
 1 

 

 

 
 
 

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJDESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 
 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)    
((((1111----7777.0.0.0.07777.2017).2017).2017).2017)    

 

 

Ad-Dachla (Sahara Zachodnia ; okolice) 
Adana (Turcja ; okolice) 
Åkarp (Szwecja, region Skania, gm. Burlöv) 
Aleppo (Syria ; okolice) 
Altleiningen (Niemcy) 
Archidiecezja lubelska (obszar) 
Archidiecezja poznańska (obszar) 
Archidiecezja warmińska (obszar) 
Arouca (Portugalia, dystrykt Aveiro ; okolice) 
Asinara (Włochy ; wyspa) 
Basen Foxe'a (zatoka) 
Basen Nowofunlandzki 
Basen Północno-Wschodni 
Będków (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Będków ; okolice) 
Billund (Dania) 
Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts ; okolice) 
Castellina in Chianti (Włochy) 
Chartum (Sudan ; okolice) 
Chesterfield Inlet (Kanada, terytorium Nunavut ; okolice) 
Dakar (Senegal ; okolice) 
Damietta (Egipt) 
Dawson (Kanada ; okolice) 
Dąbrowa (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec) 
Dekanat kłodawski (obszar) 
Douglass (Stany Zjednoczone, stan Kansas) 
Fort Lauderdale (Stany Zjednoczone, stan Floryda) 
Galilea (kraina historyczna) 
Gierałcice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Głuchołazy ; okolice) 
Gmina Bierawa (woj. opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski) 
Gmina Godów (woj. śląskie, pow. wodzisławski) 
Gmina Jeżów (woj. łódzkie, pow. brzeziński) 
Gmina Raszków (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski) 
Gmina Sulmierzyce (woj. wielkopolskie, pow. krotoszyński) 
Gmina Szczebrzeszyn (woj. lubelskie, pow. zamojski) 
Gmina Szklarska Poręba (woj. dolnośląskie, pow. jeleniogórski) 
Gmina Wiślica (woj. świętokrzyskie, pow. buski) 
Gmina Witnica (woj. lubuskie, pow. gorzowski) 
Godów (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów) 
Grabownica (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Łopuszno) 
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Grunwald (góra) 
Grzbiet Północnoatlantycki 
Hajdúszoboszló (Węgry) 
Helsinki (Finlandia ; okolice) 
Hope (Stany Zjednoczone, stan Dakota Północna) 
Huelva (Hiszpania) 
Hutchinson (Stany Zjednoczone, stan Kansas) 
Johnston (Stany Zjednoczone ; terytorium) 
Juneau (Stany Zjednoczone, stan Alaska ; okolice) 
Kahramanmaraş (Turcja ; okolice) 
Kolonia robotnicza Ficinus (Ruda Śląska) 
Kolorado (rzeka) 
Komijska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (1936-1990) 
Krajewo Wielkie (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Krzynowłoga Mała) 
Krzyżowniki (woj. wielkopolskie, pow. kępiński, gm. Rychtal) 
Księstwo szczecińskie (1295-1625) 
Leibnitz (Austria) 
Lerwick (Wielka Brytania ; okolice) 
Lędyczek (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Okonek) 
Lgów (woj. wielkopolskie, pow. jarociński, gm. Żerków) 
Lipowa (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Lipowa) 
Lipowiec (Ustroń ; część miasta) 
Lubola (woj. łódzkie, pow. poddębicki. gm. Pęczniew ; okolice) 
Łankiejmy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Korsze) 
Łubnice (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Łubnice) 
Mikstat (woj. wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat ; okolice) 
Młyny (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Strzelno) 
Mount Thule (Kanada ; góra) 
Mszanka (dopływ Raby ; rzeka) 
Nagykálló (Węgry) 
Neustadt an der Weinstrasse (Niemcy) 
Niamey (Niger) 
Niemojów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie ; okolice) 
Niepart (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Krobia ; okolice) 
Nuuk (Dania, terytorium Grenlandia) 
Nuuk (Dania, terytorium Grenlandia ; okolice) 
Olza (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Gorzyce ; okolice) 
Orsa (Szwecja ; okolice) 
Ostoje (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Jutrosin ; okolice) 
Poniatów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Bystrzyca Kłodzka ; okolice) 
Port Townsend (Stany Zjednoczone, stan Waszyngton) 
Portoryko (Stany Zjednoczone ; wyspa) 
Powiat częstochowski (1867-1939) 
Powiat gorlicki (1920-1939) 
Powiat jasielski (1920-1939) 
Powiat jędrzejowski (1919-1939) 
Powiat kielecki (1919-1939) 
Powiat konecki (1919-1939) 
Powiat kozienicki (1919-1939) 
Powiat miechowski (1919-1939) 
Powiat nowotarski (1920-1939) 



 3 

 

Powiat olkuski (1919-1939) 
Powiat opatowski (1919-1939) 
Powiat opoczyński (1867-1939) 
Powiat radomski (1867-1939) 
Powiat ropczycki (1920-1937) 
Powiat sandomierski (1867-1939) 
Powiat stopnicki (1919-1939) 
Przęsławice (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Brochów) 
Qaqortoq (Dania, terytorium Grenlandia ; okolice) 
Resolution Island (Kanada, terytorium Nunavut ; wyspa) 
Reykjavík (Islandia ; okolice) 
Rossoszyca (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Warta) 
Rudziniec (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec ; okolice) 
Saint Louis (Stany Zjednoczone, stan Missouri ; okolice) 
Santo Domingo de Los Colorados (Ekwador) 
Siedlątków (woj. łódzkie, pow. poddębicki, gm. Pęczniew) 
Spiskie Podgrodzie (Słowacja) 
Stare Żukowice (woj. małopolskie, pow. tarnowski, gm. Lisia Góra) 
Staw (woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Szczytniki ; okolice) 
Syrynia (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Lubomia ; okolice) 
Szigetszentmiklós (Węgry) 
Tamanrasset (Algieria ; okolice) 
Taszkent (Uzbekistan ; okolice) 
Tbilisi (Gruzja ; okolice) 
Terytoria Północno-Zachodnie (Kanada) 
Tokary Pierwsze (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Kawęczyn ; okolice) 
Towanda (Stany Zjednoczone, stan Pensylwania) 
Ułan Bator (Mongolia ; okolice) 
Upernavik (Dania, terytorium Grenlandia) 
Upernavik (Dania, terytorium Grenlandia ; okolice) 
Vancouver (Kanada ; okolice) 
Venice (Stany Zjednoczone, stan Floryda) 
Wachan (Afganistan ; region) 
Wawelno (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Komprachcice ; okolice) 
Whitehorse (Kanada, terytorium Jukon ; okolice) 
Wielkie Wyspy Sundajskie 
Wołczków (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 
Wychylówka (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Czermin) 
Wyniesienie Rockall (Wielka Brytania) 
Wyspy Królowej Elżbiety (Kanada) 
Zabełcze (Nowy Sącz ; część miasta) 
Zabornia (woj. dolnośląskie, pow. głogowski, gm. Głogów) 
Zatoka Alaska 
Zatoka Tonkińska 
Zielona Wieś (woj. wielkopolskie, pow. rawicki, gm. Rawicz ; okolice) 
 


