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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(28.01-3.02.2023) 

 
Aleksandrovo (Rosja, obw. pskowski, rej. siebieski) 

Antonovka (Rosja, obw. briański, rej. gordiejewski) 

Ari'el (Palestyna) 

Bad Alexandersbad (Niemcy) 

Berysław (Ukraina, obw. chersoński, rej. berysławski ; okolice) 

Berysław (Ukraina, obw. chersoński, rej. berysławski) 

Bogdanovka (Rosja, obw. kaliningradzki) 

Bowsk (Łotwa) 

Brzeza (Słowacja ; gmina) 

Brzeza (Słowacja) 

Chessy (Francja, region Île-de-France) 

Chlewczany (Ukraina, obw. lwowski, rej. czerwonogrodzki) 

Clanton (Stany Zjednoczone, stan Missisipi ; miasto fikcyjne) 

Deniskoviči (Rosja, obw. briański, rej. złynkowski) 

Dierberg (Rheinsberg ; część miasta) 

Dra Abu el-Naga (Egipt ; stanowisko archeologiczne) 

Dubrova (Białoruś, obw. homelski, rej. swietłahorski) 

Gądno (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Moryń) 

Gębarzów (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Skaryszew) 

Gmina Międzyzdroje (woj. zachodniopomorskie, pow. kamieński) 

Górki (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dębe Wielkie) 

Góry Bukowe (Węgry) 

Großmutz (Niemcy ; okolice) 

Halton (Wielka Brytania ; hrabstwo Buckinghamshire) 

Hüttenfeld (Lampertheim ; część miasta) 

Idzbark (woj. warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki, gm. Ostróda) 

Jercewo (Rosja) 

Kłudzie (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą) 

Kociołki (woj. mazowieckie, pow. kozienicki, gm. Kozienice) 

Kolano-Kolonia (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Jabłoń) 

Kolonia Nadwiślańska (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Solec nad Wisłą) 

Kraj Krasnojarski (Rosja) 

Laguna (Brazylia, stan Santa Catarina) 

Lampertheim (Niemcy) 

Langgöns (Niemcy) 

Leszno (woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz) 

Lieberose (Niemcy) 

Liniewo (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Liniewo) 

Luisenburg (Niemcy ; formacje skalne) 
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Łęczyce (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Miechucino (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Chmielno) 

Möhnesee (Niemcy) 

Mordor (kraina fikcyjna) 

Niedarzyno (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Borzytuchom) 

Ozerci (Ukraina, obw. rówieński, rej. waraski ; okolice) 

Ozerci (Ukraina, obw. rówieński, rej. waraski) 

Piaseczno (woj. mazowieckie, pow. radomski, gm. Jedlińsk) 

Poniemnie (kraina historyczna) 

Pozarrate (Hiszpania ; stanowisko archeologiczne) 

Raidak (rzeka) 

Rząśnik Włościański (woj. mazowieckie, pow. ostrowski, gm. Wąsewo) 

Smardzew (woj. mazowieckie, pow. białobrzeski, gm. Radzanów) 

Stypułów (woj. lubuskie, pow. nowosolski, gm. Kożuchów ; okolice) 

Sulmice (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Skierbieszów) 

Ustrzesz (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski) 

Weilburg (Niemcy) 

Węgierska Republika Rad (1919) 

Węgornia (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Wielistowo (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Wiltz (Luksemburg ; okolice) 

Wiltz (Luksemburg) 

Wojsławice-Kolonia (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Wojsławice) 

Znamirowice (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Łososina Dolna ; okolice) 

Żodzino (Białoruś, obw. miński, rej. smolewicki) 


