Zpráva o činnosti
Ústavu T. G. Masaryka, o. p. s.
za r. 2014
Činnost ÚTGM byla i v roce 2014 zaměřena především na ediční práce a na péči o archivní a knihovní fondy. V rámci edice Spisů T. G. Masaryka byly vydány: svazek 26 Hovory s TGM, sv. 22
Z bojů o náboženství a sv. 5 Univerzitní přednášky TGM II. Dále pokračovaly práce na svazcích
Budování národního programu (1892–97, dále na svazcích: Hilsneriáda a texty z let 1897–199,
Práce z let 1907–1910 a sv. 28: Práce z let 1911–1914. Ve spolupráci s Masarykovým ústavem
a archivem AV ČR, v. v. i. připravil a vydal MÚA spolu s ÚTGM další svazek Korespondence TGM
s Edvardem Benešem.
Byl vydán nákladem ÚTGM závěrečný sedmý svazek biografie T. G, Masaryka Za ideálem a
pravdou z pera Stanislava Poláka. Z fondů Archivu ÚTGM jsou připravovány svazky: Korespondence TGM se slovenskými veřejnými činiteli po r. 1918 a Korespondence TGM s představiteli slovanských a balkánských států a šestisvazková Písemná pozůstalost Edvarda Beneše. Vydána byla
publikace Antropismus o nové lidství od J. B. Čapka, vycházející z odkazu a díla J. A. Komenského
a T. G. Masaryka.
Doprovodným programem těchto edicí je vydávání studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. ÚTGM se dále podílel na vydání časopisu Masarykovy společnosti Odkaz, informačních zpravodajů Společnosti Jana Masaryka a publikací Společnosti Edvarda
Beneše.
Na činnosti ÚTGM se podílelo 6 pracovníků v rámci dohod o pracovní činnosti a další spolupracovníci v rámci dohod o provedení práce. Zajišťovali především plnění edičních úkolů a péči
o archivní a knihovní fondy.
Ústav TGM v rámci projektu, s využitím státní dotace, zajišťoval restaurování, udržování, pořádání, doplňování a zpracování archivních pomůcek Masarykova osobního archivu (včetně archivu
E. Beneše a několika dalších fondů) a rozsáhlé Masarykovy knihovny. Rekonstrukce fondů probíhá
spolu s dalším digitálním databázovým zpracováním. Pokračovala digitalizace badatelsky frekventovaných časopiseckých fondů. Celkem byly v r. 2014 skenovány další publikace, které jsou postupně zpřístupňovány na internetu.
Realizace uvedených úkolů byla umožněna především díky finanční dotaci ze státního rozpočtu.
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