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DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ 

 

WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(25.02-3.03.2023) 

 
Ahrenshoop (Niemcy ; gmina) 

Al-Muhammadijja (Maroko) 

Altanka (woj. mazowieckie, pow. sochaczewski, gm. Sochaczew) 

Altdorf (Szwajcaria, kanton Uri) 

Altenberg bei Linz (Austria) 

Altensteig (Niemcy, kraj związkowy Badenia-Wirtembergia) 

Champlain (jezioro) 

Dobra (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Dobra) 

Francja (część zachodnia) 

Freilassing (Niemcy) 

Góra Błogosławieństw (Izrael) 

Grabowo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. mrągowski, gm. Mrągowo) 

Jaba' (Izrael ; miasto dawne) 

Jasionka (woj. podkarpackie, pow. krośnieński, gm. Dukla) 

Jaskinia Kryształowa (Ukraina) 

Jezioro Witobelskie 

Kaczory (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Kaczory) 

Karkoszka (Wodzisław Śląski ; część miasta) 

Kastelówka (Lwów ; część miasta) 

Khirbet et-Tannur (Jordania ; stanowisko archeologiczne) 

Kobylanka (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Kobylanka) 

Konojady (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki, gm. Jabłonowo Pomorskie) 

Królewice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Książęce Hrabstwo Gorycji i Gradyski (kraj koronny ; 1860-1918) 

Księstwo Karyntii (kraj koronny ; 1849-1918) 

Księstwo Krainy (kraj koronny ; 1849-1918) 

Lûbovša (Rosja, obw. briański, rej. krasnogorski) 

Ludwinów (Litwa, okr. mariampolski, rej. mariampolski) 

Łutynówko (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Olsztynek) 

Maleniska (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Leżajsk) 

Margrabstwo Istrii (kraj koronny ; 1860-1918) 

Mirow (Niemcy) 

Mount Defiance (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork ; góra) 

Nowe Gralewo (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Raciąż) 

Oaza Bungera 

Parsęcko (woj. zachodniopomorskie, pow. szczecinecki, gm. Szczecinek) 

Perast (Czarnogóra) 

Pilnik (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński) 

Pobrzeże Austriackie (kraj koronny ; 1849-1918) 
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Racice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Kruszwica) 

Rafałówka (Ukraina, obw. wołyński, rej. kiwerecki) 

Rataje (woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, gm. Chodzież) 

Rataje (woj. wielkopolskie, pow. pilski, gm. Łobżenica ; okolice) 

Rębiszewo-Studzianki (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Wysokie 

Mazowieckie) 

Romanówka (woj. podlaskie, pow. siemiatycki, gm. Siemiatycze) 

Rynia (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Dobre) 

Sasaram (Indie) 

Schönbach (Niemcy, kraj związkowy Saksonia) 

Sha'ar HaAmakim (Izrael) 

Sivas (Turcja) 

Stillwater (Stany Zjednoczone, stan Nowy Jork) 

Ticonderoga (Stany Zjednoczone) 

Trójjedyne Królestwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji (1868-1918) 

Vorarlberg (kraj koronny ; 1815-1918) 

Węgierskie (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kostrzyn) 

Wojnicze (Białoruś, obw. grodzieński, rej. smorgoński ; okolice) 

Wojnicze (Białoruś, obw. grodzieński, rej. smorgoński) 

Wolne cesarskie miasto Triest (kraj koronny ; 1860-1918) 

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

Zabojki (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. tarnopolski) 

 

 

 


