Azərbaycan dilinə tərcümə

Azərbaycan Manatının gözqamaşdırıcı yeni
mühafizə elementləri
Azərbaycan özünün mövcud banknot seriyasını ən müasir mühafizə sistemləri tətbiq
etməklə yeniləməkdədir və bu yaxınlarda yenilənmiş 1, 5 və 50 manatlıq banknotları
tədavülə buraxmışdır.
Yenilənmiş 50 manatlıq banknot, əsas mövzusu “Müstəqil Azərbaycan” olan mövcud
konsepsiya çərçivəsində “Təhsil və Gələcək” alt-mövzusuna həsr olunmuşdur ki, bu isə
xalqın təhsilinin inkişafı və gələcəyinin çiçəklənməsini təcəssüm etdirir. Yenilənmiş 50
manatlıq banknotun üzərində əks olunan gənclərin orta məktəb çağlarından ali məktəb
səviyyəsinə doğru yaradıcı inkişafı ölkənin təhsil və tərəqqisinin əhəmiyyətini tərənnüm
edir. Bu dizayn elementləri həmçinin ən mütərəqqi mühafizə sistemləri vasitəsilə pulun
üzərinə həkk edilmişdir.
Bu mühafizə elementlərindən yəqin ki, ən çox adı hallanan “RollingStar® LEAD”
holoqramıdır. Holoqramın üzərində “flip” effektli və üzərində Manatın loqosu ilə
nominalın rəqəminin dəyişməsini əks etdirən metal səth yerləşir. Elementin üzərində
həmçinin mikro-güzgü effektinə malik xəyali təhsil ocağının tağ şəkilli giriş qapısı və həmin
qapıya doğru ucalan təhsil mərhələlərini əks etdirən pillələr təsvir olunur.
Eyni zamanda, holoqramın üzərində ən müasir elementlərdən biri sayılan “3D” effektli və
pulu çevirdikdə hərəkət edən tələbə təsviri əks etdirilmişdir. Burada tağ şəkilli qapı, eləcə
də tələbə təsvirləri rəngi dəyişən formada əks olunur və pul nişanını çevirdikdə qızılıdan
yaşıl rəngə dəyişir.
Bu banknotun üzərində tətbiq edilmiş yeni nəsil təhlükəsizlik elementlərindən biri də
möcüzəvi boya – “SPARK® Live” elementidir ki, bu element üzərində dinamik işıq
effektində hərəkət edən gənc şagirdlər təsvir olunur. Pul nişanı hərəkət etdikdə bu element
“qum təpəcikləri” effektini yaratmaqla rəngini qızılıdan yaşıla dəyişir.
Banknotun arxa tərəfində isə üzərində “50” rəqəmi və “AMB” yazısı olan və rəngi qızılıdan
yaşıla dəyişən “RollingStar” mühafizə sapı yerləşir.
Banknotun üzərində tətbiq edilən mühafizə elementlərindən biri də Dövlət Gerbi və
nominalın rəqəmi təsvir olunan su nişanıdır.
Həmçinin burada yenilənmiş digər nominallar, o cümlədən 1 manatlıq banknot
“Mədəniyyət və İncəsənət” mövzusuna (musiqiyə həsr olunur), 5 manatlıq banknot isə
“Yazı və ədəbiyyat” mövzusuna həsr olunmuşdur. Hər iki banknotda da “RollingStar”
metal sapı və “SPARK Live” elemeti tətbiq olunmuşdur.

