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Archiv Masarykovy univerzity v roce 1996 pokračoval v přejímání spisového materiálu úřední povahy
z fakult. Při této činnosti vycházel ze závěrů kontroly spisové služby, kterou provedl útvar kontroly
MU za spoluúčasti univerzitního archivu v lednu 1996. Převzaté písemnosti jsou v archivu průběžně
tříděny a zpřístupňovány pro úřední i badatelské využití. Dokončeno bylo počítačové zpracování studijních spisů Pedagogické fakulty z doby od vzniku fakulty do poloviny sedmdesátých let. Stejným
způsobem jsou v současné době zpřístupňovány studijní spisy Přírodovědecké fakulty. K úspěšnému
závěru se blíží jednání s Archivem Univerzity Komenského v Bratislavě o vydání archiválií Farmaceutické fakulty MU, které jsou od zrušení fakulty v roce 1960 uloženy v Bratislavě.
Zakoupen byl rozsáhlý osobní fond historika Josefa Macůrka včetně jeho knihovny, jež byl po převzetí do archivu prozatímně roztříděn do základních věcných skupin. Formou tzv. prohloubených inventářů byly zpřístupněny fondy farmakologa Bohuslava Boučka, profesora ústavního práva Zdeňka Neubauera a botanika Josefa Podpěry.
V uplynulém roce vzrostl počet badatelů studujících v archivu a značně se zvýšila i četnost jejich badatelských návštěv. Vedle základních archivních fondů byly ve velké míře využívány i tematické databáze, které archiv buduje nejen pro potřeby badatelů, ale především pro zkvalitnění úrovně historických rešerší, zpracovávaných v archivu. Pro historickou práci i pro popularizaci historie univerzity
v tisku i formou výstav mají velký význam archivní sbírky (historické, fotografické apod.), které archiv systematicky doplňuje jak vlastní sbírkovou činností, tak i spoluprací s jinými, především archivními institucemi. Vlastní výstavu archiv sice v roce 1996 nepořádal, svými cennými archivními dokumenty se však podílel na úspěchu pražské výstavy k 110. výročí narození čestného doktora MU
Jana Masaryka.
Výzkumná činnost pracovníků archivu se nadále zaměřuje na přelomové období v historii univerzity
po roce 1945 a na zpracování dílčích, dříve mnohdy tabuizovaných témat z tohoto období. V červnu
1996 proběhla v Opavě úspěšná obhajoba grantového úkolu Slezského ústavu Mechanismus mimosoudních persekucí na Moravě a ve Slezsku v letech 1947–1951, jehož řešení se archiv zúčastnil
v rámci dílčího úkolu Persekuce církví, církevních společností a ve školství. S výsledky výzkumu je
seznamována i širší veřejnost formou popularizačních příspěvků především v časopise Universitas.
Vedle své vlastní činnosti Archiv MU zajišťuje kopírování a distribuci videokazet s výukovými pořady, pořízenými zrušeným Audiovizuálním centrem MU.

