
18-майда Эл аралык музейлер 
кїнїнє карата М.В.Фрунзе 
Їй-музейинде «Дїйнєдєгї 
жана Кыргызстандагы 
музейлер» аттуу кєчмє 
кєргєзмє ачылат.  

Музей - маданияттын кїзгїсї. Ма-
териалдык жана материалдык эмес 
баалуулуктарды илимий изилдєє ме-
нен бирге, атайын чогултулган ата-
бабаларыбыздан калган тарыхый экс-
понаттарды сактап, келечек муундар-
га жол кєрсєтїї деп эсептейм. Моск-
вада, Ленинградда 1977-жылы эл ара-
лык музейлер кеўешинин 12-генерал-
дык ассамблеясында советтик делега-
циянын сунушу менен 18-май эл ара-
лык музейлер кїнї менен бирдикте 
музей кызматкерлеринин профес-
сионалдык майрамы деп белгилен-
ген. Бул майрамга карата «Дїйнєдєгї 
жана Кыргызстандагы музейлер» ат-
туу кєчмє кєргєзмє ачылат жана ага 
байланышкан, тематикалык лекция-
лар,  илимий окуулар, экскурсиялар 
студенттер менен атайын уюшулган 
иштер, театрлаштырылган кечелер, 
сїрєттєр, документалдык материал-
дар, баалуу экспонаттар жана видео-

роликтер кєрсєтїлєт. Бул кєргєзмєдє 
Париждеги Лувр, Амстердамдагы Ван 
Гога, Лондондогу Тейт Модерн, Эр-
митаж сыяктуу кєптєгєн жана баш-
ка белгилїї музейлер менен бирге-
ликте Кыргызстандагы Тарых музе-
йи, М.В.Фрунзе Їй-музейи, Г.Айтиев 
атындагы улуттук кєркєм сїрєт му-
зейи, Бурана жана Манас атабыздын 
кїмбєзї тууралуу маданий тарыхы-
быз кеўири чагылдырылган. Архео-
логиялык казуулардан табылган ну-
мизматикалык экспонаттар сактал-
ган жана ал баалуулуктар келечекке 
ошол бойдон єтїїсї зарыл. Музейдин 
єнїгїшї, маданияттын гїлдєшї їчїн 
ар бир адам єз кесибин сїйїї менен 
иштесе, ал качандыр бир мезгилде 
єз жемишин берет деп эсептейм. Бї-
гїнкї кїндє Бишкекте 42 мамлекет-
тик жана 174 мектептеги музейлер-
ди кошкондо жалпы Кыргызстанда 
700дєн ашык музейлер бар.   
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Бїгїнкї кїнї Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук 
банкы чыгарган коллек-

циялык монеталар єзгєчєлєнгєн 
тарыхый мааниге гана эмес, фи-
нансылык жактан кирешелїї ка-
ражат болууда. Тажрыйба кєр-
сєткєндєй, Кыргызстандагы кол-
лекциялык монеталардын нуска-
сынын чектелип ( кїмїш моне-
талар 1 миў даанадан 3 миў даа-
нага чейин, ал эми алтын моне-
талар 1 даанада) чыгышы, анын 
баалуулугун арттырып, экск-
люзивдїї экенин кєрсєтїп ту-
рат. Ошондуктан, жогорку єтїм-
дїїлїккє ээ. 

Келечекте баалуу металлдарга 
карата баанын кєтєрїлїшї ме-
нен Кыргызстандагы коллекция-

лык монеталардын мааниси да-
гы жогорулап, байлык топтоочу 
каражат катары баалуу металл-
дардан жасалган коллекциялык 
монеталар жакшы инвестиция 
болмокчу.

Эл аралык нумизматикалык 
рынокто КМШ мамлекеттери 
арасында Кыргызстанда саты-
лып бїткєн монеталар эў жогор-
ку позицияны ээлеп, чоў суроо 
талапка ээ. Ошондуктан, кол-
лекционерлер жана эксклюзив-
дїї кооз, баалуу буюмду баала-
гандар їчїн Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкы єздїк 
коллекцияны сейрек кездеш-
кен, 1995-жылдан 2007-жылга 
чейин Улуттук банк чыгарган 
алтын жана кїмїш монетала-

рын сатып алуу мїмкїнчїлїгїн 
сунуштады. 

Аукционго жеке адамдар жана 
юридикалык жактар катышыш-
ты. Сатып алуучуларга ыўгайлуу 
шарт тїзїї максатында, нак акча 
менен ошол жерде эсептешїїлєр-
дї жїргїзїї сунушталды. Аук-
ционго кїрєєсїз катышуу мїм-
кїнчїлїгї да каралган болчу. 

Аукционго 30дан ашык  кол-
лекционер, нумизмат катышып, 
сатыкка коюлган бардык эсте-
лик монеталар баштапкы баасы-
нан 1,5-2 эсе кымбат сатылды.  
Алгач, 17 лоттон турган  кол-
лекциялык монеталардын  ичи-
нен алтындан жасалган  “Ош-
3000” монетасы 20000 (баштап-
кы баасы) менен сатыкка чыга-

рылса,  ал 34100 сомго  саты-
лып кетти. Албетте, ушул  “Ош-
3000” монетасы їчїн атаандаш-
тык кїчтїї болду. Бул монетага 
ээ болгон 12 номердеги коллек-
ционер мындан башка дагы баа-
луу монеталарды  єз баасынан 
жогору  сатып алууга жетишти. 
Ал “Улуу Жеўишке 60 жыл” кї-
мїш монетасын 13200 сомго са-
тып алды. 

Аукциондо  андан кийин-
ки кымбат баада  “Аркар” жа-
на “Улуттук валютага 10 жыл”  
кїмїш монетасы 29 номерлїї 
коллекционер тарабынан 31400 
(ал баштапкы баасы7500 сомго 
коюлган) сомго сатылып алын-
ды. “Єзгєн архитектуралык 
комплекси”, “Ак маўдай гїл” жа-

на “Манас эпосуна 1000 жыл” кї-
мїш монеталары бир лотто саты-
лып, ал баштапкы баасы 11000 
сомдон 26 000 сомго кєтєрї-
лїп сатылды. Коллекционерлер 
арасында сатыкка коюлган бар-
дык лоттор кызыгууну жаратып, 
баштапкы баалардан  бир нече 
эсе жогору сатылды. Аукцион-
дун баштапкы баасынын жал-
пы суммасы 107 миў сом болсо, 
жыйынтыгында 17 лоттун баасы 
301 миў 600 сомго жеткен. Бул 
жыл сайын Улуттук банк чыгар-
ган коллекциялык монеталардын 
нумизматтар арасында  аброю 
уламдан-улам  жогорулап жат-
канынан кабар берет. 

Абдимухтар АБИЛОВ 

БААЛУУ МОНЕТАЛАР 
БАШТАПКЫ 

БААЛАРЫНАН АШТЫ 
Єткєн жумада Г.Айтиев атындагы улуттук кєркєм сїрєт музейинде Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын киргизилген кїнїнє 
карата, ошондой эле коллекционерлер менен нумизматтардын суроо-талаптарын 
канааттандыруу максатында алтын жана кїмїш монеталарын сатуу боюнча 
17 лоттон турган аукцион єткєрдї.

Китеп базарлыгыКитеп базарлыгы

Жакында К.Баялинов атындагы Респуб-
ликалык балдар жана жаштар китепкана-
сында Тїрк тилдїї мамлекеттердин сая-
сатын колдоо Фондусу тарабынан белекке 
келген жаўы китептердин кєргєзмєсї жа-
на салтанаттуу бет ачаары болуп єттї. Бул 
иш-чара Азербайжандын кєз карандысыз 
туўгуч президенти Гейдар Алиевдин 91 
жылдыгына жана Ч.Айтматовдун жар-
кын элесине арналды. Китепканага тїш-
кєн 2.000 нуска китептин ичинде азербай-
жан элинин тарыхына арналган, азербай-
жан классиктеринин жана кыргыз элинин 
улуу жазуучусу Ч.Айтматовго жана Гей-
дар Алиевге арналган чыгармалардан тур-
ган кыргыз жана орус тилиндеги китеп-
тер. Максаты тїрк тилдїї элдердин клас-
сик жазуучуларынын чыгармаларын таа-
нытуу їчїн жаш муундарды китеп окууга 

тартуу болуп саналат. Китепкананын ди-
ректору Султангазиеванын билдиргенине 
караганда бул китептер аймактык китеп-
каналарга таратылат.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА 

ЖАЎЫ ЧЫГАРМАЛАРГА БАЙЫДЫМУЗЕЙ – ЖАРАТУУЧУ 
ЖАНА САКТООЧУ ТАРЫХ

Бишкек шаарынын Октябрь районун-
да Орто-Сай, Кулун-Ата, Оберон, Кызыл-
Ордо, Асанбай жана Кєк-Жар базарла-
ры жайгашкан єрткє каршы коопсуздук 
эрежелеринин одоно тїрдє бузулганды-
гы жєнїндє єрттєн сактоо органдары-
нын кєптєгєн эскертїїлєрїнє карабастан, 
єрт эрежелерин бузуулар ушул убакка че-
йин жоюла элек. Бир жылда 2-3 жолу ба-
зар боюнча кїжїрмєн тактикалык машы-
гуу болуп турат. Єрт єчїрїїчї унааларга 
атайын калтырылган жол менен базарды 
аралаганга туура келет. Мындан сыртка-
ры, жыл сайын Бишкек мэриясынын жа-
на райондук администрациянын чечи-
ми негизинде рейддер єткєрїлїп турат. 
Кїндєн кїнгє Орто-Сай базарынын ай-
ланасындагы жолдорго убактылуу май-

да тїйїндєрдїн єсїшїнєн єрт єчїрїїчї 
унаалардын єрт болгон жерге жетїїгє 
тоскоолдуктар болуп турат. Ошондуктан 
Октябрь райондук администрациянын 
жардамы менен уруксаты жок коюлган 
майда тїйїндєрдї алдырууга туура кел-
ди. Єрт єчїрїїчї унаа бара турган жол-
дор дайыма ачык болгону оў.
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