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Archiv Masarykovy univerzity je integrální sou- částí sítě Archivů České republiky, do níž je zařazen 
jako archiv zvláštního významu. Pečuje zejména o archivní fondy vzniklé z činnosti univerzity, fakult 
a dalších organizačních složek univerzity. Kromě nich jsou v archivu ukládány písemné pozůstalosti 
osobností univerzity a písemnosti vědeckých a stavovských spolků a společností, jejichž činnost sou-
visela, popřípadě souvisí s Masarykovou univerzitou. Celkový počet fondů a sbírek uložených 
v Archivu MU dosáhl na konci roku 2001 čísla 183. Celkový kvantitativní rozsah veškerého písemné-
ho materiálu je v současné době zhruba 1700 běžných metrů. Dokumentace je v převážné míře ulože-
na v centrále archivu v budově Právnické fakulty, menší část v pobočce archivu v budově Lékařské 
fakulty na Komenského nám., jejíž depozitář tvoří jedinou, rozsahem nedostatečnou prostorovou re-
zervu archivu. 

Zpřístupňovací činnost archivu byla v roce 2001 zaměřena především na zpracování studijních spisů, 
jichž bylo v uplynulém roce do archivu předáno mimořádné množství, zejména z fakult Lékařské a 
Pedagogické. Inventarizovány byly rovněž rozsáhlé soubory písemností celouniverzitní provenience, 
především z období konce 60. let a počátku 70. let. Velká pozornost byla věnována rovněž zpracování 
fotografických sbírek archivu, což souviselo s grantovým úkolem ÚVT Digitalizace fotografických 
sbírek na MU. V roce 2001 byla digitalizována rozsáhlá sbírka Archivu MU C fot I – portrétní foto-
grafie osobností MU. Na tomto úkolu se Archiv MU podílel zpracováním popisů se základními bio-
grafickými údaji portrétovaných osob. Pro ÚVT byly rovněž připraveny fotografické galerie rektorů a 
děkanů několika fakult s popisy, které byly zpřístupněny na webových stránkách univerzity. 

Výzkumná práce archivářů v oblasti dějin univerzity vycházela z grantového úkolu GA ČR 
409/00/0130 Dějiny univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990. V jeho rámci pokračoval 
průzkum historických pramenů, které jsou uloženy v archivech brněnských (Moravský zemský archiv, 
Archiv města Brna, Archiv MU) a pražských (Státní ústřední archiv, Archiv hlavního města Prahy, 
Archiv Univerzity Karlovy). Výsledky výzkumu jsou publikovány formou dílčích studií. 

Po zřízení výstavní síně na Lékařské fakultě se rozvíjí i výstavní činnost archivu. V květnu archiv ve 
spolupráci s Vysokou školou ekonomickou a Právnickou fakultou MU připravil výstavu věnovanou 
osobnosti prvního rektora MU Karla Engliše. Výstava byla v říjnu reprizována v Olomouci. V závěru 
roku, při příležitosti 80. výročí zahájení výuky na Filozofické fakultě, byla ve výstavní síni Archivu 
MU otevřena rozsáhlejší výstava dokumentů a dalších exponátů, která byla věnována historii této fa-
kulty. 


