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Sim brīdim nu ir precīzs
hronoloģiskais

radltājs

1990. gada 29. janvaris pulksten 16.00, kad zinātniskās
padomes locekļu lie!fikais vairükums nobalsoja par institüta nosaukuma maiņu.
Kā zināms, visā pasaulē uni\·ersitātes un institūti ir dažāda tipa
mācību iestades. Vel vairāk, ārz;~
mēs

ar jldzienu <<institlits» parasti
saprot pētniecības, nevis mācību
iestādi. Kontak!ejo!ies ar ārzemju
augstskolam un citam iestadem, mū
sējicrn ir bieži niicies skaidrot, ka
RPI nav ne tehnikums, ne tikai petniecības iestiide. Ir gadījies pat, ka
müsu institütu uzskatīja par politiski

tehui5lw·

ics!ādi,

11n

ārzem,.

niekos las izraisija, bez šaubām, negallvu attieksmi.
Tagad izglītībā notiek pāreja uz
starptautiskiem standartiem un jabūt vienam kopsaucejam. Ir izveidotas starptautiskas komisijas, arī Padomju Savienība radīta komisija

augstskolu programmu saskaņoša
nai, kas jaus atrisina! jautājumu par
tās
vai citas augstākās mācību
iestiīdes diploma atzīšanu pasaules
meroga. Labu slavu iemantojušas
Dr. zdenes, Londonas, Stokholmas,
Helsinku u. c. tehniskas universitates. Müsu valstī par tadam jau
kjm·ušas N. Baurnar,ra Maskavas
Augstāka tehniskā skola un Tallinas
Politehniskais institüts, tagad tiīm
pievienojas RPL
Vairakas mūsu katedras un citas
struktürvienības darbinieku skaita
un zinatnisko darbu Hmeņa ziņa jau
šodien varetu pārtapt par patstāvī
giem petniecības institūtiem, piemeram, mašīnbüves vai automatizētās
projektēšanas joma. Bet tadā gadī
jurna pie mūsu \·ecā nosaukuma ta
amizanti iznak -- «instituts institüta''·
Kad par institüta nosaukuma
maiņu vel risinajās tikai debates,
galvenais pretargurnents bija tradī
cijas un RPI laba «marka>>. Ka tad
ir bijis ar müsu iPstādes nosaukumiem? No 1862. gada !īdz pat

1896. pastii\'eja Rīgas Politehnikums
kura macības notika tikai vacu valoda. P,c tam car~ valdīha iPdeva
nosaukumu Rlg-as Politehniskais institūts. miīcibas notika_ tikai krievu
valod3 un 1915. gadā to evakuēja
uz .Maska\'lJ un lvanovu. 1919. gadā
Latvijas Augstskolas pamatā bija
tehniskās fakultiītes (daja pasniedzeju atgriez as no evakuiicijas). Miī
cības notika latviešu. arī krievu un
vacn valodā. Ar 1923. gadu bijušā
RPI pamatspeks darbojas jau Latvijas Universitate. 195S. gada no
Latvijas Valsts universitātes atdaIīja tehniskas fakultātes, it ka atdeva cara doto nosaukumu, un līdz
1990. gadam atkal paslaveja !(īgas
Politehniskais instituls.
Ta nu ir ar nosaukumiem, bet
svarīgakais ir un paliek saturs,
1:\ds, Lb atiJi\st ŗ.ŗ,saule< .standartiem. Institiita Zinatniskas paJoml·~;
lE'mums tiks iesniegts republikas
Ministru Padomei apstiprināšanai.
Oskars MARTINSONS

P. S. Par citiem
nātniskiis

padomes

jautājumiem zisēd:O 4. lpp.

