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Prezentarea orasului
www.primariatm.ro/index.php?meniuId=2&viewCat=171&viewItem=429
GRAZ
Provincia Stiria / Austria
www.graz.at

Data înfratirii:
14 mai 1982 &ndash; Protocol de înfratire
9 iulie 2013 &ndash; Acord de înfratire (reînnoit)
Despre oras
Populatie:
Suprafata:
Situare geografica:
47° 4&prime; 0½ N
15° 26&prime; 0½ E

271.998 (în 2014)
127,58 km²
sud-estul Muntilor Alpi, pe malurile râului Mur

Graz altadata

Cea mai veche asezare de pe locul unde se afla în prezent orasul modern Graz dateaza din epocacuprului. O
continuitate istorica nu exista însa pâna în Evul Mediu.
Numele orasului si unele descoperiri arheologice arata ridicarea unui mic castel de catre populatia slava
(adica slovenii), care cu timpul a devenit o cetate foarte bine aparata. În limba slovena cuvântul gradec
înseamna &bdquo;mic castel&rdquo;. Numele german &bdquo;Graz&rdquo; a fost folosit pentru prima data
în anul 1128, perioada în care ducii sub conducerea Monarhiei Babenberg au transformat orasul într-un
important centru al comertului. Mai târziu Grazul a fost condus de Dinastia Habsburgica, iar în 1281 a obtinut
privilegii speciale de la Regele Rudolph I.
În secolul al XIV-lea, orasul Graz a devenit rezidenta ramurii austriece a dinastiei habsburgice. Dinastia a
locuit la castelul Schloßberg si a condus de acolo Stiria, Carinthia si parti ale Italiei si Sloveniei de astazi. În
secolul al XVI-lea arhitectura orasului era în principal influentata de artisti si arhitecti renascentisti italieni. O
cladire faimoasa construita în acest stil este Landhaus-ul. Ea a fost conceputa de catre Domenico
dell&rsquo;Allio si a servit ca sediu al guvernului.
În timpul Razboaielor Napoleoniene au cazut si ultimele ziduri ale castelului. Cetatenii orasului au reusit sa
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rascumpere totusi Glockenturm-ul si Uhrturm-ul, turnul cu clopot si turnul cu ceas.

Graz în prezent

Orasul s-a distins în principal în domeniile stiintei, al culturii si al tehnologiei. El se afla la intersectia a
numeroase culturi europene. Influente romanice, slave, maghiare si germanice s-au amestecat în acest loc,
conferindu-i un caracter unic si distinctiv.
Orasul Graz continua sa înfloreasca din punct de vedere cultural si astazi. Anul 2003 a fost unul dintre cei mai
importanti din istoria sa, atunci când orasul a fost declarat &bdquo;Capitala Europeana a Culturii&rdquo; de
catre Ministerul de Cultura al Uniunii Europene. Programul cultural variat a atras vizitatori din întreaga lume,
astfel ca Graz-ul si-a recâstigat rapid importanta.
Economie
:
Cel mai mare centru economic din Stiria si al treilea al Austriei. Mare parte a productiei economice a
provinciei Stiria e generata în Graz si împrejurimi. Orasul Graz sprijina dezvoltarea anumitor sectoare
economice: industria automotiva, industria energetica, biotehnologia, industria creativa, turismul.
Transport
:
Legaturi feroviare cu întreaga regiune Stiria, trenuri directe catre orasele mari din apropiere, aeroport la 10
km distanta de oras.
Stiinta si educatie
:
Sase universitati cu peste 42.000 de studenti. Universitatea din Graz (Karl-Franzens Universität), fondata în
anul 1585 de catre arhiducele Carol al II-lea, este cea mai veche din oras. Pe aproape întreaga perioada a
existentei sale, ea a fost condusa de Biserica Catolica. Iosif al II-lea a închis-o în anul 1782, în încercarea de a
transfera statului controlul asupra institutiilor educationale. Astfel, el a transformat-o într-o scoala de pregatire
pentru personal medical si servitori. În 1827, Împaratul Franz I i-a reatribuit functia de universitate, ea fiind
numita &bdquo;Karl-Franzens Universität&rdquo;, adica &bdquo;Universitatea lui Carol-Francisc&rdquo;.

Grazer Kunsthaus
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Cultura
:
Centrul istoric al orasului reprezinta cel mai mare ansamblu arhitectural pastrat intact al statelor vorbitoare de
limba germana. Mai mult, caracterul variat al diferitelor culturi poate fi observat în stilurile cladirilor,
începând de la gotic, renascentist, baroc, si pâna la art nouveau. La 1 decembrie 1999, acest centru istoric de
exceptie, cu peste 1000 de cladiri, a fost adaugat listei Patrimoniului Mondial UNESCO.
Sport
:
Cele mai importante sporturi practicate: fotbal, fotbal american, hochei pe gheata. Numeroase bazine de înot,
piste amenajate pentru ciclism, piste pentru jogging, terenuri de sport si trasee pentru drumetii.
Timp liber
:
Castelul Eggenberg cu Galeria Veche, Muzeul de Arheologie, Galeria Noua, Muzeul National Botanic,
Muzeul Orasului Graz, Grazer Kunsthaus (arta contemporana), Landeszeughaus (armura medievala), Muzeul
Bisericii Romano-Catolice, Casa Artistilor, Casa Literaturii, Muzeul Tramvaielor, Muzeul Aviatiei.
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