KNIHOVNA
Stejně jako ornitologické sbírky muzea, založili členové Moravského ornitologického spolku i odbornou knihovnu. O jejím
založení a o vydávání časopisu Československý ornitolog rozhodl výbor spolku na své schůzi 16. srpna 1933. Základ knihovny
vytvořili členové výboru z knih a časopisů, které darovali ze svých soukromých knihoven, prvními přírůstky pak byly české
i zahraniční časopisy, které začaly do knihovny přicházet výměnou za časopis Československý ornitolog, zasílaný domácím
a zahraničním přírodovědným institucím a společnostem.
Osudy knihovny byly v padesátých a šedesátých letech navázány na problémy, které měl Moravský ornitologický spolek
po zrušení spolkového zákona se svou existencí. S nástupem totality bylo v roce 1949 zastaveno vydávání časopisu
a v důsledku toho téměř ustala mezinárodní výměna publikací. V knihovně ale bylo možno studovat i v padesátých letech,
protože výpůjčky zajišťovali přerovští členové spolku ve svém volném čase. Od roku 1956 se podařilo prosadit vydávání časopisu "Zprávy MOS", obnovení výměny se zahraničím však nebylo možné z politických důvodů.
K 1. lednu 1970 byla budova ornitologické stanice i ornitologický spolek oficiálně předány Vlastivědnému ústavu v Přerově,
nynějšímu Muzeu Komenského. Současně došlo ke sloučení knihovny přírodovědného oddělení muzea a knihovny spolku
a k jejich společnému uložení v budově MOS. Postupně byla obnovena výměna časopisů a dalších publikací s domácími
a zahraničními institucemi.
Od roku 1973 se knihovna rozrůstala i nákupem knih ze soukromých knihoven ornitologů a z pozůstalostí (např. knihovna významného ornitologa Zdeňka Klůze, bývalého ředitele pražské ZOO V. J. Staňka, vedoucího zoologického oddělení Národního
muzea v Praze dr. J. Hanzáka, F. Hejla, F. Baláta, aj.).
V roce 1997 byla knihovna spolu s budovou stanice zasažena povodní – více než 50% fondu knihovny bylo poškozeno
nebo trvale zničeno. Díky nezištné pomoci – darům jednotlivců i organizací z celého světa – byla knihovna zpětně doplněna
o velkou většinu zničených knih a časopisů. Některé vzácné tituly však byly nenávratně ztraceny.
Fondy knihovny přírodovědného oddělení Muzea Komenského tak v současné době obsahují více než 20 tisíc knih, časopisů
a separátů.

Od počátku vydávání spolkového
ornitologického časopisu byla
navázána čilá výměna se zahraničím. Díky této výměně se stále
daří získávat časopisy prakticky
ze všech koutů světa.

Základ dlouhodobě budované knihovny tvoří ornitologická literatura, protože se jedná o specializovanou vědeckou knihovnu.
Ve fondech je mnoho starých ornitologických knih a časopisů, které jsou v České republice uloženy pouze zde.

Titulní strany ornitologických knih v rozmezí 130 let.

Objev nových grafických technik v 19. století příznivě ovlivnil ilustrační možnosti a dal výzdobě knih nové
estetické rysy. Ilustrované přírodovědné knihy byly proto často vynikající kvality.

Podoba knihovny na počátku osmdesátých letech minulého století.

