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DESKRYPTORY DESKRYPTORY DESKRYPTORY DESKRYPTORY BIBLIOTEKIBIBLIOTEKIBIBLIOTEKIBIBLIOTEKI    NARODOWEJNARODOWEJNARODOWEJNARODOWEJ 
 

 

WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH     
((((1111----7.097.097.097.09.2018.2018.2018.2018))))    

 

 

p 2004411947 

Casper, Wilhelm (1902-?) 

dublet do a10696386 (Casper, Wilhelm (1902-1999)) 

 

p 2004412142 

O` Hanlon, Redmond (1947- ) 

dublet do a12326215 (O'Hanlon, Redmond (1947- )) 

 

p 2004413745 

Seredyński Władysław (1841-1893) 

dublet do a11695456 (Seredyński, Władysław (1841-1893)) 

 

p 2004413939 

Wycherley, William (1640?-1716) 

dublet do a10595570 (Wycherley, William (1640-1716)) 

 

p 2004413946 

Bart Ćišinski, Jakub (1856-1909) 

dublet do a11739332 (Bart-Ćišinski, Jakub (1856-1909)) 

 

p 2004414077 

Borcke, Sidonia von (ok. 1540-1620) 

dublet do a36562774 (Borck, Sydonia von (1548-1620)) 

 

p 2004415380 

Pless (rodzina) 

dublet do a21277102 (Hochbergowie (ród)) 

 

p 2004417051 

Croÿ, Marie de (1875-?) 

dublet do a10347069 (Croÿ, Marie de (1875-1968)) 

 

p 2004417539 

Schuster, Rudolf (1934-) 

dublet do a11731710 (Schuster, Rudolf (1934- )) 

 

p 2004420310 

Wolfe, Thomas Clayton (1900-1938) 

dublet do a2444828x (Wolfe, Thomas (1900-1938)) 
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p 2004422874 

Shatzky, Jacob (1894-1956) 

dublet do a16553755 (Szacki, Jakub (1893-1956)) 

 

p 2004424857 

Bourbon-Orléans, Eulalie de (1864-?) 

dublet do a31429129 (Eulalia de Borbón (infantka hiszpańska ; 1864-1958)) 

 

p 2004425506 

Żaboklicka-Budzichowa Maria (1924-1977) 

dublet do a12220437 (Żaboklicka-Budzichowa, Maria (1924-1977)) 

 

p 2004437231 

Okulicz-Kozaryn (rodzina) 

dublet do a16345587 (Kozarynowie-Okuliczowie (rodzina)) 

 

p 2004437233 

Okulicz (rodzina) 

dublet do a16345587 (Kozarynowie-Okuliczowie (rodzina)) 

 

p 2004515844 

Chemia analityczna ilościowa - metody - stosowanie 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Metody badawcze|0a36388993  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313 

 

p 2004515845 

Chemia analityczna ilościowa - stosowanie 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313 

 

p 2004515846 

Chemia analityczna ilościowa - stosowanie - geologia 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Geologia|0a10018098  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313  

  658 Geografia i nauki o Ziemi|0a35725837 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

p 2004515847 

Chemia analityczna ilościowa - stosowanie - hydrologia 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Hydrologia|0a10021899  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313  

  658 Geografia i nauki o Ziemi|0a35725837 

 

p 2004515848 

Chemia analityczna ilościowa - stosowanie - medycyna 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Medycyna|0a1004145x  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313  

  658 Medycyna i zdrowie|0a35726143 

 

p 2004515849 

Chemia analityczna ilościowa - stosowanie - rolnictwo 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza ilościowa|0a10007350  

  650 Rolnictwo|0a10084058  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313  

  658 Rolnictwo i leśnictwo|0a35726489 

 

p 2004515859 

Chemia analityczna jakościowa - stosowanie 

zastąpione przez:  

  650 Chemiczna analiza jakościowa|0a10007374  

  650 Zastosowanie i wykorzystanie|0a3816310x  

  658 Chemia|0a10007313 

 

p 2005505671 

Orglander (rodzina) 

dublet do a18015943 (Oglanderowie (rodzina)) 

 

p 2007739979 

Wyszkowski, Mieczysław (1918-1976) 

dublet do a20157940 (Wyszkowski, Mieczysław (1918-1976)) 

 

p 2011021524 

Koszalin (woj. zachodniopomorskie) - Góra Chełmska 

dublet do a36307439 (Góra Chełmska (Koszalin)) 

 

p 2014038943 

Woolf, Leonard 1880-1969) 

dublet do a24416320 (Woolf, Leonard (1880-1969)) 
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p 2016028536 

Kozyra, Katarzyna (1963- ). Szukając Jezusa 

błędne hasło 

 

p 2016057665 

Bela, Zbigniew 

dublet do a11699371 (Bela, Zbigniew (1949-2018)) 

 

p 2016116563 

Trzemeszno (woj. wielkopolskie, pow. Gniezno) - klasztor Kanoników Regularnych 

dublet do a1591642x (Klasztor kanoników regularnych (Trzemeszno)) 

 

p 2016120695 

Bourbon-Orléans, Eulalie de (1864- ) 

dublet do a31429129 (Eulalia de Borbón (infantka hiszpańska ; 1864-1958)) 

 

p 2016211219 

Domentijan (1213- ) 

dublet do a25644890 (Domentijan (ok. 1210-po 1264)) 

 

p 2016224623 

DeVos, Richard M. 

dublet do a16571939 (DeVos, Richard M. (1926-2018)) 

 

p 2016345856 

Gebethner, Zygmunt. (1923- ) 

dublet do a21321073 (Gebethner, Zygmunt (1923- )) 

 

p 2017065765 

Dert’ (Ukraina, obw. rówieński ; okolice) 

dublet do a36296934 (Derć (Ukraina, obw. rówieński ; okolice)) 

 

p 2017113117 

Skirmunttowie (rodzina) 

dublet do a28415528 (Skirmuntowie (rodzina)) 

 

p 2017136568 

AK (czynny po 1582) 

dublet do a2716200x (Kohl, Andreas (1624-1657)) 

 

p 2017159408 

The Azrieli Series of Holocaust Survivor Memoirs. Series 8 

dublet do a37171586 (The Azrieli Series of Holocaust survivor memoirs. Series 8) 

 

p 2018040130 

Kocój, Henryk (1931- ). Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego 

błędne hasło, poprawne a38203893 (Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego) 

 

p 2018052332 

Dupin, Jean-Henri (1787-1887) 

dublet do a17901133 (Dupin, Henri (1791-1887)) 
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p 2018085013 

Śniegowska, Ula 

dublet do a16940295 (Śniegowska, Urszula (1973- )) 

 

p 2018098188 

Wyrowiński, Jan (1947 - ) 

dublet do a23598153 (Wyrowiński, Jan (1947- )) 

 

p 2018132495 

Mauro, Pietro 

błędne hasło 

 

p 2018158866 

Turczyńska Stradomska, Teresa 

dublet do a12149809 (Turczyńska-Stradomska, Teresa) 

 
 
 

 


