Projekt edice Spisů T. G. Masaryka
a péče o jeho archiv a knihovnu
na rok 2015

Projekt je svým stěžejním a dlouhodobým obsahem činnosti Ústavu T. G. Masaryka určen prezidentovou Věnovací listinou z roku 1932. Po mnoha překážkách zaviněných historickými okolnostmi bylo možné přistoupit k soustavné realizaci edice Spisů T. G. Masaryka v obnovené činnosti
Ústavu až po roce 1989. Edice je rozvržena na 40 svazků, z nichž čtyři pětiny jsou již vydány. Jde
o komentované kritické vydání všech Masarykových děl a podílí se na něm tým zkušených editorů
převážně v externí spolupráci.
Ústav TGM je vlastníkem velkého Masarykova osobního archivu (včetně archivu E. Beneše
a několika dalších fondů) a rozsáhlé Masarykovy knihovny. Ty byly svěřeny do bezplatného užívání a správy Masarykovu ústavu a Archivu Akademii věd ČR, v. v. i., a podle smlouvy Ústav T. G.
Masaryka přispívá k jejich udržování, pořádání a doplňování. V roce 2015 je k tomu počítáno s pěti
odbornými pracovníky. Počítáno je i s dalším restaurováním archiválií a s další digitalizací archivních a knihovních fondů a digitalizace uchovaných zvukových záznamů. Zajištění těchto úkolů bude
umožněno především díky tomuto projektu s finanční dotací ze státního rozpočtu.
V roce 2015 je v rámci edice Spisů T. G. Masaryka v plánu přípravy a vydání svazků sv. 14:
Nová Evropa, sv. 23: Hilsneriáda a texty z let 1897–1899, sv. 32: Válka a revoluce 3 (1918). Z fondů
ÚTGM budou připravovány další svazky: Korespondence TGM se slovenskými veřejnými činiteli po
r. 1918, Korespondence TGM s představiteli slovanských a balkánských států a Korespondence
TGM s J. S. Macharem.
Ve finančních nákladech na vydání těchto svazků je obsažena i odměna editorům za textovou
přípravu, honoráře za grafickou úpravu, náklady na počítačovou sazbu a na polygrafické zpracování – tisk.
Doprovodným programem této edice je rovněž vydávání tradičního Masarykova sborníku,
dále studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo i díla jeho spolupracovníků odborné i širší
veřejnosti. Větší část edičních nákladů bude hrazena ze státní dotace.
ÚTGM počítá i nadále podle smlouvy se spoluprací s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, v. v. i., dále i s Masarykovou společností, Společností Jana Masaryka a Společností
Edvarda Beneše, nadací Jana Klimenta a nadací prof. Jaroslava Krejčího.
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