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«Республика игілігі» монеталар сериясынан «ТӨБЕТ»
ескерткіш күміс монетасын
айналысқа шығару туралы
2014 жылғы 12 қыркүйек

Алматы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2014 жылғы 12
қыркүйектен бастап «Республика игілігі» монеталар сериясынан номиналы
500 теңгелік «proof» сапасымен жасалған «ТӨБЕТ» ескерткіш күміс
монетасын айналысқа шығару туралы хабарлайды.

«ТӨБЕТ» – малшы итінің ежелден келе жатқан қазақтың ұлттық
тұқымы. Алматы облысының аумағындағы тасқа қашалған суреттер иттің
бұл тұқымының қазіргі Қазақстан аумағында 4 мың жылдан аса болғандығын
көрсетіп отыр. Бұл тұқым Қазақстан аумағын мекендеген көшпелі халықтар
арасында кеңінен таралды. Оны үйдегі малын жыртқыш аңдардан, ең
алдымен қасқырлардан қорғау, көштерін күзету, керуендерге ілесіп жүру
үшін пайдаланды. Орталық Азия шөлдері мен тауларының қатаң
жағдайлары, тамақ пен судың тапшылығы, ұзақ өткелдер мен ұзын сонар
кідірістердің үнемі кезектесуі, қасқырлармен және түнгі тонаушылармен
күрес бұл тұқымды көнбіс, аса күшті және төзімді етті.
Қазіргі заманғы Төбет – Қазақстанның қайталанбас этно-мәдени
мұрасының нышаны, қазақтың бүкіл тарихы мен тұрмысының куәсі.
«ТӨБЕТ» монетасын шығаруға «ТӨБЕТ - Қазақы Ит» қорының
Президенті Данияр Дәукей бастама жасады. «ТӨБЕТ - Қазақы Ит» қорын
Данияр Дәукей 2004 жылғы тамызда құрды. Оның негізгі мақсаты – төбет
тұқымын сақтау және ең алдымен, олардың дала мен таудағы малдың

қасындағы табиғи миссиясын орындау үшін оны табиғи мекендеу ортасына
енгізу.
Монетаның бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде Қазақстан
Республикасының
елтаңбасы
мемлекеттік
тілде
«ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ», монета дайындалған металды, оның сынамын және
массасын білдіретін «Ag 925 31,1g», орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА
КАЗАХСТАН» деген жазулардың және ұлттық ою-өрнектің ішінде
бейнеленген.
Монетаның сырт жағында (реверсінде) стильдендірілген тау мен
шығып келе жатқан күннің аясында ит тұқымдасы төбеттің бейнесі
орналасқан. Алдыңғы жақтағы қасқыр ит пен күннің бейнелеріне алтын
жалатылған.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм,
диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 5 мың
дана.
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