Збірка «Праці Харківського державного фармацевтичного інституту,
випуск II: отримання та дослідження деяких лікарських препаратів»

Збірка «Праці Харківського державного фармацевтичного інституту, випуск
II: отримання та дослідження деяких лікарських препаратів», 1962 р., 200
сторінок. Екземпляр, що зберігається в музеї історії НФаУ є так званим
редакторським, він належав відповідальному редактору збірки, ректору
ХДФІ в 1959-1971 рр. Г.П. Півненко. Кожен другий розворот містить чисті
сторінки, що призначені для виправлень і доповнень тексту. Таким чином, в
книзі 100 сторінок тексту та сто чистих. В тексті книги зустрічаються замітки
та виправлення, що стосуються зокрема складу редакційної колегії. До її
складу входили відповідальний редактор Г.П. Півненко, його заступник В.Г.
Гуревич (викреслений, замінений А.К. Сухомліновим), Д.П. Сало, Ю.Г.
Борисюк та секретар Г.В. Маркова; ім’я В.І. Близнюкова зі списку
викреслено. До збірки увійшла 31 стаття, що належали 41 автору.

Сборник «Труды Харьковского государственного фармацевтического
института, выпуск II: получение и исследование некоторых
лекарственных препаратов»
Сборник «Труды Харьковского государственного фармацевтического
института, выпуск II: получение и исследование некоторых лекарственных
препаратов», 1962 год, 200 страниц. Экземпляр, который сохранился в музее
истории НФаУ, так называемый редакторский, принадлежал ответственному
редактору сборника и ректору ХГФИ в 1959-1971 годах Григорию
Прокофьевичу Пивненко. Каждый второй разворот представляет собой
чистые страницы, предназначенные для исправлений и дополнений текста.
Таким образом, в книге 100 страниц текста и 100 чистых. В тексте книги
встречаются пометки и исправления, в частности, касающиеся состава
редакционной коллегии. В ее состав входили ответственный редактор
Г.П. Пивненко, его заместитель В.Г. Гуревич (вычеркнут, заменен
А.К. Сухомлиновым), Д.П. Сало, Ю.Г. Борисюк и секретарь Г.В. Макарова;
имя В.И. Близнюкова из списка вычеркнуто. Содержание сборника
составляют 31 статья, принадлежащая 41 автору.

The digest of articles "Proceedings of the Kharkov state pharmaceutical
Institute, vol. II: preparation and study of some drugs"
The digest of articles "Proceedings of the Kharkov state pharmaceutical Institute,
vol. II: preparation and study of some drugs", 1962, 200 pages. The instance saved
in the Museum of the history of Pharmacy is the so-called “editorial”, he belonged
to the responsible editor of the digest, rector of the Pharmacetical Institute in 19591971. G. P. Pivnenko. Every second turn contains a clean page is for corrections
and additions of text. Thus, the book contains 100 pages of text and 100 blank
pages. In the book there are notes and corrections for example about editorial
board. Its members included executive editor of G. P. Pivnenko, his deputy V. G.
Gurevich (crossed out, replaced with A. K. Sukhomlinov), D. P. Salo, Y. G.
Borisyk and secretary G. V. Markova; the name of V.I. Bliznyukov removed from
the list. The digest includes 31 articles belonged to the 41 author.

