Земле, моя всеплодющая мати,
Сили, що в твоїй живе глубині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені!

Іван Франко утілює у собі єдність українців та невтомну
працелюбність.
За свого життя Іван Франко доклав зусиль для об’єднання
українців. Його заклик: «Ми мусимо навчитися чути себе
українцями – не галицькими, не буковинськими,
а українцями без соціальних кордонів…» сьогодні
особливо актуальний.

Для Android завантажуйте
QR-сканер
Для IOS використовуйте
стандартну камеру пристрою

Ще за життя Іван Франко став легендою. Його називали
«титаном праці». Лише за приблизними підрахунками,
творча спадщина письменника становить понад 100 томів.
У той же час, він був також перекладачем з багатьох
іноземних мов, громадським і політичним діячем. Разом
із Михайлом Грушевським він перетворив Наукове
Товариство імені Шевченка у Львові у своєрідну
неофіційну українську академію наук.
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20 гривень
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Проти світла
1 Водяні знаки
Багатотоновий водяний знак –
портретне зображення І. Франка
та світлий елемент водяного знака –
зображення цифрового позначення
номіналу (розміщено вертикально
в правій нижній частині
багатотонового водяного знака).
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При зміні кута нахилу банкноти

На дотик

4 Оптично-змінний елемент

6 Рельєфні елементи

Стилізоване зображення квітки,
розміщене праворуч від портрета
І. Франка. При зміні кута нахилу
банкноти колір зображення квітки
змінюється з малиново-фіолетового
на оливково-зелений.

Елементи зображень, шорсткість яких
відчувається на дотик; для прикладу
наведені збільшені зображення:
a) написи та зображення;
б) елемент для людей
з послабленим зором;
в) фрагмент портрета.

2 Захисна стрічка
Повністю занурена в товщу паперу
захисна стрічка, на якій за допомогою
збільшувального скла можна
побачити зображення у прямому
та перевернутому вигляді: «20 ГРН»,
елемент малого Державного Герба
України (тризуб) і цифрове позначення
номіналу «20» у два рядки.

3 Наскрізний елемент
Зображення цифрового
позначення номіналу «20»,
усі елементи якого збігаються
та доповнюють один одного
під час розглядання банкноти
проти світла.

5 Латентне зображення
Зображення цифрового позначення
номіналу – «20»: цифри видимі під час
розглядання банкноти на рівні очей
проти світла під гострим кутом:
■■

■■

темні на світлому фоні –
при розгляданні банкноти
з довгої сторони;
світлі на темному фоні –
при розгляданні банкноти
з короткої сторони.

При збільшенні
7 Мікротексти
Написи, що повторюються,
і які можна прочитати за допомогою
збільшувального скла.

