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Азыркы дїйнєдє акча эмне жана 
анын баалуулугу эмнеде экени 

жалпыга маалым. Бирок, акча – жалпы 
эквивалент гана эмес, єзгєчє товар да-
гы, ал єзїнїн негизги милдетин атка-
руусу їчїн белгилїї бир касиеттерге ээ 
болууга тийиш. 

Баарынан мурда, акча - жїгїртїї 
каражаты жана тєлєм каражаты, анын 
жардамы менен адамдар, ишкерлер, фир-
малар, єлкєлєр ортосунда товарларды 
жана кызматтарды алмашуу жїрєт. Соо-
да бїтїмдєрїндє жана мамлекеттер ара-
лык мамилелерде ортомчу болуу менен 
улуттук валюта єзїнїн функцияларын 
аткаруу їчїн ишенимге ээ болууга, де-
мек, жасалмалоодон ишенимдїї корго-
лууга тийиш.

Ошентип, акча кантип жаралат 
жана аларды жаратууда эмнелер 
эске алынууга тийиш? 

Алгач тємєнкїнї так аныктап алуу 
керек: банкнотанын анда элементтер ав-
томаттык иштетїї жана детекция (жа-
салма эместигин аныктоо) їчїн мїмкїн 
болушунча ыўгайлуу жайгашкан коргоо 
комплексин иштеп чыгуу керекпи же 
кєркєм жасалгалоого артыкчылык бе-
рип, ал эми коргоо элементтерин кийин 
дизайнга тууралоо керекпи? 

Дал ушул татаал милдетти: ар кандай 
жана карама-каршылыктуу талаптарды 
– банкнота жасалмалоодон ишенимдїї 
корголгон документ, жана бир эле убакта 
искусствонун чыгармасы болууга тийиш-
тигин айкалыштырууну адистер чечїїгє 
тийиш.

Банкноталардын  
коргоо элементтерин 

аныктоо

Тєлємдїн ишенимдїї каражаты 
болуп кызмат кылуу їчїн банк-

нота жасалмалоодон жакшы корголууга 
тийиш. Албетте, жасалмалоого болбой 
турган банкноталар жок жана ар бир 
єлкєнїн борбордук банкынын милдети 
акча жасалмалоочулардын ишин мїмкїн 
болушунча татаалдантуу, жасалмалоону 
“экономикалык максатка ылайыксыз” 
кылуу. Мына ошондуктан купюраларда 
кагаз чыгарылып жатканда ага камтыл-
ган, ошондой эле басуу процессинде кир-
гизилген эў ар тїрдїї коргоо элемент-
терин камтыйт, алар жасалмалоочулар 
їчїн “кылтактын” милдетин аткарышат. 

Банкоталарга киргизилїїчї коргоо 
элементтери їч негизги деўгээлге клас-
сификацияланат: 

Сомго – 25 жыл

Кечээ улуттук валютабыз – сомдун киргизилишине чейрек 
кылым толду. Тарыхый чен-єлчємдєн алганда сомубуз 
али “жаш”, бирок эмитен эле биз бул мамлекеттик атрибут 
менен сыймыктана берсек болот. Себеби Кыргызстан 
постсоветтик мейкиндикте биринчилерден болуп єзїнїн 
улуттук валютасын киргизген. Азыр да накталай эмес жана 
электрондук акчалар кеўири жайылып бара жатканына 
карабастан, нак акча дайыма тєлємдїн эў маанилїї 
каражаты болуп келген жана кала бермекчи.

Акчалар 
кантип 
жаралат?

1-деўгээл: ачык коргоо белгилери – 
аларды текшерїї їчїн атайын прибор-
лорду жана кєндїмдєрдї талап кылбаган 
коргоо элементтери, алар турган ордун-
да да, идентификациялоодо да калк їчїн 
ыўгайсыздыктарды жаратпоого тийиш. 
Адатта, мындай элементтерге класси-
калык салттуу элементтер кирет жана 
алар 4-5 тїрдєн ашык болбоого тийиш. 
Сомдун банкноталарында мындай эле-
менттерге суу белгиси жана коргоочу 
тилке, голограмма, иридесценттик тил-
ке жана 5000 сомдуктагы тїсї кубулуучу 
боек кирет. 

2-деўгээл: аларды текшерїї їчїн 
атайын кєрїїчї приборлор талап кы-
лынуучу коргоо элементтери. Коргоону 
бул деўгээли финансы кредиттик меке-
мелердин касса кызматкерлери їчїн ар-
налган. Аларга ультракызгылтым жана 
инфракызыл нурларда жаркыроого ээ 
элементтер киришет. 

Акырында, 3-деўгээл: Улуттук бан-
ктын эксперттери їчїн атайын арналган 
жашыруун коргоо элементтери. 

Андан тышкары, азыркы заманда 
илим менен техниканын деўгээли, ав-
томаттардын, анын ичинде банк кыз-
маттары чєйрєсїндєгї автоматтардын 
кеўири жайылтылышы, банкоматтар-
ды жана автоматтык кассирлерди пай-
далануу автоматташтырылган иштетїї 
жєндємїнє ээ банкноталарды чыгаруу 
зарылдыгын таўуулоодо. Бул їчїн купю-
рага машина окуучу атайын элементтер 
камтылат, алар автоматтарга купюра-
лардын жасалма эместигин текшерїїгє 
гана эмес, анын номиналын аныктоого 
да мїмкїндїк берет.

Бирок, коргоо элементтерин гана 
киргизїї жетиштїї эмес, ар бир коргоо 
элементи жана анын єзгєчє касиетте-
ри банкотанын жїгїртїїдєгї ємїрїнєн 
акырына чейин функцияларын аткаруу-
сун камсыздоо зарыл. 

Мындай банкноталарга тємєнкї 
маанилїї талаптар – узак кызмат кы-
луу жана бырыштырууга туруктуулук 
болуп саналат.  Банкноталар жїгїртїї 
процессинде акырындык менен алгач-
кы тїрлєрїн жоготушат, эскирет жана 
жараксыз болуп калышат. Улуттук банк-
ноталарга кенебестик мамиле оўдолгус 
кесепеттерге алып келет: акчалар тез эле 
кайра оўдолгус жарамсыз болуп калы-
шат, структурасын жоготот, бїктєлгєн 
жерлеринен айрылат. Айрылган, бир не-
че жеринен скотч менен чапталган, кир 
банкотанын жасалма эместигин аныктоо 
татаал болуп калат. 

Банкноталардын жетиштїї са-
ны жїгїртїїдє сакталып калуусу їчїн 
мезгил-мезгили менен жаўыларын чы-
гарып, эскилерин алмаштырып туруу 
зарыл. Албетте, жаўы банкноталар-
ды басып чыгаруу – кошумча чыгым. 
Банкноталарды басып чыгаруудагы 
чыгымдарды минималдаштыруу їчїн 
їнємдїїлїккє жетишїї керек. Мы-
на ошондуктан банкноталар айрылуу, 
сїрїлїї, бїктєлїї жана бырышуу сы-
яктуу механикалык бїлїнїїгє турук-
туулукка ээ болууга тийиш. Бул їчїн 
банкноталардын ємїрїн максималдуу 
узартууга мїмкїндїк берїїчї атайын 
методдорду жана коргоо элементтерин 
тандоо зарыл.

Айталы, банкноталардын ємїрїн 
узартуу їчїн негизги метод болуп банк-
ноталык кагазды чыгаруу їчїн негиз-
ди тандоо саналат. Дїйнєнїн кєптєгєн 
єлкєлєрїнїн валюталары сыяктуу эле 
кыргыз сому дана белгилїї бир уни-
калдуу касиеттерге ээ пахта буласынан 
жасалган. Айрылганга чейин бул кагаз 
беш миўге чейинки бїктєлїїгє туруш-
тук берет.

Банкноталардын  
дизайны

Банкнота – бул жєн гана товар 
эмес, ал єлкєнїн єз алдынча 

“визиттик карточкасы”, ал єлкєнїн та-
рыхый маданий мурасын жана улут-
тук колоритин чагылдырат. Кєптєгєн 
адамдар башка єлкєгє биринчи жолу 
келїї менен єлкє жана анын мадания-
ты жєнїндє алгачкы таасирлерди кєп 
учурда жергиликтїї валютанын тыш-
кы кєрїнїшїнєн алышат. Себеби, дал 
ушундай бир караганда майда нерселер-
ден мамлекеттин имиджи тїзїлєт. Мы-
на ошондуктан ар бир єлкє єзїнїн ва-
лютасынын тышкы кєрїнїшї жєнїндє 
кам кєрєт.

Дїйнєлїк практикада улутутк ва-
люта їчїн сюжеттерди тандоого ма-
миле ар кандай. Мисалы, Улуу Бри-
таниянын банкноталарынын сєзсїз 
болуучу атрибуту болуп Елизавета II 
канышанын портрети саналат, АКШ 
долларынын банкноталары прези-
денттеринин портреттери боюн-
ча таанылат. Евронун ар бир номи-
налына еврозонага кирген єлкєнїн 
белгилїї бир архитектуралык сти-
ли туура келет, ал эми россиялык 
рубл дер Россиянын ири шаарларына  
арналган.

Кыргыз Республикасынын валю-
тасынын сюжеттеринде негизги багыт 
катарында Кыргызстандын тарыхый- 
маданий мурастарынын чагылышы бо-
луп калды. Банкноталардын алдыўкы 
бетин искусство жана маданият тар-
магындагы эў мыкты єкїлдєрдїн пор-
треттери кооздоп турат. Арткы бе-
тинде Кыргызстандын кооз жерлери  
тартылган. 

Банкнотанын єлчємї ага бардык ой-
логондорду жайгаштыруу жана єзїнїн 
арналышын талаптагыдай тїрдє аткаруу 
їчїн єтє аздык кылат. Мына ошондук-
тан акчалардын дизайнын иштеп чыгу-
уда башкы милдет болуп дизайндын ар 
бир элементи банкнотаны кооздоп гана 
турбастан аны жасалмалоодон коргошу 
да їчїн акчанын коргоолушун анын ви-
зуалдык образына табигый кошуу сана-
лат. Тїстїк гамманын, дизайндын опти-
малдуу айкалышы жана банкноталарды 
кєркєм кооздоо контекстинде заманбап 
коргоо элементтерин пайдалануу зарыл. 
Анын їстїнє, жїргїзїлгєн изилдєєлєргє 
ылайык, адамдар банкноталарда эсте 
калаарлык жана кызыктуу дизайн бол-
со, алардын кєп белгилерин эсте сактап 
калышат. Себеби, єзїнє тарткан дизайн 
акчаларга мамиле жасоо адатына да та-
асир эте алат. Эгерде коом банкнота-
ны кабыл албаса, анда аны пайдалан-
байт. Мындай банкнотаны билишпейт, 
же анын коргоо элементтерин араў таа-
нышат, аны менен акча жасалмалоочуга 
пайдаланылып жаткан банкноталарга 
салыштырмалуу жасалманы аныктоо 
ыктымалдуулугу аз болгон шарттарда 
иштєє мїмкїнчїлїгїн беришет. Кабыл 
албоо алардын кызмат кылуу мєєнєтїн 
азайтуу менен адамдардын банкоталар-
га одоно мамиле жасоосунун себеби бо-
луп калышы мїмкїн, бул банкноталарды 
чыгаруу боюнча чыгымдарга таасирин  
тийгизмекчи.

Мына ошентип, банкноталарды 
чыгаруу – татаал жана сырдуу про-
цесс, ал биринчи кїндєн тарта эле ага 
сїрєтчїлєрдїн гана эмес, акча белгиле-
рин коргоо жаатындагы адистердин жана 
атїгїл, алардан кийин эсептєє сорттоо-
чу техниканы пайдалануу менен банк-
ноталарды иштетїї маселелери менен 
алектенїїчї адистердин да активдїї ка-
тышуусун талап кылат. 

Дана САЙФУЛЛИНА, 
КРнын Улуттук банкынын 

Накталай акча менен иш алып 
баруубашкармалыгынын 

эксперттик бєлїмїнїн начальниги  


