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De NMV is in het bezit van een zogenaamde ¨Handbibliotheek¨, deze boeken staan op 2 
karretjes en worden tijdens de maandelijkse determinatie dagen in de ruimte geplaats waar 
de determinatiedagen plaatsvinden, waar ze als naslagwerken kunnen worden gebruikt. De 
boeken van deze handbibliotheek kunnen ook uitgeleend worden aan haar leden. Een 
actuele lijst van de boeken die in de handbibliotheek staan kunt is te vinden op de website 
van de NMV http://www.spirula.nl/bibliotheek. Op de website vindt u ook het reglement voor 
het uitlenen van deze boeken.  

 
Naturalis heeft een zeer grote bibliotheek van wetenschappelijke, taxonomische en 
paleontologische literatuur. Je vindt er meer dan 300.000 boeken en tijdschriften over de 
natuurlijke wereld en biodiversiteit. Ook de bibliotheekcollectie van de Nederlandse 
Entomologische Vereniging wordt beheerd. 
 
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de boeken en tijdschriften van de NMV en het 
bezit van Naturalis. Alle boeken/tijdschriften kunnen worden ingezien in de ontvangstruimte 
van de bibliotheek. De gewenste publicaties dienen wel minimaal 2 werkdagen voor inzage 
aangevraagd te worden. Per e-mail wordt dan evt. een afspraak gemaakt. 
Meer informatie over de bibliotheek: https://www.naturlis.nl/collectie/bibliotheek-van-naturalis 
De catalogus van de bibliotheek is te raadplegen 
via  N=library: https://naturalis.on.worldcat.org/discovery 
 
Contact: 
Bibliotheek Naturalis Biodiversity Center 
Darwinweg 2, 2333 CR  Leiden 
Postbus 9517, 2300 RA Leiden 
e-mail: bibliotheek@naturalis.nl   
T: 071-7519668 
 

De regels voor gebruikers van de bibliotheek zijn als volgt: 
 

• De gewenste publicaties minimaal 2 werkdagen voor inzage aanvragen; per email 
wordt een afspraak gemaakt. 

• Een nieuwe lener dient zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

• Naslagwerken, tijdschriften, boeken van voor 1900, losbladig en bijzondere werken, 
faunareeksen e.d. worden niet uitgeleend. 

• Documenten ouder dan 100 jaar kunnen alleen met toestemming van de staf 
gescand / gefotokopieerd worden. 

• 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. 

• Het maken van scans uit boeken en tijdschriften voor eigen gebruik is gratis; neem 
hiervoor uw eigen USB stick mee. 

• De geleende werken kunnen niet aan derden worden doorgeleend. 

• Het is niet toegestaan de geleende werken mee te nemen naar het buitenland. 

• Er kunnen maximaal 10 boeken uitgeleend worden. 
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