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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(26.02-4.03.2022) 

 

Ad-Daba (Egipt ; okolice) 

Al-Alamajn (Egipt ; okolice) 

Al-Arisz (Egipt ; okolice) 

Al-Izzijat (Libia ; okolice) 

Anielina (Mińsk Mazowiecki ; część miasta) 

Arveyron (Francja ; rzeka) 

Bilcza (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów) 

Bogatka (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Pruszcz Gdański ; okolice) 

Bożanka (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Trzebielino ; okolice) 

Chochół (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Mińsk Mazowiecki) 

Cierzpięty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Orzysz) 

Czysta Dębina (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Gorzków) 

Dżabal Arkanu (Libia ; góra) 

Fakus (Egipt ; okolice) 

Ghītah (Egipt ; okolice) 

Gmina Ładzyń (1867-1915) 

Górka Kościejowska (woj. małopolskie, pow. miechowski, gm. Racławice) 

Horní Rápotice (Czechy) 

Khatatba (Egipt ; okolice) 

Kotlina Żywiecka 

Kraj liberecki (Czechy) 

Królestwo Hawajów (1810-1893) 

Limburg nad Lahnem (Niemcy) 

Liśnik Duży (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Gościeradów) 

Löbnitz (Niemcy, kraj związkowy Saksonia, powiat Nordsachsen) 

Lütschine (Szwajcaria ; rzeka) 

Łosień (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Piekoszów) 

Máaten el-Gráa (Libia ; źródło) 

Mały Płock (woj. podlaskie, pow. kolneński, gm. Mały Płock) 

Nachl (Egipt ; okolice) 

Nonant-le-Pin (Francja) 

Osiny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Pierzchnica) 

Podlaski Przełom Bugu 

Podlesie Duże (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica) 

Powiat malborski (1818-1945) 

Powiat miński (1939-1945) 
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Powiat poznański (1939-1945) 

Powiat sztumski (1818-1945) 

Prowincja Wschodnia (Egipt) 

Ras Abu Seyâl (Egipt ; góra) 

Repki (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Repki) 

Rzeczki (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Ciechanów) 

Saint-Wandrille-Rançon (Francja) 

Skodsborg (Dania) 

Skroniów (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Jędrzejów) 

Tanta (Egipt ; okolice) 

Ţawīl ar Rashādah (Libia ; wzgórze) 

Teklin (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Krzczonów) 

Tibaghbagh (Egipt ; równina) 

Tumlin-Podgród (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Miedziana Góra) 

Velika Remeta (Serbia) 

Wādī Sudr (Egipt ; dolina) 

Wólka Gościeradowska (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Gościeradów) 

Wólka Kobylańska (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dobre) 

Zadziele (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Żywiec ; wieś nieistniejąca) 

 


