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ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА «KIDS ON THE MOON (ДЕТИ НА 
ЛУНЕ)» ОТКРЫЛАСЬ В АЛМАТЫ 

 
 
1 июня впервые в Казахстане был запущен интерактивный проект «Kids 
on The Moon (Дети на Луне)» в торгово-развлекательном центре Esentai 
Mall. Проект проводится при поддержке акимата г. Алматы. 
 
Выcтавку открыли Ахметжан Есимов, аким г. Алматы, Токтар Аубакиров, 
первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, обладатель 
звания «Народный Герой», и Агнешка Новак, управляющий директор 
Esentai Mall. Гостями открытия стали звезды казахстанского шоу-
бизнеса, популярные дизайнеры, телеведущие и блогеры со своими 
детьми, такие как Салтанат Баймухамедова, Адель Смит, Диана 
Снегина, Алена Петрова и многие другие. 
 
Открывая проект г-н Есимов отметил, что история нашей страны и 
исследование космоса человеком неразрывно связаны: ведь именно с 
космодрома Байконур отправился в свой первый космический полет 
Юрий Гагарин. Он убежден, что обучающий проект «Дети на Луне» 
станет платформой для вовлечения подрастающего поколения в 
исследование космоса. Быть может, именно здесь, слетав на Луну, кто-
то из детей поймет, что его предназначение – космос.  

Каждый ребенок, благодаря мультимедиа технологиям, сможет 
почувствовать себя настоящим космонавтом. Esentai Mall создал 
космическую зону, где расположились модуль Земли и Лунный модуль. 
Интерьер модуля Земли оформлен и выстроен с помощью изображений 
космического пространства и кабины панелей шаттла. Лунный модуль, 
благодаря специальному напольному покрытию, имитирует поверхность 
Луны, создает эффект настоящей «походки по Луне». 

Кроме этого, в рамках проекта предусмотрены фото-выставка 
официальных фотографий, предоставленных Европейским космическим 
агентством (ESA) и NASA, выставка материалов, специально 
предоставленных Национальным космическим агентством Республики 
Казахстан, выставка муляжей моделей космических кораблей и 
луноходов ESA и NASA, которые охватывают промежуток времени со 
времен программы «Аполлон» до настоящих дней, муляж 
Международной космической станции, костюмов космонавтов и многое 
другое. 
 
«Весь мир наблюдал за полетом Юрия Гагарина в космос, я и многие 
другие дети и взрослые в то время мечтали полететь в космос. «Дети на 
Луне» – это удивительный проект, который здесь и сейчас может 
осуществить мечту тысячей детей», - поделился Токтар Аубакиров. 



Несмотря на то, что выставка ориентирована на детей в возрасте от 5 до 
10 лет, для самых юных посетителей также предусмотрена 
развлекательная площадка. 
 
На сегодняшний день выставку посетили около 700 000 детей в 19 
странах Европы и Южной Америки. Выставка продлится до 31 июля 2014 
г.  
 
 
Контакты для СМИ: 
 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
моб. тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
 
Инна Лебедева 
тел.: 8 (727) 239-11-33 
моб. тел.: 8-777-674-76-50 
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O ESENTAI MALL 
 
Esentai Mall – уникальный проект Capital Partners, который был 
спроектирован и разработан с целью предложить особую атмосферу и 
условия международного уровня для шоппинга и развлечений. 
 
Esentai Mall предлагает жителям и гостям города услуги тщательно 
подобранных международных торговых операторов, выбор ресторанов, 
кинотеатр и другие развлечения, и все это в легкой доступности как для 
транспорта, так и для пешеходов. 
 
Торгово-развлекательный центр является самой оживленной частью 
мультифункционального комплекса Esentai Park, где также расположены 
отель Ritz Carlton, офисные помещения международного класса А и 
жилой комплекс Esentai Residences. 
 
ESENTAI MALL: ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 
Дата открытия: 20 октября 2012 года 
Общая площадь здания: 100 500 м2 
Площадь арендуемых помещений: 52 000 м2 
Количество торговых этажей: 6 
Количество магазинов: 160 
Количество парковочных мест: 710 в подземном паркинге и 510 в 

гостевом наземном паркинге 
Ключевые арендаторы: Christian Dior, Prada, Gucci, 

Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, 
Burberry, Fendi, Saks Fifth Avenue, 
Esentai Gourmet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О ПРОЕКТЕ «KIDS ON THE MOON (ДЕТИ НА ЛУНЕ)» 
 
Проект «Kids on the Moon (Дети на Луне)» является интерактивной 
выставкой, нацеленной показать в практической форме пошаговое 
завоевание космоса человеком. Целевая аудитория выставки – дети от 5 
до 12 лет. 
 
Выставка предполагает две космические специально сконструированные 
модели, имитирующие фрагмент спутника и оснащенные специальным 
мультимедийным оборудованием: модуль Земли и Лунный модуль. 
Интерьер модуля Земли оформлен и выстроен с помощью изображений 
космического пространства и кабины панелей шаттла. Пол Лунного 
модуля имеет специальное напольное покрытие, создающее эффект 
настоящей «походки по Луне». Кроме этого, в рамках проекта 
предусмотрены фото-выставка официальных фотографий, 
предоставленных Европейским космическим агентством (ESA) и NASA, 
выставка материалов, специально предоставленных Национальным 
космическим агентством Республики Казахстан, выставка муляжей 
моделей космических кораблей и луноходов ESA и NASA, которые 
охватывают промежуток времени со времен программы «Аполлон» до 
настоящих дней, муляж Международной Космической Станции, 
костюмов космонавтов и многое другое. 
 
Автором проекта выступает португальское event-агентство IdeiaBiba. 
 
 
KIDS ON THE MOON (ДЕТИ НА ЛУНЕ): ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 
Дата начала проекта: 1 июня 2005 года 
Количество детей, посетивших 
выставку: 

672 346 

Общее количество дней выставки 2195 
Расстояние, пройденное 
выставкой: 

231 280 км. 

Количество стран-участниц 
выставки: 

19 

Количество проведенных 
мероприятий: 

96 

Стоимость выставки: более €100 000 
 
 
KIDS ON THE MOON (ДЕТИ НА ЛУНЕ): В ВОПРОСАХ И 
ОТВЕТАХ:  
 
Почему Esentai Mall выбрал именно этот проект? 
 
В первую очередь Esentai Mall заинтересовался этим проектом в силу 
исторического прошлого Казахстана – ведь не каждая страна может 
похвастаться наличием первого и крупнейшего в мире космодрома, а 
также двумя великими космонавтами.  Выставка «Kids on the Moon (Дети 
на Луне)» позволяет не только узнать о поэтапном покорении космоса, 
но и почувствовать себя настоящим космонавтом, посетив 



интерактивные модули в космических скафандрах. И, конечно, нам очень 
хотелось предоставить такую уникальную возможность детям 
Казахстана.  
 
Какова история создания проекта? 
 
Первая выставка прошла 1 июня 2005 года в Португалии, где автором 
проекта выступило португальское event-агентство IdeiaBiba.  
 
João Pedro Amaral, исполнительный директор event-агентства IdeiaBiba: 
 
«Event-агентство IdeiaBiba разработало концепцию с нуля.  Все началось 
в 2004 году, когда мы начали думать о концепции по разработке 
передвижной выставки, отобрали несколько идей по различным 
тематикам, но тема «космоса» вызвала наибольший интерес. После 
проведения некоторых исследований  о космосе мы решили построить 
небольшие портативные реплики космических центров, находящихся в 
США. Ничего подобного не было представлено на рынке, поэтому мы 
решили, что это направление может стать хорошей возможностью для 
развития. 
 
Разработка схемы мероприятия и его концепции стали для нас сложной, 
но в тоже время интересной задачей. Это был первый опыт в 
организации такого рода мероприятий. Ограниченный бюджет также стал 
проблемой, которую предстояло решить, поэтому мы использовали наше 
воображение – то, что мы постоянно используем в своей работе. Так как 
Португалия не связана с космосом, мы обратились к Европейскому 
космическому агентству (ESA), Лиссабонской обсерватории и 
Планетарию Галуста Гульбекяна. Все три организации стали партнерами 
проекта.  
 
В версии 2005 г. в проект не были вовлечены космонавты, но в 
Португалии  нас поддерживали два известных человека – профессор Ру 
Августино (Rui Agostinho), директор лиссабонской обсерватории и 
профессор Карвалью Родригес (Carvalho Rodrigues), «отец» первого и 
единственного португальского спутника.  
 
В 2012 году в Бразилии мы работали в тесном сотрудничестве с 
Бразильским космическим агентством, а также с космонавтом Маркосом 
Понтес (Marcos Pontes), «крестным отцом» мероприятия. Мы внесли 
значительные изменения в конструкции и содержание  мероприятия, 
чтобы максимально соответствовать ожиданиям бразильских 
посетителей, а также их истории. 
 
Самая забавная вещь – людям сложно поверить, что проект 
португальского происхождения. Португалия не связана с космосом, у нее 
нет своей космической истории». 
 
Где еще проходила данная выставка? 
 
До Казахстана выставка «Kids on the Moon (Дети на Луне)» побывала в 
Бразилии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, 



Литве, Македонии, Черногории, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, 
Словакии, Словении, Испании и Турции. 
 
Кто из космонавтов участвовал в выставке? 
 
В проекте «Kids on the Moon (Дети на Луне)» принимали участие 
известные астронавты, среди которых первый и единственный польский 
астронавт Мирослав Гермашевский, первый венгерский космонавт и 
первый эсперантист в космосе Берталан Фаркаш, первый словацкий 
космонавт Иван Белла и первый космонавт Бразилии Маркус Понтис. В 
Казахстане выставку откроет первый казахский космонавт Токтар 
Аубакиров. 
 
Как долго проект был в пути в Казахстан? 
 
Транспортировка выставки – это сложный и длительный процесс. К нам, 
в Алматы, все экспонаты и оборудование прибыли из Греции, по пути 
пройдя такие страны как Болгария, Литва, Латвия, Россия и др. Выставка 
прошла 6500 км за 12 дней.  
 
Каковы сроки проведения выставки? 
 
В Алматы выставка будет проходить с 1 июня до 31 июля 2014 года. 
 
Как попасть на экскурсию? 
 
Предварительно зарегистрироваться на экскурсию можно по телефону 
+7 (727) 330 88 77 или на консьерж-стойке на 1-ом этаже Esentai Mall, 
кроме этого, будучи в молле, гости смогут зарегистрироваться на 2-ом 
этаже, где будет расположена основная часть выставки. Экскурсии 
проводятся каждый час с 10:00 до 22:00 для всех желающих юных 
участников, подходящих по возрасту. Длительность экскурсии 
составляет 45-50 минут, а максимальное количество участников одной 
экскурсии составляет 40 человек. 
 
Почему целевая аудитория имеет ограничение от 5 до 12 лет? 
 
В первую очередь возраст участников был определен на основе 
представленных на выставке материалов и информации, которую 
участники получают в ходе экскурсий. Однако выставочные материалы и 
муляжи будут интересны даже взрослым посетителям, а для самых 
маленьких участников (до 5 лет) организована детская площадка, где 
они могут получить развлекательные и дидактические материалы, а 
также поучаствовать в играх с аниматорами. 
 
Чем отличается модуль Земли от модуля Луны? 
 
Модуль Земли посвящен планете Земля и другим планетам Солнечной 
системы. В этом модуле посетители погружаются в космическое 
пространство благодаря специальному мультимедийному изображению. 
Модуль Луны создает иллюзию пребывания на Луне при помощи 
моделирования ее поверхности, а также различных развлекательных 
действий, например «крошечных лунных прыжков». Также в этом модуле 



находится камера, которая транслирует происходящее на экран снаружи 
и родители юных участников могут наблюдать за происходящим.  
 
Что предлагает выставка помимо интерактивных модулей? 
 
Будут представлены фото-выставка, выставка Международной 
космической станции, а также муляжи планет Солнечной системы, 
костюма астронавта космической программы «Аполлон» и космического 
телескопа Hubble.  
 
Костюм астронавта настоящий? 
 
Нет, костюм является муляжом космической программы «Аполлон», как 
и остальные экспонаты выставки. Стоимость такого костюма 
оценивается в €2 500. 
 
Какие фотографии представлены на фото-выставке? 
 
Фото-выставка состоит из 18 дисплеев с фотографиями астронавтов в 
процессе работы и с фотографиями известных астронавтов с 
автографами. Официальные фотографии предоставили Европейское 
космическое агентство и NASA. Фотографии с автографами были 
выкуплены у лицензированной компании в США. Кроме этого, на 
выставке будут представлены материалы, предоставленные 
Национальным космическим агентством Республики Казахстан. 
 
Что еще предполагается в рамках выставки? 
 
Помимо ярких эмоций и впечатлений, участники выставки получат 
возможность сфотографироваться в специальной космической фотозоне 
и стать «сертифицированным» покорителем Луны.  
 
Каков вес шлемов и костюмов, предлагаемые проектом?  
 
Шлемы и костюмы – это муляжи. Вес шлема составляет около 1,5 кг, а 
костюм весит менее 1 кг.  
 
Сколько весит каждая единица всей выставки?  
 
Космические модули весят около 500 кг каждый. Фото-выставка – 60 кг, 
выставка муляжей – около 300 кг, выставка солнечной системы – 350-
400 кг, другие элементы выставки – менее 50 кг каждый. Общий вес 
составляет около 5-6 тонн.  
 
Сколько часов дети провели в «космосе», на «Луне»? 
 
За все время реализации проекта дети разных стран провели более 
15,000 часов в «космосе» . 
 
 
 
 
 



БАСПАСӨЗ РЕЛИЗІ 
 
Қазақстан, Алматы, 1 маусым 2014 ж. 
 
«KIDS ON THE MOON (АЙДАҒЫ БАЛДЫРҒАНДАР)» ИНТЕРАКТИВТІК 

КӨРМЕСІ АЛМАТЫДА АШЫЛДЫ 
 
 
1 маусымда алғаш рет Қазақстанда Esentai Mall сауда-ойын-сауық 
орталығында «Kids on The Moon (Айдағы балдырғандар)» интерактивтік 
жобасы іске қосылды. Жоба Алматы қаласы ]кімдігінің қолдауымен 
өткізілуде.  
 
Көрмені Алматы қаласының ]кімі Ахметжан Есімов, тұңғыш қазақ 
ғарышкері, Кеңес Одағының Батыры, «Халық қаһарманы» атағының 
иегері Тоқтар bуб]кіров ж]не Esentai Mall басқарушы директоры Агнешка 
Новак ашты. Көрмені ашу қонақтары қазақстандық шоу-бизнес 
жұлдыздары, танымал дизайнерлер, тележүргізушілер ж]не өздерінің 
балаларымен Салтанат Баймухамедова, Адель Смит, Диана Снегина, 
Алена Петрова сияқты блогерлер ж]не т.б. болды.  
 
Есімов мырза көрмені аша отырып, біздің еліміздің тарихы мен адамның 
ғарышты зерттеуі тығыз байланысты: Юрий Гагарин өзінің алғашқы 
ғарышқа ұшуына д]л сол Байқоңыр космодромынан аттанғанын атап 
өтті. Ол «Айдағы балдырғандар» жаттықтырушы жобасының өскелең 
ұрпақты ғарышты зерттеуге тарту үшін негіз болатынына сенімді. Айға 
ұша отырып, д]л осы жерде, балалардың бірі оның тағдырының – ғарыш 
екендігін түсінуі бек мүмкін.  
 
bрбір бала мультимедиа технологиясының арқасында өзін нағыз ұшқыш 
сезіне алады. Esentai Mall ғарыштық аймақ жасады, онда Жер модулі мен 
Ай модулі орналасқан. Жер модулінің ішкі көрінісі ғарыштық кеңістік пен 
шаттл панелі кабиналарының көмегімен безендіріліп салынған. Ай модулі 
арнайы еден жабынының арқасында Айдың үстіңгі бетіне ұқсатылған 
ж]не нағыз «Айға сапар» ]серін береді.  
 
Бұдан басқа жоба шегінде Еуропалық ғарыштық агенттігі (ESA) ж]не 
NASA ұсынған ресми фотосуреттер фото-көрмесі, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі арнайы ұсынған материалдар 
көрмесі, ESA ж]не NASA ғарыштық кемелер мен ай бетінде жүруші 
модельдері д]л пішінінің көрмесі қарастырылған, олар бүгінгі күнге 
дейінгі «Аполлон» бағдарламасының уақыт аралығын, Халықаралық 
ғарыш станциясының нақ пішінін, ғарышкерлер костюмдері мен көптеген 
басқаларды қамтиды.  
 
«Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуын бүкіл ]лем бақылады, соның ішінде 
мен де ж]не көптеген балалар, тіпті ересектердің өздері де сол уақытта 
ғарышқа ұшуды армандады. « Айдағы балдырғандар» - керемет жоба, 
мұнда қазірдің өзінде мыңдаған балалар армандарына қол жеткізе 
алады», - деп өз ойымен бөлісті Тоқтар bуб]кіров.  
 
Көрменің 5-тен бастап 10 жасқа дейін бағытталғанына қарамастан, ең 
жас келушілерге де ойын-сауық алаңы қарастырылған.  



Бүгінгі күні көрмеге Еуропа мен Оңтүстік Американың 19 елінде шамамен 
700 000 бала келді. Көрме 2014 жылдың 31 шілдесіне дейін жалғасады.  
 
БАҚ үшін байланыс: 
Айгерим Нурлыбаева 
тел.: 8 (727) 239-11-31 
ұялы тел.: 8-701-117-76-20 
e-mail: aigerim.nurlybayeva@hkstrategies.com 
 
Инна Лебедева 
тел.: 8 (727) 239-11-33 
ұялы тел.: 8-777-674-76-50 
e-mail: inna.lebedeva@hkstrategies.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESENTAI MALL ТУРАЛЫ 
 
Esentai Mall – Capital Partners бірегей жобасы, ол шоппинг пен көңіл 
көтеру үшін айрықша ахуал мен халықаралық деңгейдегі жағдайды ұсыну 
мақсатында жобаланған ж]не ]зірленген.  
 
Esentai Mall тұрғындарға ж]не қала қонақтарына ]бден жинақты 
халықаралық сауда операторларының қызметін, мейрамханаларды, 
кинотеатрлар мен басқа да ойын-сауықтарды таңдауды ұсынады ж]не 
мұның барлығы көлікпен жүрушілер, сондай-ақ жаяу жүргіншілер үшін де 
оңай қолжетімді.  
 
Сауда-ойын-сауық орталығы Esentai Park мультифункционалдық 
кешенінің ең жандандырылған бөлігі болып табылады, сондай-ақ оның 
бір бөлігі Ritz Carlton отелі, А халықаралық санатты кеңселік жайлар ж]не 
Esentai Residences тұрғын үй кешені болып табылады.  
 
 
ESENTAI MALL: ЦИФРЛАР МЕН ФАКТІЛЕР 
 
Ашылған күні: 20 қазан 2012 жыл 
Ғимараттың жалпы алаңы: 100 500 м2 
Жалға берілген жайлар алаңы: 52 000 м2 
Сауда-саттық қабаттар саны: 6 
Дүкендер саны: 160 
Көлік қоятын орындар саны: 710 жер асты паркингінде ж]не 510 

қонақтарға арналған жер үсті 
паркингінде 

Негізгі жалға алушылар: Christian Dior, Prada, Gucci, 
Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, 
Burberry, Fendi, Saks Fifth Avenue, 
Esentai Gourmet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«KIDS ON THE MOON (АЙДАҒЫ БАЛДЫРҒАНДАР)» ЖОБАСЫ 
ТУРАЛЫ 
 
«Kids on the Moon (Айдағы балдырғандар)» жобасы адаммен ғарышты 
қадамдап бағындыруының т]жірибелік түрінде көрсетуге бағытталған, 
интерактивті көрме болып табылады. Көрменің мақсатты аудиториясы – 
5 пен 12 жас аралығындағы балалар. 
 
Көрме, Жердің модулі мен Ай модулі арнайы мультимедиялық 
жабдығымен жабдықталған ж]не серіктің көрінісін еліктейтін, арнайы 
конструкцияланған екі ғарыштық моделдерін шамалайды. Жер модулінің 
ішкі көрінісі шаттал панелдерінің кабиналары мен ғарыштық кеңістігінің 
бейнесі көмегімен р]сімделіп, құрастырылған. Ай модулі арнайы еден 
жабынының арқасында Айдың үстіңгі бетіне ұқсатылған ж]не нағыз «Айға 
сапар» ]серін береді. Осыдан басқа, жобаның щеңберінде 
ғарышкерлердің  костюмдері, Халықаралық Ғарыштық Станциясының 
нақпішіні, «Апполон» бағдарламасынан бастап қазіргі күнге дейінгі уақыт 
аралығын алатын, ESA ж]не NASA ғарыш кемелер мен ай бетінде 
жүруші моделдерінің нақпішіндерінің көрмесі, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғарыш агенттігі арнайы ұсынылған материалдарының көрмесі, 
(ESA) ж]не NASA Еуропалық ғарыш агенттігімен ұсынылған ресми 
фотосуреттерінің фото-көрмесі ж]не тағы басқалары қарастырылған.!
Жобаның авторы IdeiaBiba португалдық event-агенттігі болып шықты. 
 
 
KIDS ON THE MOON (БАЛАЛАР АЙ cЛЕМІНДЕ): САНДАР МЕН 
ДЕРЕКТЕР 
 
Жобаның басталу күні: 1 маусым 2005 жылы 
Көрмеге келген балалардың саны: 672 346 
Көрменің жалпы күндер саны:  2195 
Көрмемен өткен қашықтық:  231 280 км. 
Көрменің қатысушы-елдерінің саны: 19 
Өткізілген іс-шаралардың саны: 96 
Көрменің құны: €100 000 аса 
 
 
KIDS ON THE MOON (АЙДАҒЫ БАЛДЫРҒАНДАР): СҰРАҚТАР МЕН 
ЖАУАПТАРДА:  
 
Неге Esentai Mall нақты осы жобаны таңдады? 
 
Бірінші кезекте Esentai Mall осы жобамен, Қазақстанның тарихи өткені 
күшінде құшарланды -  кез келген ел екі ]йгілі ғарышкерлермен, сонымен 
бірге бірінші ж]не ]лемде ең ірі космодромның болуымен мақтана 
алалмайды. «Kids on the Moon (Айдағы балдырғандар)» көрмесі 
ғарыштың кезеңдеп бағындыруы туралы ғана білуіне мүмкіндік бермейді, 
сонымен бірге ғарыштық скафандрларында интерактивті модулдеріне 
кіріп, өзін нағыз астронавт болып сезінуге мүмкіндік береді. Ж]не де, 
]рине, бізге осындай бірегей мүмкіндігін Қазақстанның балаларына 
ұсынуды қалаймыз. 
 



Жобаны құру тарихы қандай? 
 
Бірінші көрме Португалияда 2005 жылғы 1 маусымында өтті, онда 
жобаның авторы IdeiaBiba португалдық event-агенттігі шықты. 
 
João Pedro Amaral, IdeiaBiba event-агенттігінің атқарушы директоры: 
 
«IdeiaBiba event-агенттігі концепцияны нөлден ойлап шығарды. Б]рі 2004 
жылда басталды, сол кезде біз жылжымалы көрмені дайындау бойынша 
концепциясы туралы ойлай бастадық, ]ртүрлі тақырыптар бойынша 
бірнеше пікірлерді ойластырдық, бірақ «ғарыш» тақырыбы аса 
қызығушылықты арттырды. Ғарыш туралы кейбір зерттеулерді 
өткізгеннен кейін, біз АҚШ орналасқан, ғарыштық орталықтарының шағын 
портативтік ілікпе сөздерін құруға шештік. Осындай түрге ұқсас нарықта 
ұсынылмаған, сондықтан біз, бұл бағыт дамыту үшін жақсы мүмкіндік 
бола алатынын ойладық.  
 
Іс-шара ж]не оның концепция сызбаларын дайындауы біз үшін қиынға 
түсті, бірақ бір жағынан қызықты болды. Бұл осындай түрде іс-шараны 
ұйымдастыруында бірінші т]жірибе болды. Шекті бюджет те бір м]селе 
болды, оны да шешу қажет болды, сондықтан біз біздің қиялдарымызды 
– біз өз жұмысымызда тұрақты қолданатымызды, пайдалана бастадық. 
Португалия ғарышпен байланысты болмағанымен, біз Еуропалық ғарыш 
агенттігі (ESA), Лиссабондық обсерватория ж]не Галуста Гульбекян 
атындағы планетарийға жүгіндік. Осы үш ұйымның барлығы жобаның 
серіктестіктері болды. 
 
2005 ж. нұсқауында жобаға ғарышкерлер тартылмады, бірақ 
Португалияда бізді екі ]йгілі адамдар қолдау көрсетті - профессор Ру 
Августино (Rui Agostinho), лиссабондық обсерваториясының директоры 
мен португалдық бірінші ж]не жалғыз серігінің ]кесі профессор Карвалью 
Родригес (Carvalho Rodrigues). 
 
2012 жылы Бразилияда біз Бразилдық ғарыш агенттігімен, сонымен бірге 
іс-шараның «шоқындырылған ]кесі», ғарышкер Маркос Понтеспен 
(Marcos Pontes) тығыз байланыста жұмыс істедік. Біз, бразилдік 
келушілердің күтімі, сонымен бірге оладың тарихына максималды с]йкес 
келу үшін, іс-шараның мазмұны мен конструкциясына мағыналы 
өзгерістерді енгіздік. 
 
Ең қызықтысы – жоба португалдық жерінен шығарылғанына, адамдарға 
сену қиянға түсті. Португалия ғарышпен байланысты емес, оның өзінің 
ғарыштық тарихы да жоқ». 
 
Осы көрме тағы қайда өтті? 
 
Қазақстанға дейін «Kids on the Moon (Айдағы балдырғандар)» көрмесі  
Бразилияда, Болгарияда, Хорватияда, Чехияда, Грецияда, Венгрияда, 
Италияда, Латвияда, Литвада, Македонияда, Черногорияда, Польшада, 
Португалияда, Румынияда, Сербияда, Словакияда, Словенияда, 
Испанияда ж]не Түркияда өтті. 
 
Ғарышкерлердің қайсысы көрмеде қатысты? 



 
«Kids on the Moon (Айдағы балдырғандар)» жобасына белгілі 
ғарышкерлері қатысты, олардың арасында бірінші ж]не жалғыз польдық 
ғарышкер Мирослав Гермашевский, бірінші венгерлік ғарышкер пен 
ғарыштағы бірінші эсперантист Берталан Фаркаш, бірінші словакиядық 
ғарышкер Иван Белла мен Бразилияның бірінші ғарышкері Маркус 
Понтис. Қазақстанда көрмені бірінші қазақ ғарышкері Тоқтар bуб]кіров 
ашады.  
 
Жоба Қазақстанға қарай жолда көп болды ма? 
 
Көрменің тасымалдауы – бұл ұзақ ж]не қиын процесс. Бізге, Алматыға, 
барлық экспонаттар мен жабдықтар Грециядан келді, жолда Болгария, 
Литва, Латвия, Ресей ж]не т.б. ретінде елдерді өтті. Көрме 12 күн ішінде 
6500 км өтті.  
 
Көрмені өткізу мерізмдері қандай? 
 
Алматыда көрме 2014 жылғы 1 маусымнан бастап 31 шілдеге дейін 
өтеді.  
 
Экскурсияға қалай өтуге болады? 
 
Экскурсияға алдын-ала тіркелуге +7 (727) 330 88 77 телефоны бойынша 
немесе Esentai Mall 1-ші қабатындағы консьерж-үстелшесінде, осындайн 
басқа, моллда бола отырып, қонақтар көрменің негізгі бөлігі орналасқан, 
2-ші қабатында тіркеле алады. Экскурсия, жасы бойынша келетін, 
барлық тілейтін жас қатысушыларға күнделікті 10:00 бастап 22:00 дейін 
өткізіледі. Экскурсияның ұзақтығы 45-50 минутты құрайды, ал бір 
экскурсияның максималды қатысушылар саны 40 адамды құрайды.  
 
Неге мақсатты аудиторияның 5 бастап 12 жасқа дейінгі шектеулері 
бар? 
 
Бірінші кезекте қатысушылардың жасы, қатысушылар экскурсия 
барысында алатын, көрмедегі ұсынылған материалдар мен ақпараттар 
негізінде анықталған. Бірақ, көрмелік материалдар мен нақпішіндері 
үлкен жасты қатысушыларға да қызықты болады, ал ең кішкентай 
қатысушыларымызға (5 жасқа дейінгі) балалар алаңы ұйымдастырылған, 
онда олар аниматорлармен ойындарға қатыса алады, сонымен бірге 
ойын-сауық ж]не дидактикалық материалдарды ала алады.  
 
Жердің модулі Ай модулінен ерекшелігі қандай? 
 
Жердің модулі Жер планетасына ж]не Күн жүйесінің басқа да 
планеталарына арналған. Осы модулде қатысушылар арнайы 
мультимедиялық бейнесі арқасында ғарыштың кеңістікке бата алады. Ай 
модулі оның бетін моделдеуі көмегімен, сонымен бірге ]ртүрлі ойын-
сауықты ]рекеттері, мысалға «шағын ай қадамдары» көмегімен Айға түсу 
елесін құрайды. Сонымен бірге осы модулде, болғандарды экран 
сыртынан көрсететін камерасы орналасқан ж]не жас қатысушыларының 
ата-аналары болғанды бақылай алады. 
 



Интерактивті модулінен басқа көрмеде тағы не бар? 
Фото-көрме, Халықаралық Ғарыштық Станциясының көрмесі, Күн жүйесі 
планеталарының нақпішіндері, «Апполон» ғарыш бағдарламасы 
астронавт костюмі мен Hubble ғарыш телескопы ұсынылады.  
 
Астронавттың костюмы шын ба? 
 
Жоқ, костюм ж]не көрменің қалған экспонаттары да «Аполлон» ғарыш 
бағдарламасының нақпішіні болып табылады. Осындай костюмның құны 
€2 500 бағаланады. 
 
Фото-көрмеде қандай фотосуреттер ұсынылған? 
 
Фото-көрме автографтарымен белгілі астронавттарың фотосуреттері мен 
жұмыс процессінде фотосуреттермен 18 дисплейдерінен тұрады. Ресми 
фотосуреттерді NASA ж]не Еуразиялық ғарыш агенттігі ұсынды. 
Автографтармен фотосуреттер АҚШ-ғы лицензияланған компаниясынан 
сатып алынды. Осыдан басқа, көрмеде ҚР Ұлттық ғарыш агенттігімен 
ұсынылған материалдары ұсынылады. 
 
Көрме щеңберінде тағы не болжанылған? 
 
Жарық сезімдер мен пікірлерінен басқа, көрме қатысушылары Айдың 
«сертификатталған» бағындырушы бола алады ж]не арнайы ғарыш 
фотоаймағында суретке түсуге мүмкіндіктері беріледі. 
 
Жобамен ұсынылған шлемдер мен костюмдарының салмағы 
қанша?  
 
Шлемдер мен костюмдар – бұл нақпішіндері. Шлемнің салмағы шамамен 
1,5 ег, ал костюм 1 кг кем емес құрайды.  
 
Барлық көрменің jр бірлігінің салмағы қанша?  
 
Ғарыш модулдері ]рқайсысы шамамен 500 кг салмағы бар. Фото-көрме – 
60 кг, нақпішіндерінің көрмесі – шамамен 300 кг, күн жүйесінің көрмесі – 
350-400 кг, көрменің басқа элементтері – ]рқайсысы 50 кг аспайды. 
Жалпы салмағы шамамен 5-6 тоннаны құрайды. 
 
Балалар «ғарышта», «Айда» қанша сағат өткізді? 
 
Іске асырудың барлық уақытында ]ртүрлі елдердің балалары «ғарышта» 
15,000 сағаттан астам өкізді. 
 
 
 
 
 
 


