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Archiv Masarykovy univerzity k 31. 12. 1999 uchovával 26 tzv. úředních fondů (tj. archivních celků 
organicky vzniklých z činnosti univerzity a jejích součástí), 97 osobních fondů vědeckých osobností 
(písemných pozůstalostí) a 41 archivních fondů spolků, vědeckých společností a společenských orga-
nizací, jejichž činnost souvisela s Masarykovou univerzitou. Ústrojnou součást archivu tvoří i 10 his-
torických sbírek. 

Kvantitativní rozsah fondů a sbírek archivu se v roce 1999 výrazně zvýšil. Do archivní úschovy byly 
převzaty rozsáhlé skupiny písemností fakult Přírodovědecké a Filozofické z 50. – 80. let. Cenným 
přírůstkem se stal osobní fond filozofa Josefa Šafaříka, který archiv převzal z Ústavu divadelní a fil-
mové vědy FF MU. Po několika letech stagnace byly výrazně rozhojněny fotografické sbírky (přede-
vším o soubory fotografií z Útvaru pro mezinárodní vztahy a styk s veřejností Rektorátu MU). 
V archivu byla uložena i bysta Arne Nováka, kterou rodina této významné osobnosti věnovala Masa-
rykově univerzitě. 

Pro potřeby badatelů byly zpřístupněny osobní fondy anglistů Josefa Vachka, Františka Chudoby  
a Paula L. Garvina. Zpracován byl i fond Ústavu marxismu-leninismu, který zahrnuje i písemnosti 
marxistických kateder před rokem 1968. S ohledem na skutečnost, že archiv se stal spoluřešitelem 
grantového úkolu 409/00/0130 – Dějiny univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, byly 
urychleně zpracovány některé podstatnější skupiny písemností Filozofické a Přírodovědecké fakulty, 
které byly převzaty v roce 1999. 

Na oslavách 80. výročí Masarykovy univerzity se archiv podílel přípravou drobné jubilejní publikace a 
realizací expozice Masarykovy univerzity na Výstavě insignií a archiválií brněnských vysokých škol. 
K výročí 17. listopadu byla ze sbírek archivu uspořádána výstava plakátů a fotografií na Nové radnici. 

Důležitou součástí práce archivu je jeho správní funkce, která spočívá ve vystavování nejrůznějších 
potvrzení z archivního materiálu, opisů diplomů a vysvědčení a podobně. Rozsah této práce v roce 
1999 vzrostl na dvojnásobek ve srovnání s předchozím rokem. Také počet badatelů v archivu se poně-
kud zvýšil, což patrně souvisí se skutečností, že rok 1999 byl pro univerzitu rokem jubilejním. Pro 
potřebu badatelů má univerzitní archiv, jako jeden z mála vysokoškolských archivů, k dispozici celo-
státní databázi počítačového programu PEVA, která obsahuje veškeré údaje o uložení archivního ma-
teriálu na území České republiky. Výpůjčky z jiných archivů univerzitní archiv zajišťuje v rámci me-
ziarchivní výpůjční služby. 


