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2010 жылғы 24 маусым
«Монета жұлдыздары-2010» ескерткіш монеталардың
төртінші халықаралық конкурсының қорытындылары туралы

2010 жылғы 10 маусымда Санкт-Петербургте «Монета жұлдыздары-2010» ескерткіш
монеталардың төртінші халықаралық конкурсының қорытындыларын шығару жəне
жеңімпаздарды марапаттау болып өтті.
Конкурсқа əлемдегі 24 елден 209 монета қатысты. Бұл – конкурс өткізілген барлық
жылдардағы рекордтық көрсеткіш (салыстыра алғанда: 2007 жылы өткізілген бірінші
конкурсқа 47 монета қатысты).
«Монета жұлдыздарына» қатысу үшін монеталар ұсынуға ұлттық банктердің,
монета сарайларының, дистрибьютор компаниялардың жəне конкурсты ұйымдастыру
комитетінің құқығы бар.
«Монета жұлдыздары-2010» қатысуға:
- Болгарияның, Қырғыз Республикасының, Польшаның, Беларусь Республикасының,
Украинаның, Қазақстан Республикасының ұлттық банктерінен; Днестр жағалауының
Республикалық Банкінен; Арменияның, Латвияның, Литваның, Ресейдің, Əзірбайжан
Республикасының орталық банктерінен;
- Гонконгтің, Австралияның, Испанияның, Ұлыбританияның, Польшаның,
Францияның, Андорраның, Канаданың, Финляндияның жəне Австрияның монета
сарайларынан, сондай-ақ Санкт-Петербург жəне Мəскеу монета сарайларының "Гознак"
ФМБК;
- COIN INVEST TRUST, "Ресурс", MDM Muenzhandelsgesellschaft, "Райффайзен Банк
Аваль", NumisCollect компанияларының топтары монета дистрибьюторларынан өтінімдер
түсті.
Жеңімпаздарды құрамына Ресейден, Франциядан, Ұлыбританиядан, Нидерландтан,
АҚШ-тан, Канададан, Германиядан, Украинадан, Литвадан, Белоруссиядан келген
сарапшылар енген халықаралық қазылар алқасы айқындады.
Конкурс ұйымдастырушысы - "Уотер Марк" баспа үйі.
Дəстүр бойынша конкурстың қорытындысы мынадай бірнеше номинациялар
бойынша шығарылады:
- Бірегей идеялық шешім
- Сəтті көркемдік шешім
- Айрықша технология
- Жылдың күміс монетасы
- Жылдың алтын монетасы
- Жыл монетасы
«Монета жұлдыздары-2010» қорытындыларын шығару жəне жеңімпаздарды
марапаттау 10 маусымда Санкт-Петербургте, "Холидей Инн" қонақ үйінде, COINS-2010
Екінші Халықаралық конференция шеңберінде өткізілді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің «Аттила» ескерткіш күміс монетасы
«Жыл монетасы» номинациясында дипломмен марапатталды.
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Монетаның бет жағында (аверсінде) ортада Қазақстан Республикасының елтаңбасы
жəне монетаның номиналын білдіретін «100 ТЕҢГЕ» деген жазба, шауып келе жатқан ат
үстіндегі жауынгердің бейнесі, Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі жəне соғылған
жылын білдіретін «2009» деген сан бейнеленген. Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген,
мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» жəне ағылшын тілінде «NATIONAL
BANK OF KAZAKHSTAN» деген жазулар бар. Жазулар нүктелермен бөлінген.
Монетаның сырт жағында (реверсінде) ортада Аттиланың бейнесі бар көне
медальонның алтындатылған бейнесі орналасқан. Медальон бейнесінің сол жағында
монета дайындалған металды жəне оның сынамын білдіретін «Ag 925», оң жағында –
монетаның массасын білдіретін «31,1gr.» деген жазу бар. Төменгі бөлігінде шауып келе
жатқан үш атты жауынгер бейнеленген. Жоғарғы бөлікте айналдыра «ATTILA THE HUN»
ағылшын тіліндегі жазу жəне қолбасшының өмір сүрген жылдарын бейнелейтін «406 453» деген сандар орналасқан. Айналдыра шығыңқы жиек жүргізілген.
Монетаның бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленіп жазылған.
Қыры (гурт) бедерлі.
Монета сынамы 925 күмістен, массасы – 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм, «proof»
сапасымен дайындалған.
Ең көп таралымы - 13 мың дана (3 мың данасы Қазақстанның ішкі нарығы үшін).
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