DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ
WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151)
(9-15.01.2021)
Akwa Ibom (Nigeria ; stan)
Aldfield (Wielka Brytania)
Archieparchia lwowska (obszar ; 1807-1946)
Bagneux (Francja, region Île-de-France)
Brudzyń (woj. kujawsko-pomorskie, pow. żniński, gm. Janowiec Wielkopolski)
Brusznia (Kielce ; wzgórze)
Cesarstwo Trapezuntu (1204-1461)
Chapare (Boliwia ; prowincja)
Chapare (Boliwia ; rzeka)
Chimoré (Boliwia ; rzeka)
Chimoré (Boliwia, departament Cochabamba ; okolice)
Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu
Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu
Dołholiska (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Wisznice)
Eparchia lwowsko-halicka (obszar ; 1539-1677)
Eysines (Francja)
Gambia (rzeka)
Głuszyna (Poznań ; część miasta)
Großer Rettenstein (Austria ; góra)
Gutanów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Garbów)
Hjerk (Dania)
Hrebionka (Białoruś, obw. miński, rej. czerwieński)
Huszlew (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Huszlew)
Kalinówka Królewska (woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Jasionówka)
Klątwy (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Tyszowce ; okolice)
Kłodnica (Kędzierzyn-Koźle ; część miasta)
Kopciówka (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński)
Kostkowo (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Gniewino ; okolice)
Kożuchówek (woj. mazowieckie, pow. sokołowski, gm. Bielany ; okolice)
Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
Królestwo Obojga Sycylii (1816-1861)
Królestwo Westfalii (1807-1813)
Les Sables-d'Olonne (Francja)
Leśce (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Garbów)
Lipniki (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Łyse)
Łączyno (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Stężyca)
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Mbam (Kamerun ; góry)
Mečebilove (Ukraina, obw. charkowski, rej. barwinkowski)
Menat (Francja)
Mokrany Nowe (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie)
Montagne Noire (Francja ; góry)
Mpumalanga (RPA ; prowincja)
Niemiecka Afryka Wschodnia (1885-1919)
Nyangao (Tanzania)
Obiechów (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Słupia)
Obszar Chronionego Krajobrazu "Annówka"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi"
Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"
Obwód karagandyjski (Kazachstan)
Opatkowice (woj. świętokrzyskie, pow. pińczowski, gm. Działoszyce)
Pangani (Tanzania ; rzeka, bieg dolny)
Piaski (Kielce ; część miasta)
Piaski Wielkie (Kraków ; część miasta)
Piotrowice Wielkie (woj. lubelskie, pow. lubelskie, gm. Garbów)
Pola Pontyjskie (Włochy)
Posada (Sanok ; część miasta)
Półwysep Przylądkowy (RPA)
Rębiszów (woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, gm. Mirsk)
Sadek (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Dąbrowa Białostocka)
Salado (Argentyna ; dopływ Colorado ; rzeka)
Sieczków (woj. świętokrzyskie, pow. buski, gm. Tuczępy)
Somali Brytyjskie (1941-1960)
Sól (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Biłgoraj)
Terni (Włochy)
Tinqueux (Francja ; okolice)
Tōberi Gawa (Japonia ; rzeka)
Toluca (Meksyk)
Wilcze (Przemyśl ; część miasta)
Zbrzyca (rzeka)
Złote Wybrzeże (1821-1957)
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