
2011.10.31, Държавна агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 
 
Българското училище „Орфей“ е центърът за изучаване и разпространяване на 
българския език и култура в Линц и Горна Австрия. Основано е през 2009 и е включено 
в структурата на гимназия „Европа” в Линц - Аухоф. Чрез него за първи път в Австрия 
и немскоезичния свят изучаването на български език влезе като учебна дисциплина в 
гимназиалния курс на държавните училища.  
 
Ръководен орган на училището е Българо-австрийското родителско дружество „Орфей“ 
с председателка г-жа Мариета Ридл. 
 
Обучението се води от доц. дфн Димитър Дунков. В две смесени паралелки ученици от 
1. до 8. клас изучават български език и литература, подбрани теми по география и 
история на България. Училището има състав за български народни песни и танци с 
ръководител маестро Метър Стефанов.  
 
С помощта на Държавната Агенцията за българите в чужбина и с дарения от доц. дфн 
Д.Дунков училището основа български фондове в библиотеката на гимназия „Европа“ 
и Градската библиотека на Линц.  
 
Училище „Орфей“ популяризира българския език и култура чрез самостоятелни прояви 
и съвместни мероприятия с културните, политическите и образователните институции 
в Линц и Горна Австрия.  
 
Контакт:  
 
Dr. Dimitar Dunkov 
Europagymnasium LISA, Auhof 
Aubrunnerweg 4 
A 4040 Linz, Austria 
 
dunkov@usa.net 
Tel.: +43 (0)664 994 7240 
www.bulgarischeschule-linz.at 
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Българо-австрийското родителско дружество „Орфей“ в Линц е основано през 2009. 
Ръководи се от Родителски съвет с председател г-жа Мариета Ридл, отговорничка за 
междукултурната дейност на Партията на зелените в Горна Австрия.  
 
Основните цели на дружеството са да: 
 стимулира ученици от български и смесени семейства да изучават български език 

като свободноизбираема дисциплина и  
 представя интересите на членовете си пред държавните образователни и училищни 

инстанции в Линц. Под егидата на Дружество „Орфей“ е едноименното българско 
училище.  

 
Дружеството организира учебни екскурзии и летни езикови лагери в България за децата 
и родителите.  
 
Дружеството осъществява съвместни мероприятия със Съюза на имигрантите в Горна 
Австрия, Детския и младежки междукултурен съюз, културните и родителски 
дружества на имигрантите от другите общности в Линц.  
 
Родителското дружество „Орфей” е действащата организация на българо-австрийската 
общност в Линц и Горна Австрия, която популяризира българската история, култура и 
традиции.  
 
Контакт:   
 
Frau Marieta Riedl 
Marienberg 87,  
А 4040 Linz, Austria;  
Tel.: 0043 (0)664 8317485 
Email: marieta.riedl@liwest.at  
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