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Celkový rozsah archivního materiálu, uloženého v univerzitním archivu, byl ke konci roku 2000 zhru-
ba 1500 běžných metrů. Člení se do 165 archivních fondů, které vznikly z činnosti univerzity a jejích 
součástí, vědeckých osobností, spolků a společnosti, jejichž činnost souvisela s Masarykovou univerzi-
tou. Ústrojnou součást archivu tvoří 10 rozsáhlých historických sbírek, fotografických, video a fono-
záznamů, historických jednotlivin, medailí, obrazů atd. 

Kvantitativní růst archivu pokračoval i v uplynulém roce. Přebírány byly zejména rozsáhlé celky stu-
dijních spisů z jednotlivých fakult, které zcela vyčerpaly prostorové rezervy v centrále archivu. Akvi-
ziční činnost archivu však bezprostředně ohrožena není, protože mu byly v uplynulém roce přiděleny 
nové prostory v adaptované budově Lékařské fakulty na Komenského náměstí 2. Vedle výstavní síně 
archivu, určené pro pořádání archivních a jiných výstav, se jedná o menší depozitář, v němž budou 
soustředěny všechny osobní fondy, tedy písemné pozůstalosti osobností univerzity. 

Pořádací činnost v Archivu MU byla zaměřena především na zpřístupnění studijních spisů přebíraných 
z fakult. Tyto spisy slouží pro vystavování opisů absolventských diplomů, vysvědčení o státních závě-
rečných zkouškách a vyhotovování výpisů zkoušek a potvrzení o studiu. Rozsah této agendy již řadu 
let neustále roste, v roce 2000 o tyto správní úkony požádalo více než 130 absolventů univerzity. Vel-
ký zájem byl o badatelnu archivu. 

Vlastní odborná činnost archivářů vycházela z grantového úkolu GA ČR 409/00/0130 Dějiny univer-
zitního školství na Moravě v letech 1945–1990. V jeho rámci byl proveden průzkum relevantních ar-
chivních materiálů z let 1945–1960, které jsou uloženy v univerzitním archivu a v Moravském zem-
ském archivu v Brně. Výsledky výzkumu byly publikovány formou dílčích studií. 

Výstavní činnost Archivu MU v roce 2000 byla mimořádně bohatá. V červnu, při příležitosti otevření 
adaptované budovy Lékařské fakulty na Komenského nám., archiv připravil krátkodobou výstavu 
„Masarykova univerzita v dokumentech“. V listopadu se podílel na výstavě „Insignie a archiválie br-
něnských vysokých škol“, která se konala na Staré radnici. Pro výstavu soutěžních návrhů architekto-
nické soutěže na výstavbu univerzity v Bohunicích, která se konala na přelomu listopadu a prosince, 
archiv připravil vstupní expozici mapující dřívější pokusy o výstavbu univerzity. Na výstavách 
ke 150. výročí narození T. G. Masaryka, které se konaly v Hodoníně (srpen – září) a v Hustopečích 
(září), se archiv podílel zapůjčením archiválií i dalších exponátů. 


