. kiejdański) 

Perechrystja (Ukraina) 

Wzgórza Opoczyńskie 

Powiat sochaczewski (1919-1939) 

Hulewicze (Ukraina, obw. wołyński) 

Powiat obornicki (1919-1939) 

Powiat kępiński (1919-1939) 

Dominikowice (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Gorlice) 

Powiat kościański (1919-1939) 

Roztoka (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Kleczew) 

Ryczów (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Ogrodzieniec) 

Pruszków (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Blizanów) 

Podgłębokie (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Cyców) 

Górne Przedmieście (Bielsko-Biała ; część miasta) 

Biskupice Ołoboczne (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce). 

Powiat gostyniński (1919-1939) 

Jabłonka Wielka (Ukraina, obw. wołyński) 
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Powiat nowotomyski (1919-1939) 

Banino (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo ; okolice) 

Połomia (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Mszana) 

Durmitor (Czarnogóra ; góry) 

Żernica (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Pilchowice) 

Góry Dynarskie 

Świadoście (Litwa, okr. uciański, rej. oniksztyński) 

Gaszerbrum (góry) 

Góry Północnoalbańskie 

Powiat ostrowski (Ostrów Wielkopolski ; 1919-1939) 

Piatra Craiului (Rumunia ; góry) 

Powiat kutnowski (1919-1939) 

Powiat łowicki (1919-1939) 

Sokołówka (Polanica-Zdrój ; część miasta) 

Powiat rawski (1919-1939) 

Powiat rawicki (1919-1939) 

Powiat międzychodzki (1919-1939) 

Powiat skierniewicki (1919-1939) 

Gmina Miłkowice (woj. dolnośląskie, pow. legnicki) 

Targowisko Górne (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Lubawa ; okolice). 

Powiat wągrowiecki (1919-1939) 

Powiat wolsztyński (1920-1939) 

Powiat wrzesiński (1919-1939) 

Jaszczurówka (Zakopane ; część miasta) 

Powiat ciechanowski (1919-1939) 

Powiat żniński (1919-1939) 

Powiat średzki (Środa Wielkopolska ; 1919-1939) 

Powiat działdowski (1920-1939) 

Sławograd (Białoruś, obw. mohylewski) 

Podwilk (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Jabłonka) 

Powiat makowski (1919-1939) 

Powiat mławski (1919-1939) 

Salford (Wielka Brytania, hrabstwo Greater Manchester) 

Żyżmory (Litwa, okr. kowieński, rej. koszedarski ; okolice) 

Powiat śremski (1919-1939) 

Grabiny-Zameczek (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Suchy Dąb ; okolice) 

Powiat szamotulski (1919-1939) 

Łupawa (rzeka) 

Łeba (rzeka) 

Marcinkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gm. Tuczno) 

Narón (Hiszpania) 

Palazzo Pignano (Włochy) 

Jamienko (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki, gmina Tuczno ; okolice) 

Powiat płocki (1919-1939) 

Powiat płoński (1919-1939) 

Ostrówek (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Ostrówek ; okolice) 

Monte Sirai (Włochy ; stanowisko archeologiczne) 

Fram (Paragwaj) 

Benoa (Indonezja, Bali ; zatoka) 

Hryniów (Ukraina, obw. lwowski) 

Powiat przasnyski (1919-1939) 


