
 1 

 

 

 
 
 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)    
((((18181818----24242424....11111111.2017).2017).2017).2017)    

 

 

Al-Fustat (Kair ; część miasta) 

Antoniny (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Szamocin ; wieś nieistniejąca) 

Białogórze (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 

Boossen (Frankfurt nad Odrą ; część miasta) 

Buszów (woj. lubuskie, pow. strzelecko-drezdenecki, gm. Strzelce Krajeńskie ; okolice) 

Carmen de Patagones (Argentyna) 

Častolovice (Czechy, kraj hradecki) 

Chełm Dolny (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Trzcińsko-Zdrój ; okolice) 

Chwarszczany (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Boleszkowice ; okolice) 

Drzewce (woj. lubuskie, pow. sulęciński, gm. Torzym ; okolice) 

Dydiowa (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, gm. Lutowiska ; okolice) 

Felletin (Francja) 

Ferrera di Varese (Włochy) 

Floreana (Ekwador ; wyspa) 

Franklinów (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Wielkopolski) 

Galata (Stambuł ; część miasta) 

Gęstowice (woj. lubuskie, pow. krośnieński, gm. Maszewo ; okolice) 

Gmina Biała (woj. opolskie, pow. prudnicki) 

Gmina Bogatynia (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki) 

Gmina Bolków (woj. dolnośląskie, pow. jaworski) 

Gmina Bystrzyca Kłodzka (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gmina Chocianów (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki) 

Gmina Chojnów (woj. dolnośląskie, pow. legnicki) 

Gmina Czarna (woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki) 

Gmina Duszniki-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gmina Głuchołazy (woj. opolskie, pow. nyski) 

Gmina Kowary (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski) 

Gmina Krzeszyce (woj. lubuskie, pow. sulęciński) 

Gmina Lubsza (woj. opolskie, pow. brzeski) 

Gmina Łużna (woj. małopolskie, pow. gorlicki) 

Gmina Międzybórz (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki) 

Gmina Mirosławiec (woj. zachodniopomorskie, pow. wałecki) 

Gmina Niemcza (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski) 

Gmina Nowogrodziec (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki) 

Gmina Pieńsk (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki) 

Gmina Prochowice (woj. dolnośląskie, pow. legnicki) 

Gmina Przasnysz (woj. mazowieckie, pow. przasnyski) 

Gmina Przemków (woj. dolnośląskie, pow. polkowicki) 

Gmina Syców (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki) 
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Gmina Szerzyny (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Szprotawa (woj. lubuskie, pow. żagański) 

Gmina Ścinawa (woj. dolnośląskie, pow. lubiński) 

Gmina Świeradów-Zdrój (woj. dolnośląskie, pow. lubański) 

Gmina Twardogóra (woj. dolnośląskie, pow. oleśnicki) 

Gmina Udanin (woj. dolnośląskie, pow. średzki) 

Gmina Wąsosz (woj. dolnośląskie, pow. górowski) 

Gmina Wietrzychowice (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Ziębice (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki) 

Gmina Żmigród (woj. dolnośląskie, pow. trzebnicki) 

Gmina Żórawina (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski) 

Golenice (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Myślibórz ; okolice) 

Gross Rietz (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia ; okolice) 

Hohenfinow (Niemcy ; okolice) 

Kostrzyna (woj. dolnośląskie, pow. zgorzelecki, gm. Zgorzelec ; okolice) 

Krzemienna (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Dydnia ; okolice) 

La Châtre (Francja, Region Centralny-Dolina Loary, departament Indre) 

Łyczaków (Lwów ; część miasta) 

Łysakówek (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Borowa ; okolice) 

Makarska (Chorwacja) 

Mosina (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Witnica ; okolice) 

Müllrose (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia ; okolice) 

Negro (Argentyna ; rzeka) 

Neutrebbin (Niemcy ; okolice) 

Newport (Wielka Brytania, hrabstwo Newport) 

Niederoderwitz (Niemcy, kraj związkowy Saksonia ; okolice) 

Niemcy (część zachodnia) 

Oberoderwitz (Niemcy, kraj związkowy Saksonia ; okolice) 

Partia (państwo dawne) 

Polska Wschodnia (makroregion) 

Powiat głogowski (1816-1945) 

Powiat lubiński (1816-1945) 

Powiat zgorzelecki (woj. dolnośląskie) 

Powiat żagański (woj. lubuskie) 

Puerto Deseado (Argentyna) 

Radostowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. szczycieński, gm. Rozogi) 

Radów (woj. lubuskie, pow. słubicki, gm. Rzepin ; okolice) 

Rajskie (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Solina ; okolice) 

Słodkówko (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Suchań) 
Staffa (Wielka Brytania ; wyspa) 

Stróża (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Dobra) 

Strumiany (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stargard) 

Ściechów (woj. lubuskie, pow. gorzowski, gm. Lubiszyn ; okolice) 

Wiązowna (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Wiązowna) 

Yongin (Korea Południowa, prowincja Gyeonggi) 

Zaborze (Zabrze ; część miasta) 

Zakościele (Mościska ; część miasta) 

Zakrenicze (Ukraina, obw. winnicki) 

Żelichowo (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Krzyż Wielkopolski) 

Żelichowo (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Krzyż Wielkopolski ; 

okolice)  


