Куточок В. П. Черних – ректора Національного фармацевтичного
університету

Валентин Петрович Черних – академік, доктор хімічних і фармацевтичних
наук, ректор НФаУ з 1980 по 2017 р. В експозиції музею представлені його
праці: навчальний посібник «Лекції з органічної хімії» (2005 р.) та дисертація
на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук «Синтез,
реакційна здатність та біологічні властивості сульфопохідних амідів і
гидразідів щавлевої кислоти» (1977 р.).
Також в експозиції знаходиться друкарська машинка фірми «Mersedes», що
належить В. П. Черних, з російською та латинською клавіатурами, яку він
використовував при наборі вищезгаданої дисертації. У виробників, які
створили саме цю високоякісну машинку, є своя історія. Підприємство було
засноване Густавом Мєцєм в 1906 році, в Берліні, з метою виробництва
друкарських машинок конструкції Франца Шуллера (одного з піонерів
конторського машинобудування). Називалося підприємство "Mercedes
Buromaschinen G. m.b.H.". Через гучну назву, що включає слово "Mercedes",
компанії довелося врегулювати суперечки з "Даймлер-Бенц", адже автомобілі
"Mercedes" з 1901 року брали участь у престижних перегонах і зробили цю
назву своєю торгівельною маркою. У 1913 році обидві компанії прийшли до
угоди і невелика фірма в Целла-Меліс отримала право на марку "Мерседес",
яку вона могла використовувати для друкарських машинок, калькуляторів і
конторського обладнання.

Уголок В. П. Черных – ректора Национального фармацевтического
университета
Валентин Петрович Черных – академик, доктор химических и
фармацевтических наук, ректор НФаУ с 1980 по 2017 г. В экспозиции музея
представлены его труды: учебное пособие «Лекции по органической химии»
(2005 г.) и диссертация на соискание ученой степени доктора
фармацевтических наук «Синтез, реакционная способность и биологические
свойства сульфопроизводных амидов и гидразидов щавелевой кислоты»
(1977 г.).
Также в экспозиции находится печатная машинка фирмы «Mersedes»,
принадлежащая В.П. Черных, с русской и латинской клавиатурами, которую
он использовал при наборе вышеупомянутой диссертации. У
производителей, которые создали именно эту высококачественную машинку,
есть своя история. Предприятие было основано Густавом Мецем в 1906 году,
в Берлине, с целью производства пишущих машинок конструкции Франца
Шуллера (одного из пионеров конторского машиностроения). Называлось
предприятие "Mercedes Buromaschinen G.m.b.H.". Из-за громкого названия,
включающего слово "Mercedes", компании пришлось урегулировать споры
с "Даймлер-Бенц", потому как автомобили "Mercedes" с 1901 года
принимали участие в престижных гонках и сделали это название своей
торговой маркой. В 1913 году обе компании пришли к соглашению и
небольшая фирма в Целла-Мелис получила право на марку "Мерседес",
применительно к пишущим машинкам, калькуляторам и конторскому
оборудованию.

The corner of V. P. Chernykh – rector of the National University of pharmacy
Valentin P. Chernykh – academician, doctor of chemical and pharmaceutical
sciences, the rector of NUPh since 1980 to 2017. In the exposition there are his
works: the textbook "Lectures on organic chemistry" (2005) and the dissertation on
a scientific degree of the doctor of pharmaceutical sciences "Synthesis, reactivity
and biological properties of the sulfo derivative of amides and hydrazides of oxalic
acid" (1977).
Also there is the typewriter of the company "Mercedes", owned by V. P.
Chernykh, with Russian and Latin keyboard, which he used to write the abovementioned dissertation. The producers who created this high quality machine have

their own history. The company was founded by Gustav Metz in 1906, in Berlin, to
manufacture typewriters design of Franz Schuller (one of the pioneers of office
machinery). The enterprise was called "Mercedes Buromaschinen G. m.b.H.".
Because of high-profile names that included the word "Mercedes", the company
had to settle disputes with "Daimler-Benz", because Mercedes cars since 1901 took
part in the prestigious races and made it the name of their brand. In 1913 the two
companies came to an agreement and a small firm in Zella-Mehlis has received the
right to brand "Mercedes", in relation to the writing machines, calculators and
office equipment.

