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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(22-28.05.2021) 

 
Abu Ghausz (Izrael) 

Akademgorodok (Nowosybirsk ; część miasta) 

Alappuzha (Indie) 

Askja (Islandia ; wulkan) 

Aylesbury (Wielka Brytania) 

Barrandov (Praga ; część miasta) 

Bielajewo (Moskwa ; część miasta) 

Brzeźnica (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Rudnik) 

Charciabałda (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Myszyniec) 

Charlęż (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Dire Daua (Etiopia) 

Dolina Zimnej Wody (Słowacja) 

Feliksówka (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Adamów) 

Fiumicino (Włochy) 

Fulford (Wielka Brytania, hrabstwo North Yorkshire) 

Gołębie (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

Goretowo (Rosja, obwód moskiewski, rejon możajski) 

Heinrichs (Suhl ; część miasta) 

Hrušov (Słowacja, kraj bańskobystrzycki) 

Jalamid (Arabia Saudyjska) 

Jasionka (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Parczew) 

Klif Orłowski 

Koziatyn (Ukraina, obw. winnicki, rej. chmielnicki) 

Kromolice (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Pogorzela) 

Krzywowólka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Sławatycze) 

Księstwo Anhalt-Harzgerode (1635-1709) 

Lekarzewice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. radziejowski, gm. Osięciny) 

Lipnica Wielka (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Korzenna) 

Ludwików (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Łuków (Ukraina, obw. wołyński, rej. turzyski) 

Manizales (Kolumbia) 

Mazahua (Meksyk ; region) 

Myców (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

Nannbreen (Norwegia ; lodowiec) 

Nowy Radzic (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Oksa (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Oksa) 

Pampa del Tamarugal (Chile ; płaskowyż) 
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Pańska Dolina (Ukraina, obw. rówieński, rej. dubieński) 

Petersham (Londyn ; część miasta) 

Poniemuń (Grodno ; część miasta) 

Przewodów (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

Rosendale (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork) 

Sadowa (woj. mazowieckie, pow. warszawski zachodni, gm. Łomianki) 

Skoki (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. Puławy) 

Stamford Bridge (Wielka Brytania, hrabstwo East Riding of Yorkshire) 

Stawek (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Stoczek (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Suchodół (Krosno ; część miasta) 

Tarapacá (Chile ; region administracyjny) 

Targowica (Ukraina, obw. kirowohradzki, rej. nowoarchanhelski) 

Tivat (Czarnogóra) 

Trokiele (Białoruś, obw. grodzieński, rej. werenowski ; okolice) 

Wadi Bu Rakrak (Maroko ; rzeka) 

Wymysłów Francuski (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Dobroń) 

Zatoka Ambrakijska (Grecja) 

Zawieprzyce-Kolonia (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Spiczyn) 

Ziemia Otranto (kraina historyczna) 

Żabcze (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

 


