De bibliotheekverhuisplanning van Naturalis / NEV is bekend!
Vanaf 
20 juni 2016 
is de
Naturalis bibliotheek
aan Darwinweg 2 gesloten voor publiek. De
bibliotheekcollectie gaat voor minimaal 2 jaar naar een tijdelijke en voor het publiek gesloten
opslag. Het huidige museum wordt i
ngrijpend verbouwd
. Om dit te kunnen realiseren
verhuizen wij de bibliotheekcollectie. Echter, de B
otanische bibliotheek
, aan de
Nieuwenhuizenweg 19 te Leiden, blijft geopend voor publiek. Na de voltooiing van de
verbouwing eind 2018 zullen de beide bibliotheekcollecties fysiek worden samengevoegd in
het nieuwe museumdepot. Houd vooral de Naturalis 
website i
n de gaten voor het laatste
nieuws!
Vanaf
27 juni
verhuizen we de Naturalis en NEV bibliotheek naar een tijdelijke
bibliotheekpand aan de 
Opaalstraat 15 te Leiden
. Deze verhuizing neemt minimaal 8 weken
in beslag. De voorbereidingen starten op 20 juni en vanaf dat moment is de bibliotheek
gesloten voor publiek. De leden van de NEV en de (gast)medewerkers van Naturalis kunnen
tijdens de voorbereidingsweek nog tot en met 
vrijdag 24 juni
gebruik blijven maken van de
bibliotheek.
De Vondellaan
Tijdens de sluiting proberen we u nog zo goed mogelijk van dienst te zijn. De
bibliotheekmedewerkers zullen vanaf hun nieuwe werkplek in het kantoor aan de V
ondellaan
gaan werken. Het tijdelijke bibliotheekpand aan de Opaalstraat is alleen geschikt voor
opslag. Wij kunnen dus op deze locatie helaas geen bezoekers faciliteren.
NEV leden die van de bibliotheek gebruik willen maken, zijn van harte welkom op ons
kantoor aan de Vondellaan. Op die locatie zijn de nieuwe boeken en tijdschriften (zoölogie,
paleontologie, geologie, NEV) beschikbaar en na 1 maand uitleenbaar. Kondig uw bezoek
wel even van te voren aan via 
bibliotheek@naturalis.nl
.
Via 
N=Library 
en via
bibliotheek@naturalis.nl
kunnen boeken en artikelen worden aangevraagd uit de
Opaalstraat.
De Rare Book Room

Voor de bijzondere boekencollectie die is opgeslagen in de toren van Naturalis, ligt de zaak
gecompliceerder. Deze collectie zal de komende twee jaar, slechts heel beperkt beschikbaar
zijn. 
Raadpleeg voor oude zeldzame drukken zoveel mogelijk B
iodiversity Heritage
Library
.
De Botanische Bibliotheek Nieuwenhuizenweg
De Botanische Bibliotheek blijft tot aan de verhuizing naar de nieuwbouw geopend, ook voor
publiek. Daarnaast is er vanaf 24 september maandelijks een zaterdagopenstelling voor
publiek (zie onderstaande agenda). Er zijn dan nieuwe aanwinsten van Naturalis / NEV
bibliotheek ter inzage en eventueel opgevraagde boeken/tijdschriften uit de Opaalstraat
beschikbaar.
Tenslotte
Naturalis investeert fors in haar digitale bibliotheekcollectie. Ook taxonomische literatuur is
steeds vaker digitaal beschikbaar. En met hulp van het nieuwe bibliotheeksysteem
N=Library
kunt u al veel artikelen digitaal vinden. Heeft u een uitleg nodig, laat het ons weten
want we helpen u graag op weg.
Heeft vragen over de verhuizing of wilt u meer duidelijkheid mail naar
caroline.pepermans@naturalis.nl
Planning
20 juni bibliotheek Darwinweg gesloten voor publiek
24 juni bibliotheek Darwinweg laatste dag geopend voor (gast)medewerkers / NEV leden
27 juni start verhuizing bibliotheek |

gesloten voor (gast) medewerkers en NEV leden

27 juni start werkplekkenverhuizing bibliotheekpersoneel
19 augustus bibliotheekverhuizing afgerond
22 augustus faciliteiten inregelen |
eventuele uitloop van de verhuizing
29 augustus bibliotheekcollectie opgesteld in Opaalstraat  start documentleverantie
24 september 1e zaterdagopenstelling Botanische Bibliotheek Nieuwenhuizenweg 19
Bezoekadres per 29 augustus
Vondellaan 55, Leiden kamer 
von.e02.00.20 t/m 28
Bezoek alleen op afspraak mogelijk.
tel. 071  751 9668
email : 
bibliotheek@naturalis.nl

