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2012 жылғы 9 қазан
«Виченза Нумизматика – 2012
халықаралық жүлдесі» алтыншы
халықаралық монета өнімі конкурсының
қорытындылары туралы
2012 жылғы 25 қыркүйекте Виченза қаласында, Италия, жыл сайынғы
«Vicenza Numismatica - 2012» монета өнімі конкурсының қорытындылары
жарияланды. Конкурсқа бүкіл әлемнің өткен жылы шығарылған
коллекциялық монеталары қатысты.
Қазылар алқасының шешімімен Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің «Ғарыш» сериясынан «Тұңғыш ғарышкер» ескерткіш күміс
монетасына сыртқы диск ретінде алғашқы рет пайдаланылған тантал
орнатылған монетаны дайындаудағы бірегей технологиясы үшін, сондай-ақ
адамның ғарышқа алғаш ұшуының 50 жылдық мерейтойы - әлемдік маңызы
бар оқиғаны ерекше бейнелегені үшін «Ерекше пікір» номинациясы
берілді.

«Тұңғыш ғарышкер» ескерткіш монетасы «Ғарыш» сериясындағы
алтыншы монета, 500 теңгелік номиналмен 2011 жылғы 29 наурызда
айналысқа шығарылды.

Биколорлы
(құрама)
монетаның
пішіні
шеңбер
тәріздес,
концентрациялы түрде орналасқан сақина және дискіден тұрады. Монетаның
ішкі дискі күмістен, сыртқы сақинасы танталдан жасалған.
Монетаның бет жағына (аверсіне) ортада адам мен ғаламның бірлігін,
өткен күн мен бүгінгінің байланысын білдіретін композиция бейнеленген. Оң
жақ бөлігінде монетаның номиналы «500 ТЕҢГЕ» орналасқан. Номиналдан
төмен Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі және екі жолға
орналастырылған, монета дайындалған металды, оның сынамын және
массасын білдіретін «Ag 925 16,7 gr. Та 24 gr.» деген жазба бар. Айналдыра
мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» және ағылшын тілінде
«REPUBLIС OF KAZAKHSTAN» деген сөздер жазылған.
Монетаның сырт жағында (реверсінде) ортада ғарышқа ұшқанына 2011
жылы 50 жыл толатын тұңғыш ғарышкер Ю.А. Гагариннің бейнесі. Сол жақ
бөлігінде – «Восток» жер серігі кемесінің суреті жер шарын қоршаған
орбитада бейнеленген, ғарышқа Жерден тұңғыш рет адам ұшырылған жылды
және монетаның соғылған жылын білдіретін «1961-2011» деген жазу бар.
Айналдыра мемлекеттік тілде «ТҰҢҒЫШ ҒАРЫШКЕР» деген жазу,
Ю.А. Гагариннің қолтаңбасы және орыс тілінде «ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ»
деген жазба бар.
Қыры (гурты) бедерленген.
Массасы 40,7 грамм (танталдан жасалған сақинаның массасы 24 грамм,
сынамы 925/1000 күмістен жасалған диск массасы 16,7 грамм).
Диаметрі – 38,61мм., дайындау сапасы «proof», таралымы – 5 мың дана.
Толығырақ ақпаратты: +7 (727) 2704 639, +7 (727) 2596 833 телефондары; E-mail:
press@nationalbank.kz ( www.nationalbank.kz) бойынша алуға болады.

