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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(2-8.07.2022) 

 
Bor (Serbia) 

Buchlovice (Czechy) 

Castillon-la-Bataille (Francja) 

Cordillera de Vilcanota (Peru ; góry) 

Denton (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 

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

Elgiszewo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, gm. Ciechocin) 

Gotkowice (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Jerzmanowice-Przeginia) 

Großer Plöner See (Niemcy ; jezioro) 

Huayna Picchu (Peru ; góra) 

Jabrin (Oman) 

Jędrzychowiczki (woj. lubuskie, pow. żarski, gm. Trzebiel) 

Kalifat Sokoto (państwo dawne) 

Kariba (jezioro) 

Kinzig (Niemcy ; dopływ Menu ; rzeka) 

Konarzynki (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Konarzyny) 

Kościelniki Górne (woj. dolnośląskie, pow. lubański, gm. Leśna) 

Kotowice (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Brwinów) 

Kotulinek (Kotulin ; część wsi) 

Krępice (woj. dolnośląskie, pow. średzki, gm. Miękinia) 

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

Ksany (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Opatowiec) 

Lasy Chojnowskie 

Lisiczańsk (Ukraina, obw. ługański, rej. siewierodoniecki) 

Łostowice (Gdańsk ; część miasta) 

Machakos (Kenia ; hrabstwo) 

Machakos (Kenia) 

Marburg-Biedenkopf (Niemcy ; powiat) 

Moraska Góra (Poznań ; wzgórze) 

Morasko (Poznań ; część miasta) 

N'Guelakh (Senegal) 

Niedźwiedzice (woj. dolnośląskie,  pow. legnicki, gm. Chojnów) 

Omo (Etiopia ; rzeka) 

Osiedle Morasko-Radojewo (Poznań ; część miasta) 

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

Powiat leski (1920-1939) 

Powiat strzyżowski (1920-1932) 

Pstrążna (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Lyski) 

Rejon lidzki (Białoruś, obw. grodzieński) 
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Rysiowice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Otmuchów) 

San Isidro (Argentyna) 

Siemienice (woj. łódzkie, pow. kutnowski, gm. Krzyżanów) 

Sinn (Niemcy ; dopływ Soławy Frankońskiej ; rzeka) 

Soława Frankońska (Niemcy ; rzeka) 

Stare Szkoty (Gdańsk ; część miasta) 

Stawiszyce (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Złota) 

Stružinec (Czechy, kraj liberecki) 

Strzemień (Ukraina, obw. lwowski, rej. czerwonogrodzki) 

Sułtanat mameluków (państwo dawne) 

Szczerbice (woj. śląskie, pow. rybnicki, gm. Gaszowice) 

Teodorów (woj. łódzkie, pow. brzeziński, gm. Brzeziny) 

Teodorów (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Skórzec) 

Tur (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Wartkowice) 

Tytków (Ukraina, obw. chmielnicki, rej. połoński) 

Werdohl (Niemcy) 

Wielki Step 

Wola Osowa (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Staszów) 

Worsy (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Drelów) 

Wólka Orłowska (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Izbica) 

Zawada (Wodzisław Śląski ; część miasta) 


