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 На 8 март 2014 г. в Българското училище „Никола Й. Вапцаров” в гр. Грац се проведе 

тържество по случай мартенските празници – Баба Марта, Националния празник на 

България и Международния ден на жената. Най-малките ученици представиха 

театралната сценка „Дядовата ръкавичка”, както и специално подготвени за празника 

стихотворения и песнички за мама.  
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Техните съученици от 4 и 5 клас представиха театралната пиеса „Легендата за хан 

Кубрат”, от която всички научиха посланието за обединение, което хан Кубрат е оставил 

на своите синове. Децата разказаха легендата за мартеницата и символиката на 

цветовете бяло и червено. 
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Учениците от кръжока по гъдулка също поднесоха своите изпълнения. Многобройните 

гости – родители и деца, се насладиха на изпълненията на български народни песни, 

танци и хора. Баба Марта подари на всички ученици мартенички за здраве и късмет. 
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В края на тържеството родителите танцуваха и показаха на своите деца какво те са 

научили в школата по български народни танци. Всички деца, учители и участници в 

тържеството носеха български народни носии. 

 



  page 6/11 

 

На тържеството присъстваха и отец Тенчо Веселинов от българския православен 

параклис „Св. Св. Кирил и Методий” във Виена, председателят на Българо-австрийския 

културен клуб в гр. Грац г-н Сава Дълбоков, както и г-жа Милена Узунова – консул в 

посолството на Република България във Виена.  
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Българското училище „Никола Й. Вапцаров” в гр. Грац е създадено преди две години от 

шепа родолюбиви и амбициозни родители, начело с г-жа Десислава Опел – ръководител 

на училището. Училището е започнало да работи със седем деца, докато през 

настоящата година в него учат 27 деца. „Това е една инвестиция в нашите деца. 

Знанията за България, които ще придобият в българското училище, ще допринесат за 

изграждане на тяхното самочувствие и чувство за принадлежност”, споделя г-жа Опел. 
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Училището провежда занятия всяка събота в сградата на Bischöfliches Gymnasium на ул. 

„Langegasse” 2 в гр. Грац. Освен занятията по български език, литература, история и 

география, към училището се провеждат уроци по гъдулка, български народни песни и 

танци, театрална група. Всяка събота, докато траят занятията на децата, родителите се 

учат на български народни танци. 
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Училището е включено в списъка на Министерството на образованието и науката на 

Република България за българските неделни училища в чужбина.  
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