
Zpráva o realizaci projektu

Edice Spisů T. G. Masaryka a péče o jeho archiv a knihovnu v r. 2006

V rámci edice Spisů T. G. Masaryka byly v r. 2006 dokončeny a dány do tisku svazky č. 20 a 34,
tj. Slovanské studie a jiné práce z let 1889–1891 (ed. J. Gabriel, H. Pavlincová, J. Zouhar) a Cesta
demokracie II (1921–23) (ed. R. Vašek). V r. 2006 v této edici pokračovaly práce na svazku č. 22
Budování národního programu (1892–97). S jeho vydáním počítáme v r. 2007. 

Doprovodným programem této edice je vydávání studií a monografií zpřístupňujících Masaryko-
vo dílo odborné i širší veřejnosti. V rámci toho je připravována práce prof. Jindřicha Srovnala Pět
kapitol o filozofii T. G. Masaryka. Byly vydány práce Jaroslava Opata Masarykiana a jiné studie II,
(240 str.) a kniha Josefa Tichého Deset pražských bytů rodiny Masarykovy (196 str. vč. 72 ilustrací).
V roce 2006 byl rovněž vydán obsáhlý a edičně náročný Masarykův sborník XIII (544 s.). ÚTGM se
podílel na vydání obrazové publikace Prezident Beneš v Anglii (68 s. 144 fotografií) v české a ang-
lické mutaci, na vydání knihy Jaroslav Werstadt: Osobnost Edvarda Beneše (96 s.), na vydání sbor-
níku příspěvků k novodobým českým dějinám Věře Olivové ad honorem (268 s.) a na vydání jubi-
lejního informačního zpravodaje Společnosti Jana Masaryka. 

Ústav TGM v rámci projektu, s využitím státní dotace, zajišťoval restaurování, udržování, pořá-
dání, doplňování a zpracování archivních pomůcek Masarykova osobního archivu (včetně archivu
E. Beneše a několika dalších fondů) a rozsáhlé Masarykovy knihovny. V rámci doplňování archiv-
ních fondů se podařilo zakoupit cenný archivní soubor korespondence, autografů a fotografií
významných předválečných osobností kulturního, politického života, tzv. Sbírka Stránský. Byly
např. restaurovány další osobní dokumenty z pozůstalosti TGM. Rekonstrukce fondů probíhala
spolu s digitálním databázovým zpracováním. V r. 2006 byla zahájena digitalizace badatelsky fre-
kventovaných časopiseckých fondů. Celkem bylo naskenováno 6728 stran, které jsou připravovány
k zpřístupnění na internetu.

Zajištění uvedených výsledků bylo umožněno především díky finanční dotaci ze státního rozpo-
čtu.
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