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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW PRZEDMIOTOWYCH (150,155) 
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Anemia normocytarna 

Angiopoetyna 1 

Arimaspowie 

Asystenci osób w wieku starszym 

Badania ilościowe 

Badania jakościowe 

Badania sejsmiczne 3D 

Beta-amyloid 

Bezpieczeństwo społeczne 

Bionanotechnologia 

Biopsja cienkoigłowa 

Bisoprolol 

Bitwa pod Znojmem (1809) 

Chemoembolizacja przezskórna (TACE) 

Choroba Stilla 

Ciepłownictwo 

Content marketing 

Cywilizacja 

Czynność pomyłkowa 

Dyrektorzy teatrów 

Dyrygentura chóralna 

Epidozyt 

Filozofia życia 

Fluoroforta 

Fotografia dokumentalna 

Gefitynib 

Gigantomastia 

Glin 

Gramoty brzozowe 

Guzy neuroendokrynne 

Hipparion macedonicum 

Hydrochlorotiazyd 

Idiognathodus 

Informatyka (przedmiot szkolny) 

Karpacki Szlak Ogrodów i Domów Historycznych 

Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa 

Kluby dyskusyjne 

Koło łowieckie 
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Kopeptyna 

Kościół Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności (Katowice) 

Kościół św. Jadwigi Śląskiej (Dębica) 

Kościół św. Mikołaja Biskupa (Łoniów) 

Kościół św. Wojciecha (Sołonka) 

Kształcenie dualne 

Kultura minojska 

Kultura mykeńska 

Kutry rakietowe 

Legitymacja 

Liberatura 

LibreOffice 

Lingwistyka tekstu 

Liszaj twardzinowy 

Literatura saudyjska 

Lytoceratidy 

Łuk wysp 

Magmatyzm 

Medalierstwo belgijskie 

Medalierzy belgijscy 

Medycyna estetyczna 

Medycyna starożytna 

Metoda tajemniczego klienta 

Mezzotinta barwna 

Mięsak Ewinga 

Mięsak mieloidalny 

Mikroglej 

Mit 

Morfometria 

Morfometria geometryczna 

Musical (przedstawienie) 

Muzyka bretońska 

Muzyka kurdyjska 

Muzyka łemkowska 

Muzyka macedońska 

Muzyka na akordeon, klawesyn i komputer 

Muzyka na chór mieszany (chór mieszany (2)) i zespół instrumentalny 

Muzyka na chór mieszany (chór mieszany (2)), instrumenty smyczkowe i organy 

Muzyka na chór mieszany (chór mieszany (3)) i zespół instrumentalny 

Muzyka na flet (flet (2)) i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na flet, gitarę i wiolonczelę 
Muzyka na flet, klarnet, skrzypce i wiolonczelę 
Muzyka na głos wysoki, akordeon i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na głos wysoki, głos niski i chór mieszany a cappella 

Muzyka na głos wysoki, orkiestrę kameralną i taśmę 
Muzyka na głos wysoki, trąbkę i komputer 

Muzyka na głosy solowe, chór mieszany, bandoneon, fortepian i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na głosy solowe, dudy i skrzypce 

Muzyka na głosy solowe i puzon (puzon (4)) 

Muzyka na głosy solowe, skrzypce (skrzypce (2)) i organy 

Muzyka na głosy solowe, zespół instrumentalny i basso continuo 
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Muzyka na instrumenty perkusyjne i komputer 

Muzyka na kontrabas i komputer 

Muzyka na obój, perkusję, skrzypce i altówkę 
Muzyka na organy i zespół wiolonczelowy 

Muzyka na perkusję, harfę i orkiestrę smyczkową 
Muzyka na róg myśliwski, orkiestrę kameralną i basso continuo 

Muzyka na róg myśliwski (róg myśliwski (2)), orkiestrę kameralną i basso continuo 

Muzyka na róg myśliwski (róg myśliwski (2)), orkiestrę smyczkową i basso continuo 

Muzyka na skrzypce i komputer 

Muzyka na zespół wokalny i taśmę 
Muzyka portorykańska 

Muzyka radiowa 

Muzyka tybetańska 

Nagroda Montaigne’a 

Nasierdziowa tkanka tłuszczowa 

Nauczyciele języka kaszubskiego 

Nawiedzone domy 

Nerwy czaszkowe 

Neuroedukacja 

Niedokrwienie kończyny 

Oczyszczanie ścieków 

Ofiolit 

Oksywie (okręt) 
Opera (przedstawienie) 

Operetka (przedstawienie) 

Opowiadania i nowele biograficzne 

Opowiadania i nowele erotyczne 

Opowiadania i nowele historyczne 

Opowiadania i nowele marynistyczne 

Opowiadania i nowele obyczajowe 

Opowiadania i nowele podróżnicze 

Opowiadania i nowele przygodowe 

Opowiadania i nowele psychologiczne 

Orka oceaniczna 

Osady lądowe 

Osteonekroza szczęki 

Paleotetyda 

Park pałacowy w Dobrzycy 

Park pałacowy w Puławach 

Park Ratuszowy (Kraków) 

Park Szwedzki (Kraków) 

Perisphinctoidea 

Piosenkarze japońscy 

Pismo abur 

Platforma węglanowa 

Plenery artystyczne 

Plenery rzeźbiarskie 

Pokolenie Z 

Pop (muzyka) 

Powieść marynistyczna 

Przedmioty magiczne 
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Przejęzyczenie 

Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych 

Przetoka tętniczo-żylna 

Rehabilitacja protetyczna 

Ropowica 

Rozporządzenie 

Serenada 

Skład chemiczny substancji 

Snookerzyści 

Solniczka 

Starożytność 
Stawisko (Podkowa Leśna) 

Stratygrafia sekwencji 

Strefa subdukcji 

Synkretyzm (językoznawstwo) 

Szlak COP 

Szona (lud) 

Średniowiecze 

Tablica multimedialna 

Tancerze żydowscy 

Trans (psychologia) 

Transgresja morza 

Trąbowce 

Turystyka piwna 

Ulica Chmielna (Warszawa) 

Upomnienie 

Urbanizacja turystyczna 

Utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzycieli 

Walki o przyczółek sandomierski (1944-1945) 

Willa Deierlingów (Puszczykowo) 

Wybory parlamentarne w Holandii (2017) 

Yahoo! 

Zamek Kmitów (Lesko) 

Zamek Krustpils (Jēkabpils) 

Zapominanie 

Zespół Dandy'ego-Walkera 

Zespół Leigha 

Zmiana imienia i nazwiska 

Zwężenie przełyku 
 


