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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(6-12.03.2021) 

 
 

Adriatisches Küstenland (1943-1945) 

Alpenvorland (1943-1945) 

Amiata (Włochy ; wulkan) 

Archidiecezja Ostrzyhomia (obszar) 

Archidiecezja praska (obszar) 

Ascoli Piceno (Włochy ; okolice) 

Assif n'Tidili (Maroko ; rzeka) 

Avezzano (Włochy ; okolice) 

Bergamo (Włochy ; okolice) 

Błoń (Białoruś ; obw. miński, rej. puchowicki) 

Borzęcin Mały (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Stare Babice) 

Boszczynek (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Skalbmierz) 

Caltanissetta (Włochy ; okolice) 

Cefalù (Włochy ; okolice) 

Chieti (Włochy ; okolice) 

Ciszyca (Kostrzyca ; część wsi) 

Civitavecchia (Włochy ; okolice) 

Coober Pedy (Australia) 

Cynków (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Nałęczów) 

Dades (Maroko ; rzeka) 

Dalki (Gniezno ; część miasta) 

Dekanat miński zamiejski (obszar) 

Dereźnia Solska (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Biłgoraj) 

Dolina Żabnika (Jaworzno ; rezerwat przyrody) 

Domodossola (Włochy ; okolice) 

Dziuchów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niemce) 

Finnmark (Norwegia ; region) 

Gmina Szubin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. nakielski) 

Gołębiewko (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie ; okolice) 

Grand Forks (Stany Zjednoczone) 

Greczany (Chmielnicki ; część miasta) 

Grom (jezioro) 

Hron (Słowacja ; rzeka) 

Jiu (Rumunia ; rzeka) 

Karlskrona (Szwecja) 

Katania (Włochy ; okolice) 
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Kierżeniec (Rosja ; rzeka) 

Kostrzyca (woj. dolnośląskie, pow. karkonoski, gm. Mysłakowice) 

Krynki (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Brody) 

Kurnos Pierwszy (woj. łódzkie, pow. bełchatowski, gm. Bełchatów) 

Kusica (Słowacja ; rzeka) 

L'Aquila (Włochy ; okolice) 

Lasowice Wielkie (woj. pomorskie, pow. malborski, gm. Malbork) 

Limassol (Cypr) 

Łopuszna (Ukraina, obw. iwanofrankowski, rej, rohatyński) 

Mesyna (Włochy ; okolice) 

Mielno (woj. warmińsko-mazurskie ; jezioro) 

Ober-Mörlen (Niemcy) 

Olszewo (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 

Orbetello (Włochy ; okolice) 

Piersno (woj. dolnośląskie, pow. średzki, gm. Kostomłoty) 

Poletyły (woj.  podlaskie, pow. bielski, gm. Brańsk) 

Prosna (rzeka, bieg górny) 

San Severo (Włochy, region Apulia ; okolice) 

São Francisco (Brazylia, stan Minas Gerais ; rzeka) 

Sciacca (Włochy ; okolice) 

Skubicha (Motycz ; część wsi) 

Smólsko Małe (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Biłgoraj) 

Solniki (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zabłudów) 

Spoleto (Włochy ; okolice) 

Strawczynek (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Strawczyn) 

Strug (dopływ Wisłoka ; rzeka) 

Strydon (Chorwacja ; miasto dawne) 

Sulmona (Włochy ; okolice) 

Sułkowice Pierwsze (woj. łódzkie, pow. łęczycki, gm. Piątek) 

Ukajali (Peru ; rzeka) 

Viterbo (Włochy ; okolice) 

West Chester (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

Wisłoka (rzeka, bieg górny) 

Włochy (część wschodnia) 

Włochy (część zachodnia) 

Wola Mieczysławska (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) 

Zabiele (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski) 

Zaboreczno (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Krynice) 

Zarafsan (rzeka) 

Zwierzyniec Wielki (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka) 

Żywocice (Hawierzów ; część miasta) 

 

 


