Подарунки українських делегацій – учасників III з’їзду фармацевтів
України 1979 р.

Альбом «III з’їзду фармацевтів України – аптекоуправління Чернівецького
облвиконкому 1979р.». Альбом складається з 35 аркушів та містить
статистичні дані про аптечну справу Чернівецької області на 1979 р. Також
містить дані про роботу Чернівецької фармацевтичної фабрики, обласного
аптечного складу, контрольно-аналітичної лабораторії.
«Житомирщина», фотоальбом з серії «Області радянської України».
Подарунок від наукового товариства фармацевтів Житомирщини.
Рушник – подарунок аптекоуправління Сумської області. Вишивка
червоними нитками на білому тлі поєднує традиційний український
орнамент з емблемою фармації – змія, чаша та ваги.
Два традиційних гуцульських топорця-ціпка «бартки» (інакше «барта»,
«балта», «топорець», «векера», «валашка»), довжиною 80 см., у сувенірному
виконанні були подаровані фармацевтами Івано-Франківщини. Насадка –
лезо та обушок з кольорового металу, прикрашена інкрустацією з кольорових

кілець. Держак полірований, верхня третина вкрита металевою обіймою з
орнаментом-чеканкою, у нижній частині – наконечник у вигляді кільця. На
одному з топорців на держаку платівка з гравіруванням: «ІІІ з’їзду
фармацевтів України від колег Івано-Франківщини. 5-7 вересня 1979 р.»

Подарки украинских делегаций – участников III съезда фармацевтов
Украины 1979 г.
Альбом «III съезду фармацевтов Украины – аптекоуправление Черновицкого
облисполкома. 1979 г.» Альбом состоит из 35 листов и содержит
статистические данные про аптечное дело Черновицкой области на 1979 г.
Также содержит данные о работе Черновицкой фармацевтической фабрики,
областного аптечного склада, контрольно-аналитической лаборатории.
«Житомирщина», фотоальбом из серии «Области Советской Украины».
Подарок от научного общества фармацевтов Житоирщины.
Рушник – подарок аптекоуправления Сумской области. Вышивка красным по
белому соединяет традиционный орнамент с эмблемой фармации: змея, чаша
и весы.
Два традиционных гуцульских топорика-трости «бартки» (иначе «барта»,
«балта», «топорец», «векера», «валашка»), длиной 80 см., в сувенирном
исполнении были подарены фармацевтами Ивано-Франковщины. Насадка –
лезвие и обушок из цветного металла, украшена инкрустацией из цветных
колечек. Древко полированное, верхняя треть покрыта металлической
обоймой с орнаментом-чеканкой, в нижней части – наконечник в виде
кольца. На одном из топориков на древке пластинка с гравировкой: «ІІІ з’їзду
фармацевтів України від колег Івано-Франківщини. 5-7 вересня 1979 р.»

Gifts of Ukrainian delegations – participants of the III Congress of
pharmacists of Ukraine, 1979
The album "To the III Congress of pharmacists of Ukraine from Pharmacy
management department of Executive Committee of Chernivtsi oblast 1979". The
album consists of 35 pages and contains statistical data about the pharmacy
business in Chernivtsi region in 1979. It also contains information about the work
of the Chernivtsi pharmaceutical factory, the regional pharmaceutical warehouse,
control and analytical laboratory.

"Zhytomyr region" is a photo album from the series "Regions of the Soviet
Ukraine". It is a gift from the scientific society of pharmacists of Zhytomyr region.
The embroidered towel "Rushnik" is gift from the Pharmacy management
department of Sumy region. Embroidery with red thread on a white background
combines traditional Ukrainian ornament with the emblem of pharmacy – snake,
bowl and scales.
Two traditional Hutsul hatchets-sticks "bartki" length 80 cm are the souvenirs.
They were presented from the pharmacists of Ivano-Frankivsk region. The nozzle
contains blade and shoe are made of non-ferrous metal, decorated with inlaid of
colored rings. The shaft is polished, upper third is covered with a metal collar with
ornament-stamping, at the bottom is a tip in the form of a ring.

