Zpráva o realizaci projektu
Edice Spisů T. G. Masaryka a péče o jeho archiv a knihovnu v r. 2007
V rámci edice Spisů T. G. Masaryka byl v roce 2007 dokončen a vydán svazek 34: Cesta demokracie II. 1921–23 (ed. R. Vašek) a do tisku připraven svazek 31: Válka a revoluce. Práce z let 1917
(ed. Z. Maršálek). V r. 2007 v této edici dále pokračovaly práce na svazku 22: Budování národního
programu (1892–97) a 4: Univerzitních přednášek TGM I. Pokračují redakční práce na svazcích 23:
Hilsneriáda a texty z let 1897–199, 27: Práce z let 1907–1910 a 28: Práce z let 1911–1914.
S jejich vydáním se počítá v r. 2008.
Doprovodným programem této edice je vydávání studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. V rámci toho byla ÚTGM vydána slavnostní publikace k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, zahrnující výbor dobových dokumentů a ohlasů na tuto událost. Publikaci
využila Kancelář prezidenta republiky jako upomínkový dar pro všechny účastníky slavnostního
večera ve Španělském sále Pražského hradu k tomuto výročí. U příležitosti 70. výročí úmrtí T. G.
Masaryka uspořádala v září Masarykova univerzita v Brně spolu s ÚTGM a Masarykovým muzeem
v Hodoníně mezinárodní vědeckou konferenci „T. G. Masaryk a česká státnost“. Z 19 příspěvků této
konference byl připraven a vydán sborník. Do tisku je připravena práce prof. Jindřicha Srovnala Pět
kapitol o filozofii T. G. Masaryka. ÚTGM se dále podílel na vydání časopisu Masarykovy společnosti Odkaz, informačních zpravodajů Společnosti Jana Masaryka a publikací Společnosti Edvarda
Beneše. Z fondů ÚTGM byla do tisku připravena Korespondence TGM se slovenskými veřejnými
činiteli do r. 1918.
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 bylo v r. 2007 naskenováno 14 tisíc stran, které jsou postupně zpřístupňovány na internetu.
Realizace uvedených úkolů byla umožněna především díky finanční dotaci ze státního rozpočtu.
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