
Vzdělávací nadace Jana Husa • Vzdelávacia nadácia Jana Husa 

Husova nadace vznikla na sklonku sedmdesátých let v Anglii (Jan Hus 

Educational Foundation) a ve Francii (Association Jan Hus) k podpoře seminá

řů československé „podzemní university" a samizdatové překladatelské a pub

likační činnosti. Po celá osmdesátá léta přijížděli pravidelně do Českosloven

ska přední západní filosofové, teologové, politologové, sociologové, historici, 

žurnalisté a spisovatelé, aby přednášeli seminárním skupinám v Praze, v Brně 

a v Bratislavě. Husova nadace zásobovala Podzemní universitu knihami, časo

pisy, studijními materiály, dokumenty, audio a video technikou i malými kopíro

vacími stroji. Samizdatovým nakladatelům pomáhala při obstaráváni počítačů 

a reprodukční techniky a udělovala stipendia překladatelům k uskutečněni dů

ležitých překladatelských projektů (de Tocqueville, Hayek, Popper, Arendtová, 

atd.). 

Po listopadu 1989 bylo konečně možné založit také Vzdělávací nadaci Jana 

Husa v Československu — jejím novým posláním se stalo znovuvybudovánf 

kvalitního vyššího vzděláni v Československu, posléze v České a Slovenské 

republice. Nadace spolupracuje se všemi universitami a mnoha dalšími vzdělá

vacími institucemi v ČR i na Slovensku a snaží se s pomocí rozsáhlé sítě kon

taktů v Západní Evropě a v Severní Americe pomoci našim pracovištím překo

nat tíživé dědictví minulých padesáti let a dvou totalitních režimů. Soustřeďuje 

se na nejzdevastovanější obory humanitních véd, společenských véd a práva. 



Páteří činnosti nadace je rozsáhlý Program podpory vyššího vzděláni za

měřený především na inovaci výuky (program CURSUS INNOVATI) a na pod

poru odborného a pedagogického růstu nastupujíc! generace vysokoškolských 

učitelů (program NOVICIUS). Kromě toho podporuje nadace projekty v oblasti 

distančního a celoživotního vzdělávání, občanského demokratického vzdělává

ní a realizuje každý rok několik vlastních projektů. Ve svém sídle, v Brně na 

Radnické ulici č. 8, nabízí nadace odborné i široké veřejnosti specializovanou 

knihovnu západní odborné humanitní literatury a časopisů, kde lze najít díla 

jinde v ČR nedostupná. Na stejné adrese sídlí Akademické informační cent

rum, které poskytuje poradenství a komplexní informace o vzdělávacích institu

cích, programech a příležitostech u nás i v zahraničí. 




