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Ķīmijas tehniskā nodaļa Rīgas Politehnikumā
Alīda Zigmunde, Riga Technical University
Kopsavilkums. Rīgas Politehnikumā sākumā speciālistus
sagatavoja nozaru skolās, kas pastāvēja no 1863. līdz 1867./68.
mācību gadam un uzskatāmas par nodaļu (fakultāšu)
pirmsākumiem. No 1867./68. mācību gada dokumentos sāka
lietot Ķīmijas tehniskās nodaļas nosaukumu. Tajā strādāja
slavenais ķīmiķis, vēlākais Nobela prēmijas laureāts, Vilhelms
Ostvalds, bet absolventu vidū bija gan Pauls Valdens, gan
Maksimiliāns Glāzenaps, gan daudzi citi vēlāko gadu zinātnieki,
kas attīstījuši ķīmijas zinātni ne tikai Baltijas mērogā. Nodaļas
absolventi saņēma divu pakāpju diplomus: labākie absolventi
ieguva inženiera ķīmiķa kvalifikāciju, bet pārējie – ķīmiķa.
Ķīmijas tehniskā nodaļa darbojās līdz 1896. gadam, kad,
reorganizējot augstskolu par Rīgas Politehnisko institūtu,
mainīja nodaļas nosaukums un turpmākajos gados tā saucās par
Ķīmijas nodaļu.
Atslēgas vārdi: Rīgas Politehnikums, Ķīmijas tehniskās nodaļas
vēsture.

Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās
ķīmijas fakultātes pirmsākums meklējams 1863. gadā, kad
toreizējā Rīgas Politehnikumā sāka izglītot nākamos ķīmiķus.
Šo turpat 150 gadu laikā tās nosaukums, ja ticam vairākām
publikācijām, mainīts tikai divas reizes – 1986. gadā Ķīmijas
fakultāte ieguva nosaukumu Ķīmijas tehnoloģijas fakultāte,
bet 2000. gadā tās nosaukums tika mainīts atkal, un nu tā ir
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte. Sarunvalodā
parasti nosaukums tiek saīsināts, un tad to sauc par Ķīmijas
fakultāti. Pārskatot dažādus dokumentus par Rīgas Tehniskās
universitātes priekšteci – Rīgas Politehnikumu (1862–1896)
un Rīgas Politehnisko institūtu (1896–1919), jāsecina, ka
dažādos dokumentos parādās atšķirīgs fakultātes, toreiz
sauktas par nodaļu, nosaukums. Visi šie dokumenti ir gana
interesanti un svarīgi, lai tos papētītu tuvāk un noskaidrotu,
kādi ir tagadējās Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas
fakultātes vēsturiskie nosaukumi un vai līdz šim lietotais
apzīmējums „Ķīmijas nodaļa” par laiku līdz 1896. gadam būtu
lietojams arī turpmāk. Šajā rakstā galvenokārt būs runa par
nodaļas nosaukumu un citiem mazāk zināmiem faktiem, jo
nav iespējams vispusīgi atspoguļot nodaļas darbību dažās
lappusēs, turklāt tās darbība ir jau plaši aprakstīta Latvijas
Ķīmijas vēstures muzeja darbinieku U. Alkšņa, I. Grosvalda, I.
Meierovica un citu publikācijās.
Rīgas Politehnikuma statūtos, kurus Krievijas cars
Aleksandrs II apstiprināja 1861. gada 16. (28.) maijā, nosaukti
tikai mācību priekšmeti, tostarp arī vispārējā un analītiskā
ķīmija, ķīmijas tehnoloģija, bet nodaļu nosaukumi nav minēti
[1]. Rīgas Politehnikums sāka darbu 1862. gada oktobrī, un
pirmie tā audzēkņi mācījās Sagatavošanas skolā, lai būtu
pietiekamas zināšanas studijām. Pirmie studenti sāka savas
studijas 1863. gada rudenī, un šajā gadā augstskolā sāka
darboties tā saucamās nozaru skolas (Fachschulen), kas
sadalījās grupās – pirmajā grupā bija lauksaimnieki, fabrikanti
ķīmijas un mehānikas nozarēs, un mērnieki, otrajā grupā –

inženieri, mašīnbūves speciālisti, arhitekti un ģeodēzisti.
Vispārīgās zināšanas apguva vairākas specialitātes kopā, un
pirmā grupa sāka specializāciju jau otrajā mācību gadā, bet
otrā grupa – tikai trešajā. Pēc nozaru skolu absolvēšanas un
noslēguma eksāmeniem labākajiem studentiem bija iespēja
pēc trim augstskolā pavadītiem gadiem turpināt studijas
papildus kursā [2]. Tajā varēja studēt ķīmiķi, inženieri,
arhitekti un mašīnbūves speciālisti. Atsevišķi izglītojās
nākamie tirgotāji. Gala pārbaudījumus 1865. gadā kārtoja tikai
viens fabrikants mehānikas nozarē, un tika nolemts, ka šajā
nozarē speciālistus vairs nesagatavos. 1865./66. mācību gadā
jau pastāvēja atsevišķi izdalīta Ķīmijas tehniskā nozares skola,
kas tika fiksēts arī 1865./66. mācību gada programmā. Pēc
minētās nozares skolas beigšanas jaunieši strādāja fabrikās un
dažādos uzņēmumos, kas bija saistīti ar ražošanu un praktisku
ievirzi. Nākamajos gados tika papildināti mācību plāni,
izdarītas izmaiņas mācību programmās un pamazām veidojās
nodaļas.
Pirmie projekti par augstskolas nodaļām atrodami jau 1857.
gadā, kad vēl īsti nebija zināms, vai Rīgā tiks nodibināta
tehniskā augstskola, un kāds būs tās nosaukums. Jau toreiz
tika paredzēta Ķīmijas tehniskā nodaļa [2]. Lai gan tikai ar
1867./68. mācību gadu parādās vārds „nodaļa” [3], par
Ķīmijas tehniskās nodaļas dibināšanas gadu tiek uzskatīts
1863. gads, kad darbu sāka Ķīmijas un mehānikas fabrikantu
nozares skola [1]. Mazā studentu skaita dēļ pirmajos gados
nepastāvēja dekāna amats, to ieviesa 1869. gada pirmajā pusē
[2]. Dažreiz gan tiek kļūdaini minēts, ka tikai 1870. gadā
ieviests dekāna amats. Acīmredzot, pārpratums radies un
kļūda izplatījusies tālāk, ņemot par pamatu augstskolas 50
gadu jubilejas krājumu. Tā sākumā dots hronoloģisks pārskats
par Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta
attīstību līdz 1912. gadam un minēts, ka dekāna amats ieviests
1869. gadā, bet krājuma turpmākajās lappusēs kļūdaini
norādīti nodaļu vadītāju jeb dekānu darbības laiki [4].
Minētais Fjodora Buholca sastādītais augstskolas jubilejas
krājums „Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum des
Rigaschen Polytechnischen Instituts, 1862 – 1912” joprojām
tiek izmantots, un tas kopā ar otru 1912. gadā izdoto krājumu
„Album Academicum” [5], kas ir gan krievu, gan vācu valodā,
neapšaubāmi ir apjomīgi un ļoti vērtīgi darbi, bet to sastādītāji
nav augstskolas dibināšanas aculiecinieki, un daži no viņiem
augstskolā sākuši strādāt tikai 19. gadsimta beigās. Abi
minētie krājumi sastādīti, izmantojot atmiņas, bijušo studentu
un mācībspēku sniegtās ziņas, un tapuši, pateicoties atsevišķu
cilvēku entuziasmam visai īsā laika periodā. Turklāt laika
gaitā bija notikušas daudzas izmaiņas, piemēram, sākot no
1896. gada Ķīmijas tehniskā nodaļa saucās Ķīmijas nodaļa un
šādu nosaukumu bieži vien vēlāk attiecināja uz visu nodaļas
pastāvēšanas laiku. Abās minētajās grāmatās nav aprakstīta
augstskolas vēsture, vairāk uzmanības veltīts mācībspēku un
studentu gaitām, un pirmajā grāmatā minēti svarīgākie
notikumi augstskolas darbībā. Nez vai mēs drīkstam pārmest
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tās sastādītājiem nekompetenci, jo viņi jau nerakstīja
zinātnisku darbu par augstskolas vēsturi, bet fiksēja personas
un to darbību augstskolā. Daudz pamatīgāk augstskolas
attīstību 25 gadu laikā aprakstījis Gustavs Kīzerickis, kas
augstskolā strādāja jau no 1864. gada un bija tās direktors
(1875 – 1885). Profesors, būdams ļoti pedantisks un kārtību
mīlošs, apveltīts ar lielisku atmiņu, viņš Rīgas Politehnikuma
25 gadu jubilejas krājumu veidojis, balstoties uz dokumentiem
un lietojis pareizus nodaļu nosaukumus [2]. Lai nonāktu pie
patiesības, kritiski jāizvērtē publikācijas un jāsalīdzina ar
arhīvu dokumentiem, dažādiem iespiedmateriāliem. Ziņas par
Ķīmijas tehniskās nodaļas darbību rodamas ne tikai arhīvu
dokumentos, bet arī Rīgas Politehnikuma Padomes sastādītajās
atskaitēs un programmās, kas tika publicētas katra mācību
gada beigās. Pāršķirstot augstskolas Padomes sastādītās
atskaites, jāsecina, ka, runājot par nodaļām, tiek lietoti to
pareizie nosaukumi, kas definēti augstskolas programmās.
Pareizos nodaļas nosaukumus lietoja arī Krievijas Izglītības
ministrija, sniedzot 1896. gadā pārskatu par Rīgas
Politehnikuma darbību sakarā ar tā reorganizāciju par Rīgas
Politehnisko institūtu [6].Taču, runājot par studentiem, bieži
Ķīmijas tehniskās nodaļas studenti tiek apzīmēti ar vārdu
„ķīmiķis”, piemēram, grupējot studējošos pēc viņu dzimtās
vietas un studentu sarakstos, jo studenti ieguva ķīmiķa
kvalifikāciju [7].
Dibinot Rīgas Politehnikumu, 1861. gadā tā statūtos kā
mācību priekšmeti ierakstīti vispārīgā un analītiskā ķīmija.
Šajos statūtos bija ierakstīts, ka minētā mācību iestāde izglītos
tādas personas, kas sevi paredz saistīt ar rūpniecību visos tās
veidos. Ražošana, līdzdalība jaunu materiālu un tehnoloģiju
izstrādē ieņēma nozīmīgu vietu jauno speciālistu dzīvē.
Programmās, kas tika sastādītas katram mācību gadam un ir
publicētas (1870–1895), kā arī no atskaitēm par katru mācību
gadu redzam, ka ķīmijas apakšnozaru skaits laika gaitā
palielinājās un profesori docēja dažādus kursus. Pirmais
profesors ķīmijā bija Rīgas Politehnikuma direktors Ernsts
Nauks (E. Nauck; 1819–1875) [8], kas 1863. gada sākumā
Rīgas sabiedrībai nolasīja vairākus referātus par sadzīves
ķīmiju. Palielinoties studentu skaitam, palielinājās arī
mācībspēku skaits. Tā kā 1863./64. mācību gadā studenti pēc
vispārīgā kursa apguva ar izvēlēto profesiju saistītos mācību
priekšmetus, par docentu ķīmijā sāka strādāt Augusts Teplers
(A. Toepler; 1836–1912), kas mācīja arī ķīmijas tehnoloģiju.
Viņš 1868. gadā aizbrauca uz Grācu un līdzās ķīmijai mācīja
arī fiziku. Sākot no 1865./66. mācību gada ķīmijas tehnoloģiju
mācīja docents Francis Vēbers (F. Weber; 1834–1881), bet no
1870./71. mācību gada šo disciplīnu pārņēma augstskolas
absolvents Maksimiliāns fon Glāzenaps (M. von Glasenapp;
1845–1923). Profesors F. Vēbers pārzināja arī teorētisko un
analītisko ķīmiju. Teorētisko ķīmiju pēc Vēbera nāves no
1882. gada mācīja Tērbatas Universitātes absolventi
fizikālķīmiķis Vilhelms Ostvalds (W. Ostwald; 1853–1932) un
Heinrihs Treijs (H. Trey; 1851–1917), kā arī Vircburgas
Universitātes absolvents Karls Adams Bišofs (C. A. Bischoff;
1855–1908), bet tehnisko ķīmiju pārstāvēja Politehnikuma
absolvents Johans Špors (J. Spohr; 1855– ?), kas no 1885.
gada mācīja jaunu mācību priekšmetu – ķīmiski tehniskās
pētījumu metodes [2]. Šo mācību priekšmetu pēc M. fon
Glāzenapa un V. Ostvalda iniciatīvas gribēja ieviest jau 1874.
gadā, jo tajā iegūtās zināšanas bija nepieciešamas strādājot
40

rūpniecībā. Diemžēl ķīmiski tehniskās pētījumu metodes
1889./90. mācību gadā docents Špors mācīja pēdējo gadu, jo
viņš darbu Rīgas Politehnikumā pārtrauca un minēto mācību
priekšmetu apvienoja ar ķīmijas tehnoloģiju [9]. Asistents
ķīmiski tehniskās pētījumu metodēs 1889./90. mācību gadā
bija arī Ķīmiski tehniskās nodaļas absolvents Boriss
Ovsjaņņikovs.
Politehnikumā strādāja arī vēl citi mācībspēki, un mācību
plānā bija arī analītiskā ķīmija, eksperimentālā, fizikālā un
enciklopēdiskā ķīmija, tika lasītas lekcijas par ķīmijas vēsturi,
stereoķīmiju, bet mācību plāni laika gaitā mainījās un arī
mācību ilgums sākot no 1873./74. mācību gada no trim
gadiem tika pagarināts līdz četriem gadiem. Rīgas
Politehnikuma Ķīmijas tehniskās nodaļas vadītāji bija F.
Vēbers (1869–1881) un Maksimiliāns Glāzenaps (1882–
1906), kas to vadīja vēl arī pēc augstskolas reorganizācijas par
Rīgas Politehnisko institūtu.
Tā kā darbojās Ķīmijas tehniskā nodaļa, pirms tam –
ķīmijas nozares skola, ķīmijai un dažādām tās nozarēm tika
pievērsta liela uzmanība. Ķīmijas nozares skolas mācību plāns
tika veidots pēc tam, kad augstskolas Padome bija iepazinusies
ar Vācijas un Šveices augstskolām un to programmām. Tiesa,
Padomei bija zināma arī Francijas un Anglijas, kā arī Prāgas
un Vīnes tehnisko augstskolu iekārta un darbība, bet par
paraugu tika izvēlētas galvenokārt politehniskās skolas
Drēzdenē, Karlsrūē un Cīrihē [10]. Veidojot programmas, par
pamatu tika ņemta gan Eiropas pieredze, gan vietējie apstākļi.
Toreiz Rīgā bija pārstāvētas tādas pašas nozares kā Eiropas
tehniskajās augstskolās un izpalika vienīgi kalnrūpniecības un
metalurģijas nodaļas. Eiropas augstskolās ķīmijas nozarē
toreiz lietoja dažādus terminus – ķīmiski tehniskās zinātnes
[11], ķīmijas tehniskā nodaļa, tehniskā ķīmija, arī ķīmijas
tehnoloģija un citus. Piemēram, Cīrihes Federālās Augstākās
tehniskās skolas (Politehnikuma) profesors Pompejs
Aleksandrs Bolejs (P. A. Bolley; 1812–1870), kas bija
personīgi pazīstams ar rīdziniekiem, bija mācībspēks
tehniskajā, farmaceitiskajā un tiesu ķīmijā. Cīrihes
Politehnikumā kopš tā dibināšanas pastāvēja Ķīmijas tehniskā
nodaļa, bet mācībspēki bija ne tikai tehniskajā ķīmijā. Starp
citu, Cīrihē ķīmiju studēja Boriss Rozentāls, kas pēc tam
studēja Rīgas Politehnikumā un 1894. gadā beidza Ķīmijas
tehnisko nodaļu [12], un daži citi.
Rīgas Politehnikuma reflektanti nāca no dažādām pilsētām,
un viņu izglītības atestātos bija ierakstīti visai atšķirīgi mācību
priekšmeti. Daļai nākamo studentu nebija pietiekamu
priekšzināšanu, un, lai studētu, nācās mācīties Sagatavošanas
skolā. Politehnikuma reflektanti tūlīt varēja mācīties, ja bija
beiguši kādu privātskolu vai reālģimnāziju, kas deva
pietiekamas zināšanas dabas zinātnēs un arī matemātikā. Bet
reālģimnāziju toreiz nebija. Lai situāciju piemērotu reālās
dzīves prasībām un palielinātu to ģimnāzistu skaitu, kuri
varētu studēt tehniskajās augstskolās, 1861. gadā Pirmā Rīgas
apriņķa skola tika reorganizēta par Rīgas reālģimnāziju. Tā
bija vienīgā šāda veida mācību iestāde Krievijā. Vēlāk tika
nodibinātas arī citas reālģimnāzijas un reālskolas, un, kā
redzams no reflektantu iesniegtajiem dokumentiem, daudzās
reālskolās pastāvēja pat Ķīmijas tehniskā nodaļa. Tādas
pastāvēja
Belostokā,
Harkovā,
Ivanovovozņesenskā,
Jekaterinoslavskā, Novočerkaskā, Rovnā, Viļņā, un citur [13].
Minēto skolu absolventi reālskolu papildklasēs bija apguvuši
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gan ķīmiju, gan ķīmijas tehnoloģiju, un, iestājoties augstskolā,
viņiem bija labas pamatzināšanas minētajos un citos mācību
priekšmetos. Piemēram, Pēterburgas otrās reālskolas
papildklases Ķīmijas tehnisko nodaļu 1883. gadā bija beidzis
Josifs Rončevskis (J. Ronczewski; 1864 – ?), kas pēc Rīgas
Politehnikuma Ķīmijas tehniskās nodaļas pabeigšanas strādāja
savā Alma mater līdzās profesoram M. Glāzenapam par
asistentu ķīmijas tehnoloģijā [14], bet 20. gadsimta sākumā
turpināja pedagoģisko darbību Tomskas Tehnoloģiskajā
institūtā Krievijā.
Beidzot Rīgas Politehnikumu, absolventi saņēma atestātu.
Tajā ierakstīja arī nozares skolas, vēlāk nodaļas nosaukumu un
kvalifikāciju. Kā pirmais Ķīmijas nozares skolu 1866. gadā
beidza Arnolds Tillings (A. Tilling; 1844–1903), kas neilgu
laiku pēc augstskolas beigšanas strādāja tajā par asistentu
ķīmijā. Viņa diplomā, kas izsniegts 1867. gadā un tika
izgatavots vācu un krievu valodā, ierakstīja, ka viņš ieguvis
zināšanas arodā ķīmiķis [15].

Latvijas Universitātes
Glāzenaps [16].

mācībspēks

Maksimiliāns

fon

2.att. Maksimiliāna Glāzenapa diploms.

1.att. Rīgas Politehniskās skolas 1867.gada absolventa
Arnolda Tillinga diploms.

Diplomus izgatavoja divās valodās, jo Rīgas Politehnikumā
– privātā augstskolā - mācību valoda bija vācu, taču tā toreiz
atradās Krievijas impērijā, kur ar valsts iestādēm sazinājās
galvenokārt krievu valodā. Par labām sekmēm tika papildus
piešķirts arī uzslavas atestāts, un tādu saņēma arī jau minētais
Tillings. Diplomu ar ierakstu „ķīmiķis” 1870. gadā saņēma arī
vēlākais Rīgas Politehnikuma, Rīgas Politehniskā institūta un

Tomēr 19. gadsimta 60. gadu beigās izsniegtie diplomi un
70., 80. un 90. gados izsniegtie ir atšķirīgi. Ap 1875. gadu
labākajiem absolventiem diplomā līdzās sekmju vērtējumam
„labi” parādījās vārds „ļoti”, tātad augstskolu varēja beigt vai
nu labi vai ļoti labi un saņemt uzslavas atestātu. Dažos
diplomos, kas toreiz vienmēr tika izsniegti vienai personai
divās valodās – vācu un krievu – bija norādīta atšķirīga
kvalifikācija, piemēram, 1878. gada absolventam Jozefam
Ižickim (J. Izycki) diplomā vācu valodā ierakstīts, ka viņš ir
ķīmiķis (Chemiker), bet diplomā krievu valodā – ķīmiķis
tehniķis (химик техник) [17]. 19. gadsimta 80. gados tiem,
kam bija ļoti labas sekmes, sāka piešķirt inženiera ķīmiķa
grādu, bet ar labām sekmēm beigušie saņēma diplomus vācu
valodā ar ierakstu tehniskais ķīmiķis (technischer Chemiker)
un diplomus krievu valodā ar ierakstu ķīmiķis tehnologs
(химик технолог) [18]. Diplomus ar inženiera ķīmiķa grādu
ieguva, piemēram, Pauls Valdens (1889), Karls Blahers
(1895), Stefans Šimanskis (1895) [19], kuri pēc studijām
Rīgas Politehnikumā palika strādāt par mācībspēkiem, un
daudzi citi Ķīmijas tehniskās nodaļas absolventi. Jāsecina, ka
terminoloģija ne vienmēr bija konsekventa. Dažreiz
publikācijās Ķīmijas tehniskā nodaļa tiek saukta par Ķīmijas
tehnoloģisko un arī mācību priekšmetu nosaukumos ir līdzīgi
– tehniskā ķīmija dažreiz tiek dēvēta par ķīmijas tehnoloģiju.
Kā zināms, M. fon Glāzenaps 1889. gadā ierīkoja Ķīmiski
tehnoloģisko laboratoriju [6], bet vēl 1906. gadā profesors
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Glāzenaps lietoja Tehniskās ķīmijas laboratorijas veidlapas
[20], jo ne vienmēr nosaukumiem tika pievērsta uzmanība.
Kad 1896. gadā Rīgas Politehnikumu reorganizēja par
Rīgas Politehnisko institūtu, augstskolas jaunajos statūtos
Ķīmijas tehniskās nodaļas vietā parādījās Ķīmijas nodaļa [21].
Oficiālajā sarakstē, atskaitēs un dokumentācijā Ķīmijas
tehniskās nodaļas vietā parādījās Ķīmijas nodaļa, taču vēl 20.
gadsimta pirmajos gados daži absolventi saņēma diplomus ar
ierakstu, ka viņi beiguši Ķīmijas tehnisko nodaļu. Tādus
diplomus saņēma, piemēram, 1902. gadā Marks Cukerbergs
[22] un Azarija Danieljanzs, 1904. gadā – Samuils Kellers un
citi [23]. Minētie RPI studenti mācījās krievu valodā, jo 1896.
Gadā, reorganizējot Rīgas Politehnikumu par Rīgas
Politehnisko institūtu, kā mācību valoda tika ierakstīta krievu
valoda, un jau 1892. gada rudenī tika izdots valdības rīkojums
par pāreju uz krievu valodu. Piemēram, 1895./96. m. g. daļa
lekciju bija krievu valodā, tostarp Paula Valdena [14].
Rīgas Politehnikums sagatavoja ne tikai nākamos
inženierus, bet arī pedagogus. Rīgas Politehnikuma
programmās 1868./69. un 1869./70. mācību gadam pie
Ķīmijas tehniskās nodaļas atrodam ierakstu, ka tajā tiek
sagatavoti speciālisti tām ražošanas nozarēm, kurās
nepieciešamas zināšanas dabaszinātnēs un jo īpaši ķīmijā, tās
mērķis ir arī izglītot dabaszinātņu skolotājus [24]. Iepazīstoties
ar augstskolas absolventu biogrāfijām, atklājas, ka liela daļa
no viņiem ilgāku vai īsāku laiku ir strādājuši dažādās mācību
iestādēs. Diemžēl plašāku pētījumu par Rīgas Politehnikuma
nozīmi skolotāju sagatavošanā nav, bet atsevišķu 19. gadsimta
2. puses absolventu biogrāfijas liecina, ka bijušie studenti
vēlāk strādājuši par matemātikas, ķīmijas, fizikas un citu
mācību priekšmetu skolotājiem vidusskolās, reālskolās,
komercskolās, ģimnāzijās un bijuši mācībspēki augstskolās,
tostarp Rīgas Politehnikumā. Piemēram, Ķīmijas nodaļas
absolventi Konstantīns Gļinskis, Ļevs Gorodeckis, Leopolds
Meisners, Jūlijs Austriņš un citi ir strādājuši par asistentiem
savā Alma mater – Rīgas Politehnikumā. Augstskolas
pedagoģijai visu savu dzīvi veltījuši Ķīmijas tehniskās nodaļas
absolventi Maksimiliānas Glāzenaps, Karls Blahers, Pauls
Valdens, Mihels Vitlihs un citi. Skolotājus sagatavoja arī citās
Eiropas tehniskajās augstskolās, un nākamie skolotāji ieguva
zināšanas galvenokārt tajos mācību priekšmetos, kas vēlāk
bija jāmāca, proti, ķīmijā, fizikā, matemātikā [11]. Šī tradīcija
ir spēkā joprojām.
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Alīda Zigmunde. The department of technical chemistry at Riga Polytechnic (1863 – 1896)
At the Riga Polytechnic there existed different departments and among them the department of technical chemistry. The departments have not been installed
from the beginning, they were founded consecutively. When studies started at the Polytechnic they were organized in special classes (Fachschulklassen) and
these existed from 1863 until the year of studies 1867/68. They are the precursors of the departments which we nowadays call “faculties”. From the year 1867/68
on the department is called “Department for Technical Chemistry” (Chemisch-technische Abteilung) and from 1869 on every department was presided by a
“Dean” (Dekan). Studies at the departments were organized in a way that the students corresponded to the needs of the industry and its production. But students
were not only prepared for the industry but also for being school teachers in natural sciences. From 1867, when students had finished their studies they were
handed a diploma as a “Chemists”. Later from the late 80th to the end of the century students got different diplomas. Those with excellent notes got a diploma as
an “Engineer in Chemistry” while those with not so excellent notes got a diploma as a “Technical Chemist”. During their studies they learned to know different
sections of chemistry as “analytic” or “physical” chemistry among others. For a while the famous chemists Wilhelm Ostwald who later got awarded the Nobel
Prize in Chemistry” taught in this department. Among the alumni of this department we later find Paul Walden, Maximilian Glasenapp and other scientists whose
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importance goes beyond the Baltic States. The Department of Technical Chemistry existed until 1896 when the Riga Polytechnic was reorganized into the
“Polytechnic Institute” during the period of Russification and its name changed to “Department of Chemistry”.
Алида Зигмунде. Химико-техническое отделение в Рижском политехническом училище (1863 – 1896).
В Рижском политехническом училище было несколько подразделений, в том числе Химико-техническое отделение. Это отделение развивалось
постепенно, вначале существовали специальные (отраслевые) отделения, в том числе – химическое. С 1867/68 учебного года начали использовать
наименование „Химико-техническое отделение”, притом, слово „отделение” использовали в смысле „факультет”. В 1869 году ввели должность
декана. Выпускники Химико-технического отделения Рижского политехнического училища работали не только в промышленности, но и в разных
учебных заведениях, и одной из задач отделения была подготовка учителей по естествознанию. В Химико-техническом отделении Рижского
политехнического училища работал (1881 – 1887) известный химик, лауреат Нобелевской премии Вильгельм Оствальд, выпускниками были Пауль
Вальден, Максимилиан Глазенапп и многие другие, благодаря которым химия развивалась не только в Прибалтике. Химико-техническое отделение
существовало в Рижском политехническом училище до 1896 года, когда вуз был реорганизован в Рижский политехнический институт, было изменено
название отдела и долгие годы его называли Химический факультет.
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