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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(29.08-4.09.2020) 

 

 

Alès (Francja) 

Bąblin (woj. wielkopolskie, pow. obornicki, gm. Oborniki) 

Betulia (Izrael ; miasto dawne) 

Bir El-Qutt (Izrael ; stanowisko archeologiczne) 

Bojnice (Słowacja) 

Borowina (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Puławy ; okolice) 

Bürglen (Szwajcaria, kanton Uri) 

Chłopiatyn (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

Cześniki (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Sitno) 

Derczewo (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Myślibórz) 

Dobrynin (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Przecław ; okolice) 

Doniec (rzeka) 

Essoyes (Francja) 

Gmina Dobrzyniewo Kościelne (1973-2001) 

Gmina Jaświły (woj. podlaskie, pow. moniecki) 

Guty-Bujno (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Ostrów Mazowiecka) 

Hostynne-Kolonia (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice) 

Janówka Zachodnia (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Komarów-Osada) 

Juwkowce (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. biłohirski) 

Kahla (Niemcy, kraj związkowy Turyngia ; okolice) 

Kawęczyn (Dębica ; część miasta) 

Kmitów (Ukraina, obw. żytomierski, rej. korosteszowski) 

Lipiny Górne-Borowina (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Potok Górny) 

Mała Wieś (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Mała Wieś) 

Matten bei Interlaken (Szwajcaria) 

Nižný Hrušov (Słowacja) 

Nová Dubnica (Słowacja) 

Nowy Lipowiec (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol) 

Owadów (woj. łódzkie, pow. opoczyński, gm. Sławno) 

Perlino (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Gniewino) 

Pęchratka Mała (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Andrzejewo) 

Piątkowiec (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Wadowice Górne) 

Poruba (Ostrawa ; część miasta) 
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Prievidza (Słowacja) 

Pseł (rzeka) 

Rakówka (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol) 

Rödental (Niemcy) 

Rogale (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Księżpol) 

Rogóźno (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Ludwin) 

Rożniaty (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Padew Narodowa) 

Ruczaj (Kraków ; część miasta) 

Saalburg (Saalburg-Ebersdorf ; część miasta) 

Schwyz (Szwajcaria ; okolice) 

Seitenroda (Niemcy ; okolice) 

Sisikon (Szwajcaria ; okolice) 

Spišský Hrhov (Słowacja) 

Sporniak (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Wojciechów) 

Stare Dłutowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. działdowski, gm. Lidzbark ; okolice) 

Suła (Ukraina ; dopływ Dniepru ; rzeka) 

Tando Jam (Pakistan) 

Wassen (Szwajcaria ; okolice) 

Wilki (Głotowo ; część wsi) 

Worskla (rzeka) 

Wschodni okręg administracyjny Moskwy (Rosja) 

Zagórze (woj. małopolskie, pow. chrzanowski, gm. Babice) 

Zańków (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sławatycze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


