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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(12-18.03.2022) 

 
Ago-Iwoye (Nigeria) 

Al-Fukaha (Libia ; okolice) 

Antoing (Belgia) 

Bad Arolsen (Niemcy) 

Bakel (Senegal ; okolice) 

Belleville (Paryż ; część miasta) 

Bolama (Gwinea Bissau ; okolice) 

Brookline (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) 

Budomierz (woj. podkarpackie, pow. lubaczowski, gm. Lubaczów) 

Burtscheid (Akwizgran ; część miasta) 

Cairngorm (Wielka Brytania ; góry) 

Chevilly (Francja, Region Centralny-Dolina Loary) 

Chmielów (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Działoszyce) 

Dallgow-Döberitz (Niemcy ; gmina) 

Daloa (Wybrzeże Kości Słoniowej ; okolice) 

Damelang (Planebruch ; część gminy) 

Diecezja Karaganda (obszar) 

Doetinchem (Holandia) 

Enerhodar (Ukraina, obw. zaporoski, rej. wasylowski) 

Fehrbellin (Niemcy ; gmina) 

Fontenoy (Antoing ; część miasta) 

Friedrichsfelde (Berlin ; część miasta) 

Gąsewo (woj. mazowieckie, pow. płocki, gm. Bodzanów ; okolice) 

Grand Bassa (Liberia ; hrabstwo) 

Grochowiska (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Odolanów) 

Grochowy (woj. wielkopolskie, pow. koniński, gm. Rychwał) 

Großbeeren (Niemcy ; gmina) 

Grünenbach (Niemcy, kraj związkowy Bawaria) 

Holzminden (Niemcy) 

Horní Žďár (Czechy, kraj hradecki) 

Hotwells (Bristol ; część miasta) 

Jawor Solecki (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Sienno) 

Kankan (Gwinea ; okolice) 

Kindia (Gwinea ; okolice) 

Kukuryki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Terespol) 

Lehnin (Kloster Lehnin ; część gminy) 
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Linum (Fehrbellin ; część gminy) 

Mafra (Portugalia) 

Majdan Zahorodyński (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Siedliszcze) 

Małkowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Żukowo) 

Markau (Nauen ; część miasta) 

Marwitz (Oberkrämer ; część gminy) 

Maryland (Ikeja ; część miasta) 

Maumee (Stany Zjednoczone, stan Ohio ; okolice) 

Michendorf (Niemcy ; gmina) 

Monrovia (Liberia ; okolice) 

Nauen (Niemcy, kraj związkowy Brandenburgia) 

Neviges (Velbert ; część miasta) 

Niedzieliska (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn) 

Nir Oz (Izrael) 

Nordfjordeid (Norwegia) 

Oberkrämer (Niemcy ; gmina) 

Odienné (Wybrzeże Kości Słoniowej ; okolice) 

Piaski (woj. świętokrzyskie, pow. konecki, gm. Słupia Konecka) 

Planebruch (Niemcy ; gmina) 

Plavnica (Słowacja) 

Powiat miński (1916-1918) 

Rohrbeck (Dallgow-Döberitz ; część gminy) 

Sant’Elpidio a Mare (Włochy ; okolice) 

Sarbice Drugie (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łopuszno) 

Smolina (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Brudzew) 

Stubbenkammer (Sassnitz ; część miasta) 

Świniary Stare (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Tabou (Wybrzeże Kości Słoniowej ; okolice) 

Velbert (Niemcy) 

Všetaty (Czechy, kraj środkowoczeski, powiat Mielnik) 

Węgorzewo Koszalińskie (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Sianów) 

Wielącza (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn ; okolice) 

Wildenbruch (Michendorf ; część gminy) 

Záhorie (Słowacja ; region) 

 


