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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 
 

WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH  
(11-17.03.2017) 

 
 

p 2004320034 

Mignon 

błędne hasło 

 

p 2004400056 

Mogielnica (woj. mazowieckie, pow. Grójec ; okręg) 

dublet do a36053223 (Mogielnica (woj. mazowieckie, pow. grójecki, gm. Mogielnica ; 

okolice)) 

 

p 2004401345 

Rabka-Zdrój (woj. małopolskie) 

dublet do a35984211  (Rabka-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Rabka- Zdrój)) 

 

p 2004401613 

Stara Wieś (woj. podkarpackie) 

dublet do a36042742  (Stara Wieś (woj. podkarpackie, pow. brzozowski, gm. Brzozów)) 

 

p 2004412183 

Chajtov, Nikolaj (1919- ) 

dublet do a18513530 (Hajtov, Nikolaj Aleksandrov (1919-2002)) 

 

p 2004436851 

Karlińska, S. 

dublet do a25294465 (Karlińska, Stanisława) 

 

p 2004445384 

Biuro Wystaw Artystycznych (Zakopane) 

dublet do a16489123  (Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego (Zakopane)) 

 

p 2005513243 

Wola Przybysławska (woj. lubelskie ; okręg) 

dublet do a36051792  (Wola Przybysławska (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Garbów ; 

okolice)) 

 

p 2008015272 

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Gumieńce 

dublet do a35908853 (Gumieńce (Szczecin ; część miasta)) 
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p 2009003224 

Abel, Adam 

dublet do a22553058 (Abel, Adam (1971- )) 

 

p 2010014877 

Pątek, Kazimierz 

dublet do a12226348 (Pątek, Kazimierz (1922-2012)) 

 

p 2013022276 

Grabowski Gallery (Londyn) 

dublet do a27397476 (Grabowski Gallery) 

 

p 2013037939 

Freccero, John 

dublet do a22438774 (Freccero, John (1931- )) 

 

p 2014028430 

Tołstoj, Aleksy (1882-1945). Krejcerova sonata 

dublet do a17684912 (Tołstoj, Lew (1828-1910). Krejcerova sonata) 

 

p 2015136296 

Macdonald, Ray 

dublet do a32994849 (Macdonald, Raymond) 

 

p 2015167073 

Stefanow, Piotr 

dublet do a30695648 (Stefanów, Piotr) 

 

p 2016047241 

Babrius (2.-1.a.C.) 

dublet do a1698917x (Babrius (2-1 a.C.)) 

 

p 2016083976 

Ammonius Hermiae (VI w.n.e) 

dublet do a11884137 (Amoniusz, syn Hermiasza (?-ok. 520)) 

 

p 2016149692 

Bednarz, Józef 

dublet do a31911602 (Bednarz, Józef (1879-1939)) 

 

p 2016214256 

Dobosz, Adam (1885-?) 

dublet do a16283995 (Dobosz, Adam (1885-1952)) 

 

p 2016214266 

Dajczak, Wawrzyniec (1882-?) 

dublet do a21887652 (Dayczak, Wawrzyniec (1882-1968)) 

 

p 2016253535 

Dobrowolski, Witold (sztuka) 

dublet do a28022105  (Dobrowolski, Witold (1939- )) 



 3 

 

p 2016256514 

Findziński, Krzysztof 

dublet do a1220593x (Findziński, Krzysztof (1948- )) 

 

p 2016299550 

Głębocki, Adrian (1835-1905) 

dublet do a10474912 (Głębocki, Adrian (1833-1905)) 

 

p 2016435466 

Kamińska, Alicja 

dublet do a35616805 (Kamińska, Alicja (zootechnik)) 

 

p 2017001636 

Chudzik, Irena 

dublet do a35735545 (Chudzikówna, Irena) 

 

p 2017006291 

Łabędzki, Waldemar 

dublet do a35964534  (Skrabacz, Waldemar (1925- )) 

 

p 2017017632 

Katedra św. Jakuba (Santiago de Compostela) 

dublet do a18492617 (Katedra św. Jakuba (Santiago de Compostela)) 

 

p 2017020571 

Klasztor Cystersów (Lubiąż ; budynek) 

dublet do a1561573x (Klasztor Cystersów (Lubiąż ; budynek)) 

 

p 2017020572 

Kościół Wniebowzięcia NMP (Lubiąż) 
dublet do a15615728 (Kościół Wniebowzięcia NMP (Lubiąż)) 
 

p 2017020580 

Pałac w Nieborowie 

dublet do a17275660 (Pałac w Nieborowie) 

 

p 2017020618 

Zamek Piastów Śląskich (Brzeg) 

dublet do a15437620 (Zamek Piastów Śląskich (Brzeg)) 

 

p 2017023509 

Getto łódzkie 

dublet do a16690461 (Getto łódzkie) 

 

p 2017023525 

Kościół św. Trójcy (Byszewo) 

dublet do a12195637 (Kościół św. Trójcy (Byszewo)) 

 

p 2017025117 

Zamek w Nieświeżu 

dublet do a18482260 (Zamek w Nieświeżu) 
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p 2017025560 

Tolstoj, Aleksej Konstantinovič (1817-1875). Zolotoj klûčik, ili Priklûčeniâ Buratino 

dublet do a27999105 ( Tołstoj, Aleksiej (1882-1945). Zolotoj klûčik ili priklûčeniâ Buratino) 

 

 


