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Koná se VE VAŠEM OKOLÍ
nějaká akce spojená
s T. G. Masarykem?
Například výstava, přednáška, konference, výlet
apod.? Dejte nám vědět přes příslušný kontaktní
formulář na záložce Kontakty. Uveřejníme informace na stránkách nebo na našem facebooku!

Portál je vytvářen v Masarykově ústavu
a Archivu AV ČR, je rozvíjen s podporou
výzkumného programu Strategie AV21:
„Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací“.

tg-masaryk.cz

Seznamte se s životní a profesionální dráhou
univerzitního profesora, politika a prvního československého prezidenta T. G. Masaryka prostřednictvím portálu Po stopách T. G. Masaryka. Poznejte vytváření i politicky řízené vymazávání jeho odkazu z kulturní paměti regionů i občanů.
T. G. Masaryk zdaleka nestrávil svůj život
v univerzitní posluchárně či na Pražském hradě, ale aktivně a za různým účelem během
svého života cestoval. Poznal Evropu, Ameriku
i Rusko, přednášel jako profesor či jako poslanec na mnoha místech v Čechách, na Moravě
a na Slovensku, prezidentské cesty podnikal
po celém Československu.
Hlavní část portálu představuje interaktivní
mapa, která zachycuje vztah k T. G. Masarykovi na desítkách míst, od malých obcí po krajská
a hlavní města, na území meziválečného Československa.

Co na mapě najdete?
•
•
•
•
•
•
•

bydliště T. G. Masaryka a jeho rodiny
místa letních pobytů T. G. Masaryka
a jeho rodiny
Masarykovy přednášky v regionech
před rokem 1914
předvolební kampaně v letech 1891,
1907 a 1911
prezidentské cesty za první republiky
pohnuté příběhy pomníků, bust,
pamětních desek
bohatou fotodokumentaci

Komu je mapa určena?
Mapa je určena široké veřejnosti, školám i badatelům. Podporuje aktivní přístup k dějinám České a Slovenské republiky a k historické paměti
regionů.

Pomozte doplnit historii
Masarykova působení
ve Vašem regionu!
Mapa je průběžně doplňována odborníky z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, z lokálních
institucí (archivy, muzea, školy, obecní úřady)
i jednotlivci.
Jak na to?
• na stránkách tg-masaryk.cz najdete
kontaktní formulář
• nahrajte texty a fotografie
• nezapomeňte uvést GPS souřadnice, obzvláště u pomníků, budov, náměstí apod.
• údaje zpracujeme a zobrazíme na mapě
• důraz klademe na přesnost informací
a kvalitu obrazového materiálu
• uvádění autorství a zdrojů
je samozřejmostí

