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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 
 

WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH  
(14-20.01.2017) 

 

 

p 2004302716 

Kadry - polityka 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2004317186 

Przekłady - języki słowiańskie 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2004430877 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Warszawa) 

dublet do a12104462 (Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)) 

 

p 2004594497 

Muzyka - konkursy i festiwale 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2004632624 

Przekłady - języki słowiańskie - historia -19-20 w. 

dublet po usunięciu określników 

 

p 2004702051 

Grafin, Philippe - dedykacje 

dublet do a15088273 (Graffin, Philippe - dedykacje) 

 

p 2004714657 

Voltaire (1694-1778) - w literaturze francuskiej 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2004714663 

Voltaire (1694-1778). Henriade - przekłady węgierskie 18 w. 

dublet po usunięciu określników 

 

p 2005514741 

Voltaire (1694-1778) - zbiory 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2007622590 

Przekłady - języki słowiańskie - historia 17-18 w. 

dublet po usunięciu określników 
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p 2007722929 

Voltaire (1694-1778) - obchody 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2007731567 

Śleńdziński, Ludomir (1889-1980) 

dublet do a12839504 (Sleńdziński, Ludomir (1889-1980)) 

 

p 2008001821 

Voltaire (1694-1778) - przekłady 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2008044459 

Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) - pomniki 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2008071636 

Voltaire (1694-1778). Précis de l'Ecclésiaste - przekłady polskie 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2009048214 

Hatszepsut (królowa Egiptu ; ?-ca 1480 a.C.) - w literaturze francuskiej 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2010032009 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

błędne hasło, poprawne a35875410 (150 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa) 

 

p 2011009842 

Siano - w sztuce holenderskiej 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2011012610 

Przekłady - języki słowiańskie - historia 16 w. 

dublet po usunięciu określników 

 

p 2011028397 

Pogubie Średnie (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) 

dublet do a3519411x (Pogobie Średnie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm 

Pisz ; okolice)) 

 

p 2013013969 

Voltaire (1694-1778) - wydawnictwa i rękopisy 

dublet po usunięciu określnika 

 

p 2014058586 

Voltaire (1694-1778). Pucelle d'Orléans – recepcja -Polska 

dublet po usunięciu określnika 
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p 2015002876 

Mijal, Przemysław 

dublet do a29991651 (Mijal, Przemysław) 

 

p 2016039922 

Alfons X (król Kastylii i Leónu ; 1221-1284) 

dublet do a25982898 (Alfons X Mądry (król Kastylii i Leónu ; 1221-1284)) 

 

p 2016048084 

Bader, Douglas (1910- ) 

dublet do a18909620 (Bader, Douglas (1910-1982)) 

 

p 2016048451 

Baron, Gerhart 

dublet do a30183534  (Baron, Gerhart (1904-1978)) 

 

p 2016080185 

Barbarg, Józef 

błędne hasło, poprawne: a11727627 (Barbag, Józef (1903-1982)) 

 

p 2016090662 

Gapiątko z St. Flour (widowisko) 

błędne hasło 

 

p 2016121700 

Błotnicka Bandychowa, Stanisława 

dublet do a12213676 (Błotnicka-Bandychowa, Stanisława (1907-1986)) 

 

p 2016128800 

Bożeniec-Lesznicki, Dymitr 

dublet do a18363659 (Grocholski, Ludgard (1884-1954)) 

 

p 2016157061 

Kolędy (głos i orkeistra) - aranżacja 

dublet do a33909982 (Kolędy (głos i orkiestra) - aranżacja) 

 

p 2016185266 

Chmieleńska, Irena 

dublet do rekordu a11115154 (Chmieleńska, Irena (1910-2008)) 

 

p 2016213082 

Chreptowicz, Jan (?- post 1748) 

dublet do a24204808 (Chreptowicz, Jan (?-  post 1748)) 

 

p 2016240130 

Emel'ânov, N. 

dublet do a21986460 (Emel'ânov, Nikolaj Petrovič (1919-1990)) 

 

p 2016253736 

Dobrzańska, Zofia Maria (1954- ) 

dublet do a11270512 (Dobrzańska-Fabiańska, Zofia (1954- )) 
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p 2016262288 

Sobieski, Aleksander (1677-1714) dedykacje 

dublet do a25976461 (Aleksander Benedykt Sobieski (królewicz polski ; 1677-1714) 

- dedykacje) 

 

p 2016340590 

Gdowska, Marianna 

dublet do rekordu a23427310 (Gdowska, Marianna (1939-2009)) 

 

p 2016353613 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa 

błędne hasło, poprawne a35874004 (150 Małopolska Biblioteka Cyfrowa) 

 

p 2016358252 

Polski Związek Filatelistów. Okręg Śląsko-Dąbrowski (Katowice). Walne Zebranie 

(27 ; 2001) 

błędne hasło, poprawne (Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Śląsko- 

Dąbrowskiego PZF (27 ; 2001 ; Zawiercie)) 

 

p 2016381762 

Linguistische Kolloquium (30 ; 1995 ; Gdańsk) 

błędne hasło, poprawne: a32266066 (Linguistisches Kolloquium (30 ; 1995 ; Gdańsk)) 

 

p 2016413241 

Przekłady - języki słowiańskie - historia 16-18 w. 

dublet po usunięciu określników 

 

p 2017002199 

Dubiel, Konrada 

dublet do a19699670 (Dubel, Konrada Zofia) 

 

p 2017002360 

Elsner, Stanisław 

dublet do a31511491 (Elsner-Załuski, Stanisław (1944- )) 

 

p 2017009025 

Rybkowska, Wanda 

dublet do a33898054 (Rybkowska-Cegielska, Wanda) 

 

p 2017014451 

Wielokulturowość 
dublet do a1205544x (Wielokulturowość) 
 

 

 


