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ОҚЫРМАНҒА
Мемлекеттің егеменді ел екенін айқындайтын
бірден-бір белгі − ақша айналымында өзіндік төл
вальютасының болуы. Бұл − мемлекеттің нағыз ел
болуып
қалыптасқан
нышаны.
Қазақстан Республикасы – егеменді, тәуелсіз
демократиялық мемлекет. Оның өз Ата Заңы,
Мемлекеттік рәміздері, Ұлттық валютасы бар.
Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша белгісі –
ұлттық валюта. Ол – Қазақстан Республикасы
көлемінде пайдаланылатын заңды төлем құралы.
Теміртау қаласы орталық кітапханасының ақпараттықбиблиографиялық
бөлімі
төл
теңгеміздің
25
жылдығына орай «Теңге- егемендік пен елдіктің
белгісі» атты библиографиялық жаднама құрастырды.
Жаднамаға
орталық
кітапхана
қорындағы
әдебиеттер мен қатар 2006-2017 жылдар

аралығындағы
мақалалар
да
енгізілген.
Пайдаланылған әдебиеттер тізіміндегі материалдар
мерзімдік басылымдардан алынды. Жаднаманы
құрастыру барысында электронды каталог пен
интернет қолданылды.

Қалың оқырман жұртшылықққа арналған.
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Ақшаның шығу тарихы
Бірінші тиындар Грецияда және Кіші Азияда
күмістен соғылса, ал Қытайда мыстан құйылған. Уақыт
өте келе тиын құны да күміс, алтын басты орын алды.
Кейінірек оларға никель, аллюминий қосылды. Сонымен
қатар темір мен қорғасын көп қолданыла бастады.
Тиынды соққанда оның беріктігін арттыру үшін алтынға
және күміске мыс немесе қалайы қоспасын қосады. Бұл
қоспа лигатура деп аталады. Тиынды асыл металдың
үлесі – проба деп аталады.(Проба-қымбат металдың
сорттығын
көрсететін
таңба.).Ол
мемлекетпен
белгіленеді.

ҮІ-ҮІІІ ғасырларда теңгелерді тайпалардың атақты
адамдары шығартып, оған өз таңбаларың бастырған. ІХХ ғасырлардағы Қазақстан жерінде күміс дирхемдері,
алтын динарлары, мыс теңгелері айналымда болды.
Алтын динар халықаралық валюта ретінде қолданылды.
ХІ ғасырдың басында саудада жоғары сапалы күміс
дирхемдер болса, кейін мыс қосылған теңгелер
шығарылды. ХІ ғасырдың аяғында күміс кендерінің сарқылуына байланысты күміс ақша шығару тоқтады. ХІ-ХІІІ
ғасырларда күміс дағдарысына байланысты дирхемдерді
мыстан күйып, сыртына күміс жалатты. Қала қолөнер,
сауда орталығы болды. Қала халқы негізінен егіншіліқ,
қолөнер, саудамен айналысты. Отырарда ішкі айналымға
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арналған жазусыз мыс теңгелер шығарылды. Күміс
теңгелер ірі халықаралық саудада қолданылды. ХҮІ-ХҮІІ
ғасырларда созылған мыс теңгелерге хандардың
есімдері жазылған. ХҮІІ ғасыр- Отырарда ақша шығаруда
құлдырау кезеңі басталып, теңгелер Түркістан мен
Ташкентте соғылды. Оңтүстік Қазақстан қалаларындағы
ақша айналымы теңге емес, жуан сыммен кесіп алу
арқылы жасалған шағын мыс кесектер түріндегі ақшаның
болуымен ерекшеленеді. Ұлы Жібек жолы – ежелгі және
орта ғасырларда Шығыс пен Батысты байланыстырып,
Жерорта теңізінен Қытайға дейін Еуразияны қақ жарып
өтетін керуен жолының жүйесі. Бұл жол Орта Азия мен
Қазақстан территориялары арқылы өтіп, бірнеше сауда
жолдары қалыптасып, дамыды.
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Ұлттық валюта - төл теңге
Халқымыз теңгені бұрын да пайдаланған. Ежелгі
Қазақстан аумағында ақша бұдан көптеген ғасырлар
бұрын
пайдаланылған.
Сырдарияда,
Отырар
алқабында түркі билеушілері, ал Жетісуда түргештер 78 ғасырларда өз ақшаларын шығарған. Отырар мен
Исфиджабта монет сарайлары жұмыс істеген. Он
төртінші ғасырдың соңынан бастап Қазақстанда Әмір
Темір монеталары айналымға енді. Бұлардан басқа
Қазақстан қалаларында саудада Самарқанд, Бұхара,
Ташкент монеталары, негізінен, мыс динарлар
пайдаланылды.
Ерте
замандарда
теңгелерді
Түркістан,
Тараз
қалаларындағы
арнаулы
шеберханаларда жасаған.
КСРО ыдырағаннан кейін кейбір оның кұрамына
енген республикалар өздерінің ұлттық ақша бірлігін
айналымға енгізіп, яғни «рубль аймағынан» шығып
кеткен болса, ал біздің республикамыз сол аймақта екі
жыл бойы қалды. Оның басты себебі, Қазақстанда
өзінің банкнота шығаратын фабрикасы мен Монета
сарайы болмады. Сондай-ақ, Ресей Орталық банкі
Қазақстанға қазақ нышандары бар рубльді шығарып
беруді ұсынған. Соған қоса, олардың мынадай
талаптары болды: біріншіден, егер рубльді пайдалану
үшін Қазақстанның Ресейдің құрамына Ресей
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Федерациясының субъектісі ретінде енуі; екіншіден,
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жинаған небары
700 млн астам АҚШ долларындағы алтын-валюта
резервін Ресейдің орталық банкіне тапсыру.
Міне осындай келеңсіз оқиғалардың орын алуы
Қазақстаннын, төл валютасын шығаруға еріксіз жол
сілтеді. Сөйтіп, 1993 жылдың 12 қарашасында
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен
Қазақстан Республикасы аумағында ұлттық валютаның
енгізілуі туралы шешім қабылданып, 15—18 қарашада
КСРО-ның 1961 — 1991 жылдарда шығарылған
рубльдерін ұлттық валютамыз теңгеге айырбастау
шаралары жүзеге асты. 1992 жылдың 27 тамызы күні
Ұлттық банк теңге купюрасының үлгілерін бекітті.
Ертесіне қазақ валютасын өмірге келтірген суретшілер
Тимур Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағымсалы
Дүзелханов, Қайролла Әбжәлеловтер Англияға
аттанды.
1992 жылы құпия жолмен біздің алғашқы
валюталарымыз 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100 номиналдағы
банкноталар түрінде төрт ғасырлық тәжірибесі бар
ағылшынның пошта маркілері мен банкнота жасауды
кәсіп еткен «Харрисон және оның ұлдары»
компаниясымен
өзара
жасалған
келісімшартқа
байланысты
шығарылды.
Теңгенің
арқасында
аталмыш компания Ұлыбритания ханымының Алтын
белгісімен марапатталып, біздің ұлттық валютамыз
Британия корольдігінің ең үздік экспорттық өнімі
аталды. Жер шарына атын шығарған теңгеге құрмет
ретінде ағылшын компаниясының бас ғимаратында
біздің ақшамыздың суреті салынған тақта ілінді.
Ұлттық валютамыз Қазақстан Республикасы
Президентінің 1993 жылғы 12 қарашадағы
жарлығымен 1993 жылы 15 қараша күні таңертеңгі
сағат 8:00-ден бастап енгізілді.

Қазіргі күні бұл қағаз ақшалар металл ақша
түрлерімен ауыстырылды. Ұлттық теңгеміздің
шеттері қазақтың ою-өрнектермен безендірілген. Әр
мемлекеттің
ақшасы
оның
ұлттық
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тарихын,ерекшеліктерін анықтайтын нышан. Төл
теңгеміздің бірінші бетінде қазақ халқының әйгілі ұлы
тұлғаларының бейнелері басылды.

Екінші бетінде ою-өрнектер, табиғат көріністері
бейнеленіп, елтаңбамыз салынған. Теңгенің 16-ға
жуық құпия қорғанысы, белгісі бар. Ұлттық
валютамыздың дизайнын жасаушы авторлық топтың
жетекшісі Тимур Сүлейменов болды. Қазақстан Ұлттық
Банкі 2006 жылы айналымға жаңа дизайнды
банкноттар дайындап шығарды, бұл банкноттар 200
теңгеден 10000 теңгеге дейін. 2006 жылы 15 қарашада
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 200, 500,
1000, 2000, 5000, 10000 теңгелік банкноталардың
келбетіне өзгерістер енгізіп шығарды. Мұндағы
шаралар банкнотадағы адам бейнесінің болмауын
және олардың қорғаныс қабілетінің жоғары болуын
көздейді.
Қазақстан теңгесі өзге де мемлекеттік
символдармен қатар еліміздің экономикалық және
әлеуметтік өмірдің көрінісінен хабар береді. Ұлттық
валютаны енгізу ұлттық экономиканың аяққа тұруы мен
еліміздегі нарықтық экономиканың белең алуының
алғышарты болды.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің мұражайы
Қазақстандық валютаның жасалу тарихын
болашақ ұрпақ үшін сақтап қалу мақсатында 1997
жылы 13 қарашада Ұлттық Банктің мұражайы
ашылды.
ҚР Ұлттық Банкінің мұражайы Банк жүйесінің
даму тарихы кабинетінің базасында Мембанктің
республикалық
кеңсесінің
басқарушысы
В.А.
Бондаренконың бастамасымен құрылды.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
мұражайының ресми ашылуы 1997 жылғы 13 қарашада
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ғимаратында
өтті. Мұражайға тұңғыш келген адам Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев болды,
ол бұл күні мұражайдың «Құрметті қонақтарының
кітабында» ескерткіш жазба қалдырды.
2002 жылғы 15 қарашадан бастап мұражай
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы
қалалық филиалының ғимаратында жұмыс істейді.
Бүгінгі күні мұражайдың қоры 5 мың материалдық
мәдениет заттарын жинастырған. Бұл жерде XII — XIV
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ғасырлардағы,
қола
және
күміс
монеталар,
революцияға дейінгі Ресейдің, уақытша үкіметтің,
РКФСР және КСРО-ның ақша белгілері, сондай-ақТМД
елдерінің ақша белгілері сакталған. Мұражай қорында
құны 5 және 10 рубль 1898-1899 жылдары шығарылған
Николай II патшаның бейнесі бар орыс алтын
монеталары, Ұлы Петр, Екатерина II, Николай II
бейнесі бар күміс монеталар бар. Сондай-ақ
жәдігерлер арасында Құны 5000 теңге салмағы 1 кг 925
сынамды күмістен жасалған, Қазақстан тәуелсіздігінің
10 жылдығына арналған күміс монета мұражайға
келушілерді өзінің өлшемімен және дизайнымен
таңғалдырады. Бұл жерде Түркістанның 1500
жылдығына арналған монеталар, ұлттық валютаның 10
жылдығына арнап шығарылған бірінші түрлі-түсті күміс
монеталар,
«Қазақстан
Петроглифтері»,
«Қазақстанның
қызыл
кітабы»,
«Қазақстанның
қолөнері», «Сәулет және тарихи ескерткіштер»,
«Көшпенділер алтыны», «Ертеде соғылған монеталар»
сериясындағы монеталар сақталған. Мұражайға
келушілер арасында Қазақстандық теңге сарайы
шығарған — «Қызыл бөрі», «Регель қызғалдағы»,
«Шабандоз» алтын және күміс монеталар үлкен
қызығушылық тудырады. Соңғы жетістіктер ретінде
биколорлы монеталарды, эмалі бар proof сапасындағы
күміс монетаны, ұлттық валютаның 15 жылдығына
арналған салмағы 1 кг номиналы 50 000 теңге күміс
және алтын бірегей монеталар шығаруды меңгеруді
атап өтуге болады.
Монеталардың
бет жағында (аверсінде)
жоғарғы
бөлікте
Қазақстан
Республикасының
Елтаңбасы бес рет бұралып өрнектелген сегіз
бұрышты розеткамен қоршалып бейнеленген және
мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген
жазу орналасқан. Теменгі бөлігінде монетаның
номиналын білдіретін «50000 ТЕҢГЕ» деген жазу
орналасқан.
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Ұлттық
Банк
мұражайы
Қазақстан
Республикасының
аумағындағы
ең
бірегей
мұражайлардың бірі болып табылады. Ақша жүйесінің
тарихы мен дамуы, ақша белгілері барлық кезеңдерде
тану және талқылау үшін қызықты тақырып болды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мұражайы
ақша белгілерінің алуан түрлі үлгілері ұсынылған
жалғыз мұражай болып табылады.
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