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Onze vereniging is in het bezit van een zogenaamde “Handbibliotheek”; deze staat op twee karretjes 
en worden tijdens onze maandelijkse determinatiedagen in de Live Science zaal geplaatst waar ze als 
naslagwerken kunnen worden gebruikt. De boeken van deze handbibliotheek worden door de NMV 
ook uitgeleend aan haar leden. De lijst van boeken die in de handbibliotheek staan kunt u vinden in 
Spirula nummer 399 (2014), alsmede het reglement voor het uitlenen van deze boeken. In de bijlage 
van Spirula 402 (convocatie van de Algemene Ledenvergadering) is ook een aanvulling gegeven van 
de boeken die in de Handbibliotheek staan. Een actuele lijst zal t.z.t. op onze nieuwe (nog op te 
zetten) website komen te staan. 
 
Naturalis zelf heeft de beschikking over een zeer grote bibliotheek op het gebied van de natuurlijke 
historie. De bibliotheek van het Naturalis Biodiversity Center is gevestigd in het museum. Als u voor de 
bibliotheek komt, geeft u dit aan bij de kassa. U krijgt dan een gratis bibliotheekkaartje en bij de kassa 
wordt uw komst aan de bibliotheek doorgeven. Aan het einde van de loopbrug, na de schuifdeuren 
aan uw linkerhand bevindt zich de bibliotheek.  
 
De bibliotheek van Naturalis beheert  ook een aantal boeken en tijdschriften die door de NMV aan 
Naturalis in bruikleen gegeven zijn. Bij de uitleen van werken aan derden wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen de boeken die eigendom zijn van Naturalis of boeken die door de NMV in bruikleen 
gegeven zijn. Alle boeken/tijdschriften kunnen worden ingezien in de bibliotheek. De 
bibliotheekmedewerker kan deze voor u ophalen en kunt ze in de leeszaal inzien. 
 
Er zijn twee typen bibliotheekgebruikers:  
 

 (Gast)medewerkers van Naturalis, een aantal gastmedewerkers is ook lid van de NMV 
 Bezoekers, dit kunnen dus ook NMV leden zijn die geen gastmedewerker zijn 

 
De regels voor  (gast)medewerkers van Naturalis zijn als volgt: 
 
✓ Kunnen boeken lenen, ook voor een langere periode, dienen wel een remplaçant neer te zetten 

met hun naam + datum erop. 
✓ Wordt een boek mee naar huis genomen dan dient men een remplaçant te plaatsen en wordt het 

boek via de bibliotheekbalie uitgeleend. 
✓ Na de uitleenperiode dient het  boek weer bij de bibliotheekbalie ingeleverd te worden.  
✓ Fotokopieën zijn gratis. 
✓ Boeken kunnen niet aan derden worden doorgeleend. 
✓ Het is niet toegestaan de geleende werken mee te nemen naar het buitenland. 

 
De regels voor bezoekers zijn als volgt:  
 
✓ Naslagwerken, tijdschriften, boeken van voor 1900, losbladig en bijzondere werken, fauna 

reeksen e.d. worden niet uitgeleend. 
✓ Documenten gepubliceerd voor 1900 kunnen alleen met toestemming van de bibliotheekstaf 

gefotokopieerd worden.  
✓ Het fotograferen met eigen camera is onder begeleiding toegestaan 
✓ De   geleende werken kunnen niet aan derden worden doorgeleend 
✓ Het is niet toegestaan de geleende werken mee te nemen naar het buitenland.  
✓ Het maximaal uit te lenen publicaties bedraagt tien exemplaren. 
✓ Geleende werken dienen persoonlijk geretourneerd te worden. Is dit niet mogelijk dan geschiedt 

het retourneren per post. De lener dient  het geleende materiaal goed te verpakken.  
✓ De uitleentermijn bedraagt vier weken. Hierna kan eventueel verlenging worden aangevraagd.  
✓ Bij beschadiging of zoekraken van een werk wordt op rekening van de lener een nieuw exemplaar 

aangeschaft.  
 



 
 
 
Verder nog een aantal tips/wetenswaardigheden: 

 
✓ Meer informatie over de bibliotheek is te vinden op: 

http://www.naturalis.nl/nl/kennis/bibliotheek/naturalis-bibliotheek/ 
✓ De catalogus van de Bibliotheek is te raadplegen op de website:  http://library.naturalis.nl/ 
✓ Het maken van scans uit boeken en tijdschriften voor eigen gebruik is gratis. Neem hiervoor uw 

eigen USB stick mee. 
✓ Voor het maken van kopieën worden kosten in rekening gebracht, te weten € 0,10 voor een 

zwart/wit kopie en € 0,40 voor een kleurenkopie. 
✓ Boeken worden niet opgestuurd, u dient ze zelf te komen afhalen in de Bibliotheek. 
✓ Wilt u literatuur inzien of lenen dan is het raadzaam om een aantal  werkdagen van te voren een 

mail te sturen met uw wensen. De bibliotheekmedewerkers  kunnen  de boeken of tijdschriften 
alvast voor u reserveren; 

✓ En nieuwe lener  dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; 

 
 
 
De contactgegevens zijn: 
 

Bibliotheek Naturalis Biodiversity Center 
Darwinweg 2, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
T: 071-7519668  
e-mail: bibliotheek@naturalis.nl  
http://www.naturalis.nl/nl/kennis/bibliotheek/naturalis-bibliotheek/ 
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag, 10.00 - 16.30 uur 
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