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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(23.04-6.05.2022) 

 
Avgia (Gruzja) 

Bad Harzburg (Niemcy) 

Bad Honnef (Niemcy) 

Bajt Ras (Jordania) 

Berkowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. giżycki, gm. Wydminy) 

Białopol (Ukraina, obw. wołyński, rej. łokacki) 

Bielany (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Łomazy) 

Big Hole (Stany Zjednoczone ; rzeka) 

Birka (Szwecja ; miasto dawne) 

Bobrowniki (woj. łódzkie, pow. łowicki, gm. Nieborów) 

Bołgrad (Ukraina, obw. odeski, rej. bołgradzki ; okolice) 

Bosch en Duin (Holandia) 

Chociszew (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Parzęczew) 

Czarna Woda (dopływ Kaczawy ; rzeka) 

Florentynów (woj. łódzkie, pow. zgierski, gm. Parzęczew) 

Gęś (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Wicko) 

Gilgit-Baltistan (Pakistan ; region administracyjny) 

Gmina Bychawa (woj. lubelskie, pow. lubelski) 

Gmina Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie, pow. chełmski) 

Hoogeveen (Holandia) 

Jurki (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Kąkolewnica) 

Kadesz (Syria ; miasto dawne) 

Komisariat Generalny Łotwa (1941-1944) 

Korfowe (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Leszno) 

Koskowice (woj. dolnośląskie, pow. legnicki. gm. Legnickie Pole) 

Kozów (woj. dolnośląskie, pow. złotoryjski, gm. Złotoryja) 

Leiderdorp (Holandia) 

Lopar (Chorwacja) 

Lubin (Niemcy) 

Łysak (wzgórze) 

Mbeya (Tanzania ; region) 

Minkowice (woj. lubelskie, pow. świdnicki, gm. Mełgiew) 

Monticello (Stany Zjednoczone, stan Utah) 

Mostki (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz) 

New Lanark (Wielka Brytania) 

Nobatia (państwo dawne) 

Oleśnica (dopływ Warty ; rzeka) 

Otterlo (Holandia) 

Podlesie Wysokie (woj. wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Mieścisko) 
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Polskowola (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Kąkolewnica) 

Powiat buski (1939-1945) 

Powiat nowosądecki (1939-1945) 

Proti (Grecja) 

Ruda (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Ruda-Huta) 

Sankt Goar (Niemcy) 

Schnaittach (Niemcy) 

Scicli (Włochy) 

Sobótka (woj. podlaskie, pow. bielski, gm. Bielsk Podlaski) 

Tarsus (Turcja) 

Tlemcen (Algieria ; okolice) 

Tricase (Włochy) 

Trzcinisko (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Cedry Wielkie) 

Wola Niemiecka (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Niemce) 

Wzgórze św. Jerzego (Szczecinek) 

Zakłodzie (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Radecznica) 

Zeist (Holandia) 

Zhengzhou (Chiny ; okolice) 

Znamiensk (Rosja, obw. kaliningradzki) 

Żakowola Stara (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Kąkolewnica) 


