Press Release
British Council, COP26 İctimaiyyətin Vəkili David Attenboro-nun
“A Life On Our Planet” [Planetimizdəki Həyat] sənədli filmini
nümayiş etdirir.
10 sentyabr 2021-ci il
British Council, Böyük Britaniyanın Bakıdakı Səfirliyi, Heydər Əliyev Fondu və Heydər Əliyev Mərkəzi ilə
birlikdə COP26 İctimaiyyətin Vəkili olan David Attenboro-nun Planetimizdəki Həyat sənədli filminin xüsusi
nümayişini keçirdi. Film, bəşəriyyətin təbiətə təsirini və gələcək nəsillər üçün bir ümid mesajını özündə əks etdirir.
Filmdə David Attenboro, bir təbiətşünas olaraq, öz həyatının müəyyən anlarını əks etdirir - o, yer küləsindəki
təbiətinin itkilərinə diqqət çəkmək və gələcəyə bir yol göstərmək üçün, planetimizdəki həyatın təkamül tarixini
izah edir. Film mükafat qazanan Britaniya rejissor studiyası olan Silverback Films və qlobal ətraf mühit üzrə
təşkilatı WWF tərəfindən yaradılmışdır. Film 4 oktyabr 2020 -ci ildən etibarən Netflix tərəfindən bütün dünyada
yayımlanır.
9 sentyabr 19.00 -da Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən nümayiş Azərbaycan dövlət qurumlarının, özəl və
ictimai təşkilatların, səfirliklərin və beynəlxalq ictimaiyyətin liderlərini və mütəxəssislərini bir araya gətirdi. Filmin
nümayişində Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri cənab Muxtar Babayev də iştirak etmişdir.
Bu ilin noyabr ayında Birləşmiş Krallıqda BMT-nin iqlim dəyişikliyi konfransı COP26 Qlazqo şəhərində
keçiriləcək. Dünya liderləri qlobal iqlim dəyişikliyi təhlükəsi ilə necə mübarizə aparılacağını razılaşdırmaq məqsədi
ilə bir araya gələcəklər.
Nümayış olunan film COP26 təbiətə əsaslanan həllər mövzusunu dəstəkləyir və ölkələrin iqlimimizin, havamızın,
suyumuzun və həyat tərzimizin asılı olduğu yer küləsinin təbii yaşayış qüşələrini və ekosistemlərini qorumaq və
bərpa etmək ehtiyacını təkrarlayır. David Attenboro-nun filmi, British Council-ın COP26-da Birləşmiş Krallığının
başkanlığını gücləndirən #TheClimateConnection kampaniyasında görülən işləri nümayiş etdirmək üçün bir
fürsətdir.
Eyni gündə, 9 Sentyabr 2021-ci ildə, ictimaiyyət liderləri və yeni iqlim çempionlarının səslərini bir araya gətirərək,
iqlim fövqəladə vəziyyətinə son qoymaq üçün çağırış etdiyimiz Qlobal Gənclik Məktubuna da start verdik. Qlobal
Gənclik Məktubu, 23 ölkədə 8,000 gəncin fikirlərini, təcrübələrini və istəklərini əks etdirir.
British Council, fürsətdən istifadə edərək, #TheClimateConnection #DestinationZero yarışmamızın finalçılarından
biri seçilən gənc Azərbaycanlı mühəndis Güllü Hüseyni təbrik etmək istəyir. Mütəxəssislər paneli tərəfindən
seçildi və qlobal olaraq 226 təqdimatdan ikinci yerə artıq nail oldu! Güllü, enerjiyə qənaət edən, temperatur
tənzimləyici divar və tavan panellərini istehsal edir.
Britaniya Səfirliyi və British Council tərəfindən Azərbaycanda təqdim olunan 2022-ci ilin Britaniya Film Festivalı,
iqlim fövqəladə vəziyyətinə yönəlmiş bir neçə filmdən ibarət olacaq.
British Council, COP26-nın müvəffəqiyyətini və nəticələrini dəstəkləmək, iqlim əməkdaşlığı, dialoq və fəaliyyət
imkanlarını yaratmaq üçün Birləşmiş Krallıqdakı və dünyanın hər tərəfindəki tərəfdaşları ilə işləyir. Bu yaxınlarda
incəsənət, elm və rəqəmsal texnologiya vasitəsilə iqlim fövqəladə vəziyyətinin araşdıracaq iqlim dəyişikliyinə və
COP26-ya yönəlmiş 17 yaradıcı komissiyalarını işə saldıq.
British Council tərəfindən maliyyələşdirilən yaradıcı komissiyalar, bir-birimizin fikirlərini anlamaq və iqlim
dəyişikliyinə qarşıda duran yaradıcı cavablar və həllər üzərində əməkdaşlıq etmək üçün, Birləşmiş Krallıqdan
digər 28 ölkədən olan müxtəlif mədəniyyətlər, yerli icmaları, kənd yerləri və həmçinin səs -küylü metropollərinə
məxsus insanları bir araya gətirəcək.
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Redaktor üçün qeydlər:
Tərəfdaşlarımızlar olan Böyük Britaniyanın Bakıdakı Səfirliyinə, Heydər Əliyev Fonduna və Heydər Əliyev
Mərkəzinə, Devid Attenboronun "Planetimizdəkı Həyat" filmini Azərbaycanda təqdim etmək üçün göstərdikləri
fikirlərə, dəstəyə və birgə əməkdaşlıqa görə təşəkkür edirik. British Council, Netflix və WWF təşkilatlarına bu filmi
müxtəlif ölkələrdə qlobal səviyyədə izləyə biləcəyi üçün təşəkkür edir.
British Council haqqında
British Council Birləşmiş Krallığın mədəniyyət üzrə əlaqələr və təhsil imkanları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatıdır. Biz 100-dən
çox ölkədə incəsənət və mədəniyyət, ingilis dili, təhsil və mülki cəmiyyət sahələrində çalışırıq. Keçən il biz fəaliyyətimizə birbaşa olaraq 75
milyondan artıq, onlayn, yayımlar və nəşrlər də daxil olmaqla cəmi 758 milyon şəxs cəlb etmişik. Biz çalışdığımız ölkələrdə müsbət nəticələrə
nail oluruq - imkanlar yaratmaqla, əlaqələr qurmaqla və inamı artırmaqla həyatları dəyişirik. 1934-cü ildə yaradılmış təşkilatımız Royal Charter
və Birləşmiş Krallığın ictimai orqanı tərəfindən idarə olunan BK xeyriyyə təşkilatıdır. Aldığımız maliyyə vəsaitlərinin 15 faizi Birləşmiş Krallıq
hökumətindən alınan subsidiyadır.
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The British Council screens the COP26 People’s Advocate David
Attenborough’s documentary, “A Life On Our Planet”.
10 September 2021
Together with the British Embassy in Baku, the Heydar Aliyev Foundation, and the Heydar Aliyev Center, the
British Council has held a private screening of the COP26 People’s Advocate David Attenborough’s
documentary, A Life On Our Planet. The film is a powerful first-hand account of humanity’s impact on nature
and a message of hope for future generations.
In the film, David Attenborough reflects upon the defining moments of his lifetime as a naturalist, and recounts
the evolutionary history of the life on Earth to grieve the loss of willd places and offer a vision for the future. The
film has been created by award-winning British filmmakers Silverback Films and the global environmental
organisation WWF. The film was globally released and is distributed by Netflix from 4 October 2020.
The screening was held on 9 September, 19.00 at the Heydar Aliyev Center, and brought together key
stakeholders from the government of Azerbaijan, the private and public organisations, embassies, and the
international community. The Minister of Ecology and Natural Resources, Mr. Mukhtar Babayev, has also
attended the screening.
This November the UK will host the UN climate change conference COP26 in Glasgow. World leaders will meet
with the aim to agree how to tackle the urgent threat of global climate change.
The film supports COP26 nature-based solutions theme and reiterates the need for countries to protect and
restore the earth’s natural habitats and ecosystems, on which our climate, air, water and way of life depend. The
David Attenborough film is an opportunity to showcase the work done on the British Council’s COP26
#TheClimateConnection campaign which reinforces the UK’s COP26 Presidency.
On the same day, 9 September 2021, we also launched our Global Youth Letter, an urgent call to action for
society’s leaders and emerging climate champions to unite to end the climate emergency once and for all. The
Global Youth Letter crowdsources the views, experiences and aspirations of 8,000 young people across 23
countries.
The British Council also want to take the opportunity to congratulate Güllü Huseyn, a young Azerbaijani engineer
who was selected as one of the finalists of our #TheClimateConnection #DestinationZero challenge. She was
selected by the panel of mentors and made it to the number two from 226 submissions globally! Güllü is
producing energy efficient, temperature regulating wall and ceiling panels.
The 2022 edition of the British Film Festival in Azerbaijan, brought to you by the British Embassy in Baku and
the British Council, will also feature several remarkable and diverse films focusing on climate emergency.
The British Council is working with partners across the UK and worldwide to support the success and legacy of
COP26, creating opportunities for climate cooperation, dialogue and action. We have recently launched 17
creative commissions in response to climate change and COP26 that will explore climate change through art,
science, and digital technology. Funded by British Council, the creative commissions will bring people together
from the UK and 28 countries in varied cultures, from indigenous communities and rural areas to bustling
metropolises to understand each other’s perspectives and collaborate on creative responses and solutions
towards climate change.
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Notes to Editor:
We would like to thank our partners the British Embassy in Baku, the Heydar Aliyev Foundation, and the Heydar
Aliyev Center for their ideas, support, and joint effort to present David Attenborough’s A Life On Our Planet in
Azerbaijan. The British Council also thanks Netflix and WWF, for making the film available to watch globally for
diverse audiences in different countries.
About the British Council
The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge
and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the
countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust. We work with over 100
countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Last year we reached over 80 million
people directly and 791 million people overall including online, broadcasts and publications. Founded in 1934, we are a UK charity governed
by Royal Charter and a UK public body.
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