SKLAD MATIČNÍCH PUBLIKACÍ
Matice česká jakožto nakladatelství měla svůj sklad
publikací a expedici. Správce skladu patřil dokonce od roku
1863 mezi úředníky Sboru Matice jmenované podle jednacího řádu. Matiční publikace byly vedle prodeje rozšiřovány od určité doby též darem (především školám) a také
používány k výměně se zahraničními institucemi – Maticemi, učenými společnostmi, akademiemi aj.
Po zastavení nakladatelské činnosti Matice české v roce
1949 převzalo rozpracované tituly především nakladatelství
Orbis. Nakladatelský program Matice české se v původní šíři
nepodařilo obnovit ani později.
Matice česká byla vždy úzce spjata s Knihovnou Národního muzea, a tak došlo k tomu, že správa matičního skladu
přešla pod Knihovnu NM a stala se součástí fondu publikací
na výměnu. Pracovně se pro sklad matičních publikací ujal
název „fond Matice“. Knihovníci zachovávali obdobný režim jako předchozí správci: většina publikací byla uložena
v tzv. běžném skladu (publikace určené k vydávání), část
publikací však byla uchovávána jako tzv. „železná zásoba“
(vždy cca 10 výtisků jednoho titulu publikace).
Tento sklad se několikrát stěhoval. Nejdříve byl uložen
v depozitáři na zámku Peruc, pak od poloviny devadesá-
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tých let 20. století v ústředním depozitáři v Terezíně nejprve
v pevných regálech v jedné části budovy a po generální rekonstrukci depozitáře byl v roce 2010 přemístěn na konečné
stanoviště, a to do zrekonstruovaných místností s posuvnými
regály v protější části budovy.
Tak konečně mohlo nastat nové uspořádávání fondu matičních publikací, na kterém se podílí především správkyně
depozitáře fondu výměny paní Naděžda Zdobnická z oddělení mezinárodní výměny publikací Knihovny Národního
muzea. Vzhledem k počtu jejích povinností a rozsahu celého
fondu publikací na výměnu, o který se musí starat především, je čas na revizi a nové stavění „fondu Matice“ omezen.
Přesto se jí už podařilo uspořádat část, kterou nazýváme „železná zásoba – knihy“. Jde o více než 400 titulů publikací,
včetně těch, které byly vydány následně v Orbisu. Je velkou
zásluhou N. Zdobnické, že jsou tyto knihy pečlivě uloženy
a popsány, dle možností ponechány v původních obalech či
nově přebaleny.
Co se týče částí „železná zásoba – Časopis NM“ a tzv.
běžný sklad, zde v činnosti pokračujeme. Publikace z tzv.
běžného skladu dnes slouží zejména k výměně nebo jako
dar: například po povodních v r. 2002 jsme pomohli knihovnám Archeologického ústavu a Filosofického ústavu AV ČR
nahradit část jejich ztrát.
Jarmila Kučerová
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