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Archiv Masarykovy univerzity v současné době uchovává 25 tzv. úředních fondů, tj. archivních celků 
vzniklých z činnosti celouniverzitních úřadů, fakult a dalších součástí univerzity, 94 osobních fondů 
vědeckých osobností (písemných pozůstalostí) a 41 archivních fondů spolků, vědeckých společností a 
společenských organizací, jejichž činnost souvisela  s Masarykovou univerzitou. Vedle organicky 
vzniklých archivních celků archiv soustřeďuje celou řadu sbírek, například fotografických, historic-
kých jednotlivin, obrazů rektorů a medailí atd. 

Podstatnou část přírůstků archivu v roce 1998 tvořily studijní spisy z jednotlivých fakult, které jsou 
v archivu průběžně zpřístupňovány pomocí počítače, popřípadě lístkovnicemi. Uspořádány a opatřeny 
inventářem byly písemnosti zrušené Farmaceutické fakulty MU, jež archiv převzal se souhlasem Ar-
chivní správy Slovenské republiky z Komenského univerzity v Bratislavě. Dokončeno bylo zpracování 
rozsáhlých osobních fondů profesora dějin střední, východní a jihovýchodní Evropy Josefa Macůrka a 
historika lékařství Josefa Sajnera. Počet badatelů a badatelských návštěv v archivu má již po několik 
let stoupající tendenci. Pro potřebu badatelů archiv zajišťuje xerografické služby z archivního materiá-
lu a v rámci meziarchivní výpůjční služby zprostředkovává zápůjčky z jiných českých archivů. Těžiště 
vlastní badatelské a publikační činnosti pracovníků archivu je i nadále především v těch úsecích histo-
rie Masarykovy univerzity, které byly dosud zpracovány jen nedostatečně. Jedná se především o dobu 
II. světové války a období bezprostředně následující. Výsledky práce jsou průběžně zveřejňovány 
v tisku a na vědeckých konferencích. V rámci mezinárodního projektu, který koordinovala univerzita 
ve Freiburgu, byla v archivu zpracována studie Profesoři Masarykovy univerzity v letech 1938–1948. 

Archiv má své zastoupení ve Vědecké archivní radě ministra vnitra, ve výboru Společnosti pro dějiny 
věd a techniky a v redakčních radách několika odborných a kulturních časopisů. 

Ústrojnou a nezanedbatelnou součást práce archivu tvoří jeho správní funkce, především  vystavování 
potvrzení o studiu, druhopisů diplomů, vysvědčení, výpisů zkoušek a studijních plánů, jejichž počet 
letos narostl zhruba na dvojnásobek průměrného stavu z devadesátých let. Archiv je rovněž správcem 
výukových pořadů, které vznikly z činnosti zrušeného Audiovizuálního centra MU, a zajišťuje distri-
buci a prodej těchto pořadů. 


