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Celoroční program byl v roce 2012 opět zaměřen na hlavní úkol muzea J.A.Komenského v
Naardenu- zprostředkování myšlenek a kulturního a historického odkazu Komenského
návštěvníkům muzea.
Předsednictvo muzea spolu s ředitelem H.V.de Linde a 30. dobrovolnými spolupracovníky
připravilo v roce 2012 počet úspěšných akcí v budově muzea a ve spolupráci s partnery i několik
akcí mimo muzeum. Muzeum dále pokračovalo na přípravě dlouhodobých programů a
mezinárodní konference v roce 2013, zlepšení vnitřní organizace a spolupráci s dalšími
orgnizacemi v Holandsku, v Česku a Německu.
Z bohatého programu je možné jmenovat uspořádání 5 výstav, z toho 3 výstavy, které byly
zorganizovány vlastními spolupracovníky muzea a jedna výstava ve spolupráci s muzeum v
Uherském Brodě, dále přednášky, symposia, organizování koncertů `Muzeální Weekend` a ´Den
otevřených dveří kulturních památek”, studijní den pracovníků Univerzity Groningen, studijní dny
mezinárodního učebního programu “Comenius leergangen”.
Vylepšená byla webová stránka, logo, publicita, zlepšily se výstavní prostory muzea.
Jiz druhý rok byl zorganizován celodenní kulturní a přednáškový program
během tradičního pamětního dne J.A. Komenského v březnu v mauzoleu a Velkém kostele v
Naardenu.
V roce 2012 byl poprvé předána cena Komenského (Comeniusprijs) kterou muzeum v předchozím
roce instalovalo.Tato cena bude v budoucnosti tradičně ročně předávána kandidátům z kulturních,
vědeckých, filsofických a pedagogických oborů, kteří se zasloužili ve své práci o rozšiřování
myšlenek v duchu Komenského. Porota vybrala jako prvního vítěze, exprezidenta Akademie věd,
profesora Dijkgraafa který se zasloužil o významnou publicitu vědeckých a humanitních myšlenek
v širokém spektru holandské společnosti.
Muzeum J.A. Komenského přitahuje návštěvníky nejen z celé země, ale i ze zahraničí. Velký
počet návštěvníků přichází z České a Slovenské republiky ve skupinách i jednotlivě. Tito
návštěvníci oceňují práci muzea a jsou často dojati a hrdí na odkaz Komenského v Holandsku a ve
světě. Známkou toho, že muzeum je známo po celém světě jsou i návštěvníci z jiných zemí.
Muzeum J.A. Komenského v Naardenu se těší ji ž tradičně velké podpoře Českého velvyslanectví
v Den Haagu. Představitelé velvyslanectví a pan velvyslanec Horák byli vždy vítanými hosty a
zúčastnili se několika akcí v tomto roce. Muzeum J.A.Komenského také ocenilo návštěvu pana
velvyslance Chlebo ze Slovenské republiky při přiležitosti vzpomínkové akce v Naardenu.
Muzeum je v kontaktu ´Tsjechisch Centrum´ v Nizozemí a zúčastnilo se společné akce při
příležitosti Dne Česka na květinové výstavě Floriade.

Museum uspořádalo ve spolupráci s Holandským velvyslanectvím v Slovensku v budově
University J.A. Komenského v Bratislavě výstavu ex-libris z vlastní sbírky.
Stejně jako předešlé roky pokračovalo muzeum tento rok ve spolupráci s muzeem
J.A. Komenského v Uherském Brodě. Základní financování činnosti Muzea a Mauzolea
J.A.Komenského v Naardenu je zajišťováno skrze rozpočet Muzea Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě (zřizovatel Ministerstvo kultury České republiky). Údržbu Mauzolea zajišťuje
holandská Říšská správa budov ”Rijksgebouwendienst”. Vlastnímu muzeu poskytuje prostory
městská správa Naardenu.
Spolupracovníci muzea v Uherském Brodě pomáhají připravit program mezinárodní konference
2013 v Naardenu.
Účastí na konferenci a slavnostech u příležitosti 120 výročí muzea v Praze pokračuje spolupráce s
Pedagogickým Muzeem J.A. Komenského Praze.
Muzeum J.A.Komenského v Naardenu dále spolupracuje s Národním Muzeem pro vzdělávání v
Rotterdamu(het Nationaal Onderwijs Museum in Rotterdam), muzeum v Huizenu, Hernhutters v
Zeistu, s kterými připravuje výměnné výstavy v příštích rocích.
V budově muzea byly v minulosti realizovány různé opravy a úpravy interiéru muzea a mauzolea.
V roce 2012 byl v muzeu za pomoci sponzora instalován bezbariérový výtah pro invalidní
návštěvníky, kteří díky tomu mohou navštívit výstavní prostory muzea v prvním a druhém
poschodí.
Několikaletá spolupráce muzea se spolkem Komenského v Naardenu
( Comenius Stichting) který organizoval jednou za rok Komenského přednášky vyústila v roce
2012 v integraci se Stichting Comenius museum a několika personálním změnami v
předsednictvu muzea. Cíle vyjádřené v interních Statutech, jež vycházejí ze spolupráce Českého
ministerstva kultury a města Naardenu zústávají i do budoucnosti platné. Integrace předsednictva
má za úkol posílit expertízu muzea v oboru studii Komenského, poradenství a navázání kontaktu s
Vrije Universiteit v Amsterdamu.
Cílem úsilí všech spolupracovníků i do dalších roků zůstává snaha ukázat význam
J.A. Komenského a jeho myšlenkového mezinárodního odkazu pro
další generace a tím i významu Muzea J.A.Komenského v Holandsku a v zahraničí.
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