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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(30.01-5.02.2021) 

 
 

Anusin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Piotrków Kujawski) 

Arfersiorfik (Dania, terytorium Grenlandia ; zatoka) 

Azuay (Ekwador ; prowincja) 

Bargat El-Shab (Egipt ; stanowisko archeologiczne) 

Borki (woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Radzymin) 

Chynowa (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski, gm. Przygodzice) 

Czerników Karski (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Opatów) 

Dąbrowa Dolna (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Bodzentyn) 

Decatur (Stany Zjednoczone, stan Ohio) 

Dobrzyca (dopływ Piławy ; rzeka) 

Dragsfjärd (Kemiönsaari ; część miasta) 

Dzięcioły (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Łosice) 

Gainsborough (Wielka Brytania, hrabstwo Lincolnshire) 

Glinki (woj. mazowieckie, pow. otwocki, gm. Karczew) 

Gökova (Turcja ; zatoka) 

Guanabara (Brazylia ; zatoka) 

Gulb (woj. warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Iława) 

Halifax (Kanada ; okolice) 

Han-gang (Korea Południowa ; rzeka) 

Ilorin (Nigeria, stan Kwara) 

Iłowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. sępoleński, gm. Sępólno Krajeńskie) 

Jebel Sabaloka (Sudan ; stanowisko archeologiczne) 

Jebel Sahaba (Sudan ; stanowisko archeologiczne) 

Josefov (Praga ; część miasta) 

Józefin (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Urzędów) 

Kartal (Ukraina ; stanowisko archeologiczne) 

Kemiönsaari (Finlandia) 

Kentucky (Stany Zjednoczone ; rzeka) 

Kew (Londyn ; część miasta) 

Khor Shambat (Sudan ; stanowisko archeologiczne) 

Kirkkonummi (Finlandia) 

Kozielsk (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Kuczbork-Osada) 

Krzywystok (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Komarów-Osada) 

Lapua (Finlandia) 

Limburgia (Belgia ; prowincja) 

Lipniak (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Sosnowica) 
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Little Point Sable (Stany Zjednoczone) 

Lubków (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Warta Bolesławiecka) 

Majdan Kozłowiecki (woj. lubelskie, pow. lubartowski, gm. Lubartów) 

Malinka (potok) 

Moisson (Francja) 

Nowiny (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm) 

Obierwia (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Lelis) 

Obwód woroneski (Rosja) 

Ohio (Stany Zjednoczone ; rzeka) 

Osiek (woj. małopolskie, pow. olkuski, gm. Olkusz) 

Porvoo (Finlandia ; gmina ; 1866-1997) 

Radomice (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Morawica) 

Rodenkirchen (Kolonia ; część miasta) 

Saint Helena (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) 

Sampława (woj.  warmińsko-mazurskie, pow. iławski, gm. Lubawa) 

Sciacca (Włochy) 

Seomjin-gang (Korea Południowa ; rzeka) 

Shimōsa (Japonia ; prowincja dawna) 

Skarbimierz-Osiedle (woj. opolskie, pow. brzeski, gm. Skarbimierz) 

Stewartville (Stany Zjednoczone, stan Minnesota) 

Sułów (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Sułów) 

Uusikaupunki (Finlandia) 

Vilkiautinis (Litwa, okr. olicki, rej. orański) 

Wilków (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice) 

Wyg (Rosja ; rzeka) 

Wysoka Wieś (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródski, gm. Ostróda) 

Yemin Moshe (Jerozolima ; część miasta) 

Zgliczyn Pobodzy (woj. mazowieckie, pow. żuromiński, gm. Bieżuń) 

Zimno (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Łaszczów) 

Zolat el Hammad (Sudan ; formacja skalna) 

 


