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Улуттук банк маалымдайт

Кыргызстан эгемендїїлїк 
алган учурдан тартып (1995-
2020жж.) Кыргыз Респуб-

ликасынын Улуттук банкы коллек-
циялык алтын монеталарынын 4 
тїрїн, кїмїш монеталарынын 55 
тїрїн жана жез-никель монеталары-
нын 21 тїрїн чыгарган. Тажрыйба 
кєрсєткєндєй, нумизматика рыногу 
Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын жалпы стратегиясына 
ылайык план чегинде, комплекстїї 
ыкмада ишке ашырылып натыйжа-
луу єнїгїїдє. Коллекциялык моне-
талардын тиражы коллекционерлер 
арасында теманын популярдуулу-
гунан кєз каранды. Дїйнє жїзїндє-
гї нумизматтар жаныбарлар жана 
єсїмдїктєр дїйнєсїнє арналган мо-
неталарды сатып алууга кызыгышат. 
Монеталар канчалык аз чыгарылса, 
наркы ошончолук жогору болот. 

Улуттук банк монета чыгарууда 
алтын жалатуу, голограмма, там-
пондук мєєр басуу, кычкылдануу, 
ар тїрдїї таштарды чєгєрїї (асыл 
таш, Сваровски кристаллы) сыяктуу 
заманбап технологияларды пайда-
ланат. Жаўы эстелик монеталарды 
чыгарууну пландаштыруу менен 
Улуттук банк ар кандай категория-
дагы керектєєчїлєрдїн жана кол-
лекционерлердин арасында кыйла 
популярдуу темалардын рейтингин 
изилдєєгє алат. Монеталар серия-
сын чыгаруу концепциясы жана те-
матикасы Улуттук банк Башкармасы 
тарабынан аныкталат. Коллекция-
лык монеталардын долбоорунун їл-
гїсїн иштеп чыгуу їчїн кесипкєй сї-
рєтчї-дизайнерлер ишке тартылат.  

Кыргызстандын коллекциялык 
монеталары сувенир же нумизмати-
калык баалуулук гана болуп эсептел-
бестен, маалымат булагы болуп да 
саналат. Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы, Кыргыз мамлекет-
тїїлїгїнїн тїптєлїшїнє байланыш-
туу маданий эстеликтерди, маани-
лїї даталарды даўазалоо, маданият 
жана спорт жаатында жетишкен-
диктерди, улуттук їрп-адаттарды 
жана оюндарды кайра жандандыруу, 
Кыргызстанда жок болуп бара жат-
кан флора жана фауналардын тїр-
лєрїн жайылтуу максатын кєздєйт. 
Улуттук банк чыгарып жаткан кол-
лекциялык монеталардын тематика-
сы Кыргызстандын кооздугун, кай-
талангыс єзгєчєлїгїн даўазалоого 
багытталган. 

Буга чейин: “Манас” эпосунун 
1000 жылдыгы», «Тарыхый окуя-
лар», «Кыргыз мамлекеттїїлїгї», 
«Кыргыз каганатынын доору», «Эл 
аралык тоолор жылы», «Кыргызстан 
Улуу Жибек жолунда», «Чынгыз 
Aйтматовдун чыгармалары», «Кыр-
гызстандын тарыхый жана архи-
тектуралык эстеликтери», «Улуттук 
спорт жана элдик оюндардын тїрлє-
рї», «Улуттук музыкалык аспаптар» 

«Коллекциялык баалуулуктарга 
кызыгуулар артууда»

Азыркы учурда нумизматикалык баалуулуктарды 
бир гана профессионал-коллекционерлер эмес, сувенир-бе-

лек  катары кызыккан кєптєгєн башка жарандар да сатып 
алышууда. Учуру келсе, ооматтуу нумизматтар айрым сей-
рек монеталардын эсебинен зор байлыкка ээ болушу мїмкїн. 
Ал эми белекке берилген коллекциялык баалуулуктар, алган 
адамга сєзсїз жагымдуу маанай тартуулайт. 

«Кыргызстандын Кызыл китеби» 
серияларына арналган алтын, кїмїш 
жана жез-никель монеталары чыга-
рылган. Ошондой эле, Улуттук банк 
тарабынан ЕАЭБ мїчє мамлекеттер-
дин борбордук банктарынын баалуу 
металлдан жасалган коллекциялык 
монеталарды чыгаруу боюнча эл 
аралык программасынын алкагында 
жана башка маанилїї учурларга ар-
налган  кєптєгєн кызыктуу коллек-
циялык баалуулуктар чыгарылып 
калкка сунушталып келет. 

Акыркы маалыматтарга токтол-
сок, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы Улуу Ата Мекендик 
согушта Улуу Жеўишке жетиш-
кендигинин 75 жылдыгына арнап 
«Тарыхый окуялар» сериясындагы 
«Улуу Жеўишке 75 жыл» коллек-
циялык кїмїш жана жез-никель 
монеталарын, ошондой эле ушул 
сериядагы «Элдик Апрель револю-
циясына 10 жыл» коллекциялык 
жез-никель монетасын жїгїртїїгє 
чыгарды.  Жаўы монеталар бир кан-
ча жылдар єтїп, кайсы бир окуялар 
тарых барактарынан єчсє дагы каар-
дуу Улуу Ата Мекендик согуш жыл-
дарында канын, жанын аябай салгы-
лашкан, єз элинин эркиндиги їчїн 
курман болгон баатырлардын жаса-
ган эрдиктери кийинки муундардын 
эсинде тїбєлїккє сакталуусуна жана 
2010-жылдын 7-апрелинде болуп 
єткєн кайгылуу окуяларда курман 
болгондордун жаркын элесине арна-
лып чыгарылган. 

Ар бир кїмїш монета акрил кап-
суласына жайгаштырылып, сапат-
ты тастыктаган сертификат менен 
єзїнчє кутучага таўгакталган. Ар 
бир жез-никель монетасы акрил 
капсуласына жайгаштырылган жана 
чєнєктїї таўычактарга салынган же 
кутучага таўгакталган.  

Албетте, бардык коллекциялык 
монеталар расмий тєлєм каражаты 
статусуна ээ. Анткен менен, бїгїнкї 
кїндє мындай монеталар аркылуу 
алардын номиналы боюнча тєлєм 
жїргїзгєн кишини табуу мїмкїн 
эмес. Улуттук банк коллекциялык 
монеталарды сатууну токтотоору 
менен алардын наркы єсє баштайт. 
Бирок, ага чейин монеталарды Улут-
тук банктын кассасынан белгилен-
ген баа менен сатып алууга болот. 
Кийинчерээк монеталардын нар-
кы экинчилик рынокто аныкталат, 
кєбїнчє бул нумизматтардын тан-
доосуна жараша болот.  

Коллекциялык баалуулуктарды 
сатып алуу маселелери боюнча Улут-
тук банктын Нарын  областтык баш-
кармалыгына иш кїндєрї саат 9.00 
- 15.00 чейин кайрылууга болот.

Дареги: Нарын шаары Жамгырчы 
уулу Абас кєч. 6, 

тел.: (996 3522) 5-04-71; 
5-04-69.

7-сентябрдан 13-сентябрга чейинки 

телекєрсєтїїлєрдїн программасы

ДЇЙШЄМБЇ,   
7 – с е н т я б р ь

07-50   Таўкы кєнїгїї
08-00   “Аймактар алакасы”
08-30   Мультфильм
08-50   Жарнама
08-55   Соцроликтер
09-00   “Лифти бар їйдєгї тепкич”  (Кыр-
гызтелефильм)
09-30   “Эстен кетпейт эски ырлар”  (“Ак 
чардак” жана “Издеп жїрєм”)
09-40   “Ералаш”. Балдардын юмористика-
лык киножурналы
10-00   “Залкарлар”  Калый Молдобасанов
10-20   Жарнама
10-25   Соцроликтер
10-30   “Москвадагы кєп кабаттуу имарат-
тар” (“Московские небоскребы”)  Таанып 
билїї тасмасы
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
11-20   “Жїк”  Кыска метраждуу фильм
11-50   Жарнама
11-55   Соцроликтер
12-00   “Єлкє деми”  Дайджест
12-10   “Баскынчылар” (“Захватчики”)  Се-
риал
13-30   Жарнама
13-35   Соцроликтер
13-40   “Єчпєс жылдыз”  Жолдубай Кайы-
пов
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
14-30   Жарнама
14-35   Соцроликтер
14-40   “Щелкунчик”  Балет
16-00   “Єлкє деми”  Дайджест
16-10   “Самоволка” Кєркєм фильм
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Баскынчылар” (“Захватчики”)  Се-
риал
19-00    “Сырдуу дїйнє” 
19-20   Жарнама
19-25   Соцроликтер
19-30   Жаўылыктар
19-50   “Билгиў келеби?”
20-00   “Шайлоо – 2020”
20-30   “Саякат”
20-40   “Эстен кетпейт эски ырлар”  (“До-
лон” жана “Элмира”)
20-50   Жарнама
20-55   Соцроликтер
21-00   “Тїнїўєр бейпил болсун, бєбєктєр”
21-10   “Кайрымдуу бол” 
21-30     “Єлкє деми”  Маалымат прог-
раммасы 
21-50   Жарнама
21-55   Соцроликтер
22-00   Кино саат
23-30   Жаўылыктар      
23-50  Нарын гимни

ШЕЙШЕМБИ, 
8 – с е н т я б р ь  

07-50  Таўкы кєнїгїї
08-00   “Єлкє деми” Маалымат программа-
сы  (кайталоо)
08-20   Мультфильм
08-50    Жарнама
08-55   Соцроликтер
09-00   “Сырдуу дїйнє”
09-20   “Билгиў келеби?”
09-30   “Кайрымдуу бол”
09-50   Жарнама
09-55   Соцроликтер
10-00   “Хакерлер”  Таанып билїї тасмасы
10-20   “Саякат”
10-30   “Эрте тур”  (“Встань по раньше”)  
Кыска метраждуу фильм 
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
11-20   “Тергєєнї жїргїзгєндєр...” “Жыл-
дыздуу иш” (“Следствие вели...” “Звездное 
дело”)  Даректїї тасма
12-00   “Єлкє деми”  Дайджест
12-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
12-30   “Баскынчылар” (“Захватчики”) Се-
риал
13-20   Жарнама
13-25   Соцроликтер
13-30   “Джунгли”  Балдар їчїн таанып би-
лїї фильми
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
14-30   Жарнама
14-35   Соцроликтер
14-40   “Кавказ туткуну” (“Кавказская 
пленница”)  Кєркєм  фильм
16-00   “Єлкє деми”  Дайджест
16-10   Жарнама
16-15   Соцроликтер
16-20   “Аялдар падышачылыгы”  (“Бабье 
царство”)  Кєркєм фильм
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Баскынчылар”  (“Захватчики”) 
Сериал
19-00   “Бул кантип жасалат?”
19-10   “Поэзия мїнєттєрї”
19-20   Жарнама
19-25   Соцроликтер
19-30   Жаўылыктар
19-50   “Кылым карыткан кыргыз кїїлєрї”  
(“Тогуз кайрык” жана “Ак бакай”)
20-00   Шайлоо - 2020
20-30   Жарнама
20-35   Соцроликтер
20-40   “Билгиў келеби?” 
20-50   Атайын  репортаж
21-00   “Тїнїўєр бейпил болсун, бєбєктєр”
21-10   “Талантка таазим”
21-30   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы   
21-50   Жарнама
21-55   Соцроликтер
22-00   Кино  саат
23-30   Жаўылыктар
23-50   Нарын гимни  

ШАРШЕМБИ,
9 – с е н т я б р ь 

07-50  Таўкы кєнїгїї
08-00  “Єлкє деми” Маалымат программа-
сы (кайталоо)
08-20   Мультфильм
08-50   Жарнама

08-55   Соцроликтер
09-00   “Талантка таазим”
09-20   “Билгиў келеби?”
09-30   “Кылым карыткан кыргыз кїїлєрї”
09-40   Атайын  репортаж
09-50   Жарнама
09-55   Соцроликтер
10-00   “Данияр”  Кыска метраждуу фильм
10-30   “Бардык жылдыздар”  (“Всё звезды”)  
Фильм-концерт
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кызма-
ты билдирет
11-20     Жарнама
11-25   Соцроликтер
11-30   “Бул кантип жасалат?”
11-40   “Паникалык чабуулдар”  (“Паничес-
кие атаки Москва 24)  Таанып билїї тасмасы
12-00   “Єлкє деми”  Дайджест
12-10   Жарнама
12-15   Соцроликтер
12-20   “Баскынчылар”  (“Захватчики”)  Се-
риал
13-10   “Бакен Кыдыкеева  “Таазим”  (Кыр-
гызтелефильм)
13-35   “Ералаш” Балдардын юмористика-
лык киножурналы
13-50   Жарнама
13-55   Соцроликтер
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кызма-
ты билдирет
14-30   “Горничная їчїн соната”  (“Соната 
для горничной”)  Кєркєм фильм
16-00   “Єлкє деми”  Дайджест
16-10   Жарнама
16-15   Соцроликтер
16-20   Муслим Магомаев ырдайт
17-20   “Дем берїї”  (“Вдохновение”)  Кыска 
метраждуу даректїї тасма
17-40   Музыкалык тыныгуу
17-50   Жарнама
17-55   Соцроликтер
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Баскынчылар”  (“Захватчики”)  Се-
риал
19-00   “Бул кантип жасалат?”
19-10   “Элет”
19-30   Жаўылыктар
19-50   Жарнама
19-55   Соцроликтер
20-00   Шайлоо – 2020
20-30   “Бакен Кыдыкеева “Таазим”  Кыр-
гызтелефильм
20-50   “Ырдап жїр”  (“Ємїр”  жана “Таў 
сыры”)
21-00   “Тїнїўєр бейпил болсун, бєбєктєр”
21-10   “Бейне”
21-30   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы   
21-50   Жарнама
21-55   Соцроликтер
22-00   Кино саат
23-30   Жаўылыктар
23-50   Нарын гимни
 

БЕЙШЕМИ,
10 – с е н т я б р ь

07-50   Таўкы кєнїгїї
08-00   “Єлкє деми” Маалымат программасы  
(кайталоо)
08-20   Мультфильм
08-50    Жарнама
08-55   Соцроликтер
09-00    “Бейне”
09-20   “Ийгилик сыры”  Оор атлетика боюн-
ча дїйнєнїн жана Олимпиадалык оюндар-
дын чемпиону Каныбек Осмоналиев
09-40   “Бул кантип жасалат?”
09-50   Жарнама
09-55   Соцроликтер
10-00   “Элет”
10-20   “Жирафтар”  Балдар їчїн таанып би-
лїї программасы
10-50   Жарнама
10-55   Соцроликтер
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кызма-
ты билдирет
11-20   “Карышкыр жана жети улак”  Балдар 
їчїн спектакль
12-00   “Єлкє деми”  Дайджест
12-10   Жарнама
12-15   Соцроликтер      
12-20  “Баскынчылар”  (“Захватчики”) Се-
риал 
13-10   “Ырдайлы кыргыз ырларын” (2 – бє-
лїк)
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кызма-
ты билдирет
14-30   Жарнама
14-35   Соцроликтер
14-40   “Катала”   Кєркєм  фильм
16-00   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы
16-10   Кыргыз искусствосунун залкарлары: 
Болот Шамшиев 
16-30   Жарнама
16-35   Соцроликтер
16-40   Кыргызтелефильм “Парижге кеткен 
жол”  (“Дорога в Париж”)
17-00   “Сениби, шашпагын”  (“Ну, погоди”)  
Мультфильм
17-30   Хит парад   
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Детектив” Сериал
19-00   “Кыргыз деп келгем дїйнєгє”  Бай-
дылда Сарногоев
19-30   Жаўылыктар”
19-50   Жарнама
19-55   Соцроликтер
20-00   Шайлоо - 2020
20-30  “Мурас”
20-50   “Эскеребиз, эстейбиз” 
21-00   “Тїнїўєр бейпил болсун, бєбєктєр”
21-10   “Бир ырдын тарыхы”
21-30   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы
21-50   Жарнама
21-55   Соцроликтер
22-00   Кино саат
23-30     Жаўылыктар
23-50  Нарын гимни

ЖУМА,
11 – с е н т я б р ь

07-50  Таўкы кєнїгїї
08-00   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы

08-30   Мультфильм
08-50   Жарнама
08-55   Соцроликтер
09-00   “Кыргыз деп келгем дїйнєгє”  Бай-
дылда Сарногоев  
09-30   “Мурас”
09-50   Жарнама
09-55   Соцроликтер
10-00   “Тїшкє кирет балалык”  (“Снится 
детство”)  Фильм концерт
10-30   “Эскеребиз, эстейбиз”
10-40   “Бир ырдын тарыхы” 
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
11-20    Жарнама
11-25   Соцроликтер
11-30   “Иттер”  Даректїї фильм
12-00   “Єлкє деми”  Дайджест
12-10   “Детектив”  Сериал
13-00    Жарнама
13-05   Соцроликтер
13-10   “Сїймєнкул Чокморов”  Даректїї 
тасма   
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
14-30   Жарнама
14-35   Соцроликтер
14-40   “Семён Дежнёв”  Кєркєм фильм
16-00     “Єлкє деми”  Дайджест
16-10   Жарнама
16-15   Соцроликтер
16-20   Кыргыз эстрада чеберлеринен ыр 
десте
16-40   “Фанат”  Драма   
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Детектив” Сериал
19-00   “Жума баян”
19-10     “Эстен кетпейт эски ырлар”  (“Ай-
быгып жїрєм айта албай” жана “Жибек 
чач”)
19-30   Жаўылыктар
19-50   Жарнама
19-55   Соцроликтер
20-00   Шайлоо - 2020
20-30  Актуалдуу  маек  
21-00   “Тїнїўєр бейпил болсун, бєбєктєр”
21-10   Атайын репортаж
21-20   Жарнама
21-25   Соцроликтер
21-30   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы
21-50    Кино  саат
23-20   Жарнама
23-25   Соцроликтер
23-30   Жаўылыктар
23-50  Нарын гимни

ИШЕМБИ,
12 – с е н т я б р ь

08-50   Таўкы кєнїгїї
09-00   “Єлкє деми”  Маалымат программа-
сы  
09-20   Мультфильм
09-50    Жарнама
09-55   Соцроликтер
10-00   Актуалдуу  маек
10-30   “Эстен кетпейт эски ырлар”  (“Ай-
быгып жїрєм айта албай” жана “Жибек 
чач”
10-40   “Отко чуркаган бала”  Даректїї тас-
ма
11-00   Кыргыз єкмєтїнїн басма сєз кыз-
маты билдирет
11-20   Жарнама
11-25   Соцроликтер
11-30   “Гестапого каршы десантник”  (“Де-
сантник против гестапо”  Кєркєм фильм
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Жарнама
14-15   Соцроликтер
14-20   “Аялдар алга”  Юмористикалык 
программа
15-30   “Олигархтын кызы”  (“Дочь олигар-
ха”)  Мелодрама
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   “Эркетай”  Балдар їчїн таанып би-
лїї программасы
18-50   Жарнама
18-55   Соцроликтер
19-00   “Кєпїрє”  Кыска метраждуу тасма
19-20   “Жаныбарлар дїйнєсїндє”
19-40   “Эл ичи – єнєр кенчи”
20-00   Шайлоо - 2020
20-30   “Жамийла”  Спектакль
21-30     Жарнама
21-35   Соцроликтер
21-40   Кино  саат
23-00   Нарын гимни
 

ЖЕКШЕМБИ, 
13 – с е н т я б р ь

09-00   Мультфильм
09-20   “Жаныбарлар дїйнєсїндє”
09-40   Жарнама
09-45   Соцроликтер
09-50   “Наводнение”  Кєркєм фильм
13-00  “Эл ичи – єнєр кенчи”
13-20   “Эркетай”  Балдар їчїн таанып би-
лїї программасы
14-00   “Єлкє деми”  Дайджест
14-10   Жарнама
14-15   Соцроликтер  
14-20   “Куудулдар отурушу”
16-45   “Тїштїк Батыш єткєєлї” (“Юго за-
падный переход”)  Кєркєм  фильм
18-00   “Єлкє деми”  Дайджест
18-10   Жарнама
18-15   Соцроликтер
18-20   Музыкалык тыныгуу
18-30   Аймактар алакасы
19-00   “Акындар”  Телефильм концерт 
(ютуб)
19-50   Жарнама
19-55   Соцроликтер
20-00   “Бул чыгарма...”
20-20   “Залкардын изи”  (Композитор Жу-
мамїдїн Шералиев)
20-40   Жарнама
20-45   Соцроликтер
20-50   Мирбек Атабеков. Москва. “Извес-
тия холл”  Концерт
22-00   Кино  саат
23-30   Нарын гимни     


