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2013 жылғы 3 шілде
«Қазақстан халқының ертегілері»
монеталар сериясынан
«Алдар-Көсе», «Бауырсақ» ескерткіш монеталарын
айналысқа шығару туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 3 шілдеден бастап
«Қазақстан халқының ертегілері» монеталар сериясынан нейзильбер қоспасынан
номиналы 50 теңгелік «Бауырсақ» жəне «Алдар-Көсе» ескерткіш монеталарын айналысқа
шығару туралы хабарлайды.
«Нейзильберден» жасалған «АЛДАР-КӨСЕ» ескерткіш монетасының бет
жағында (аверсінде) орталық бөлікте ою-өрнек аясында Қазақстан Республикасының
елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін «50» деген
сан жəне «ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Сол жəне оң жағында қарама-қарсы ұлттық оюөрнектің элементі бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ» жəне орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазу бар.
Жазулар нүктелермен бөлінген. Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлікте есекке мінген жаһангер
ертегі кейіпкерінің стильдендірілген суреті, қасында ілесіп жүрген иті бейнеленген
(М. Əлин иллюстрациясының фрагменті). Монетаның сол жақ бөлігінде айналдыра
мемлекеттік тілде «Алдар-Көсе» деген жазу бар. Оң жақ бөлігінде соғылған жылын
білдіретін «2013» деген сан жазылған. Жоғары бөлігінде Қазақстан теңге сарайының тауар
белгісі орналасқан. Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.
Монетаның бет жағындағы жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазбалар
бедерленген.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монеталар «нейзильбер» қоспасынан дайындалған, массасы – 11,17 грамм,
диаметрі – 31,0 мм, таралымы – 100 000 дана.
«Нейзильберден» жасалған «Бауырсақ» ескерткіш монетасының бет жағында
(аверсінде) орталық бөлікте ою-өрнек аясында Қазақстан Республикасының елтаңбасы
бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын білдіретін «50» деген сан жəне
«ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Сол жəне оң жағында қарама-қарсы ұлттық ою-өрнектің
элементі бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ»
жəне орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН» деген жазу бар.

Сырт жағында (реверсінде) монетаны бойлай ертегі кейіпкерлері бейнеленген,
ортасында мемлекеттік тілде «БАУЫРСАҚ» жəне орыс тілінде «КОЛОБОК» деген жазу
бар. Монетаның жоғарғы бөлігінде соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан жəне
Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі бар.
Монетаның бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленген.
Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.
Қыры (гурты) бедерлі.
Монеталар «нейзильбер» қоспасынан дайындалған, массасы – 11,17 грамм,
диаметрі – 31,0 мм, таралымы – 100 000 дана.
Номиналы 50 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға,
салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін жəне аударым жасау үшін қабылдануға
міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ұсақталады жəне
айырбасталады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсіндірмесі
«Нейзильберден» жасалған «Бауырсақ», «Алдар-Көсе» ескерткіш монеталары
Қазақстан халықтарының ертегілеріне арналған серияның бірінші жəне екінші монетасы
болып табылады.
Алдар-Көсе – адамның есімі емес, лақап есім. Алдар – алдаушы дегенді, Көсе –
сақалы жоқ дегенді білдіреді. Алдар-Көсе – қазақ халық ертегілерінің кейіпкері.
Бауырсақ - орыс халқының ертегісі.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге
сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кəсіпорны
дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25
қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сəйкес əзірленген.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың əрқайсысының бір мың
данасы жақсартылған арнайы пластикалық термовакуумды орауға салынған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында
сатып алуға болады, Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама
телефоны +7(727) 273-83-98.
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