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Collectiebeschrijving

KennemerNatuurBibliotheek ― schatkamer vol natuurbronnen
De collectie van de KennemerNatuurBibliotheek bestaat op dit moment uit ruim 7500 boeken.
Het is een van de meest veelzijdige natuurboekencollecties in Nederland. De collectie is actueler dan de Teylersbibliotheek, gespecialiseerder dan de Heimans- en Thijssebibliotheek en
veelzijdiger dan de Naturalisbibliotheek.
De collectie gaat over natuur in de volle breedte: heelal, aarde, flora, fauna, natuurbeheer, natuurbeleid, milieukunde, milieufilosofie, cultuurhistorie, gebieden (met name binnen NoordwestEuropa), wandelen, survival, natuurverhalen, natuurfotografie, natuureducatie en nog veel meer.
Ook onderwerpen die rechtstreeks raken aan onze leefomgeving zoals ruimtelijke ordening en
stadsgeografie ontbreken niet. Daarnaast hebben we een rijke verzameling aan boeken over sociale wetenschappen (zoals psychologie, communicatie en onderwijskunde) en maatschappijwetenschappen (zoals geografie, economie en levensbeschouwing) omdat onze omgang met natuur
mede daardoor wordt bepaald.
Bijzondere deelverzamelingen zijn die over Parijs, Berlijn en Wenen. De stedelijke omgeving is
niet alleen het leefgebied van veel mensen, maar ook van talloze plant- en diersoorten. Bovendien hebben steden nog altijd een ingrijpende invloed op de buitenwereld; steden vormen de
wereld.
Schatkamer
Pareltjes van de collectie zijn onder andere diverse standaardwerken zoals die van Dodonaeus,
Lyell, Darwin (vrijwel al zijn belangrijke werken), Oudemans en Wegener. Maar er zijn ook tal van
moderne magistrale werken te vinden. Wat te denken van de monumentale serie Nederlandse
Fauna, de wetenschappelijke Flora Agaricina Neerlandica of Buisman’s opus magnum Duizend
jaar weer, wind en water in de Lage Landen? Deze en vele andere bekende en minder bekende
standaardwerken hebben we in huis. Ook voor determinatie van soortgroepen hebben we nagenoeg alle klassiekers. De enige beperking is dat de collectie is gericht op Nederland en Noordwest-Europa. Boeken over verre oorden en exotische dieren hebben we daarom vrijwel niet.
Orde in chaos
Ondanks de veelheid aan bronnen is het toch een zeer overzichtelijke natuurbibliotheek. De
hele collectie is namelijk geordend volgens een helder eigen systeem waardoor het eenvoudig is
om de boeken te vinden. De vijf ordeningsprincipes zijn: van algemeen naar specifiek, van natuur naar cultuur, van abiotisch (zoals bodem, water, lucht) naar biotisch (zoals planten, dieren,
schimmels), van eenvoudig naar complex (evolutielijn) en van groot naar klein (bijvoorbeeld
Nederland, Noord-Holland, Haarlem). De code die je krijgt bij zoekopdrachten op onze site, geeft
gelijk de plek aan in de bibliotheek zelf. Met die code kun je dus heel eenvoudig het gewenste
boek vinden als je de bibliotheek bezoekt. Met een lidmaatschap kun je deze unieke bibliotheek
tijdens openingstijden en op afspraak bezoeken.
Meer informatie nodig?
Bel 023-5317756 of mail ons info@aardbalans.nl

de KennemerNatuurBibliotheek is onderdeel van Aardbalans

