Press Release
British Council, Xəzər Universitetinin “İqlim Dəyişikliyinə Dair
Məsuliyyət” adlı konfransında iştirak edir.
7 oktyabr 2021-ci il
British Council, qlobal #TheClimateConnection kampaniyamızın bir ayrılmaz hissəsi olan və British Council-ın
Yaradıcılıq Komissiyaları təşəbbüsü ilə dəstəklənən Azərbaycanın Gəncə şəhərində bir gün davam edəcək İqlim
Dəyişikliyinə Dair Məsuliyyət (arCc) layihə konfransına qatılacaq.
Yaradıcı Komissiyalar, dünyanın hər yerindən 480-dən çox təklif alaraq, rəqabətli və açıq bir proseslə
mükafatlandırıldı. British Council tərəfindən maliyyələşdirilən komissiyalar, 33 ölkədəki tərəfdaşları ilə işləyən
Birləşmiş Krallıqdakı şəxslər və təşkilatlar tərəfindən hazırlanır. Bu komissiyaların istəyi iqlim dəyişikliyi ilə bağlı
qlobal müzakirələri stimullaşdırmaq və transformativ dəyişikliyinə ilham verməkdir. British Council -ın Yaradıcılıq
Komissiyalarının rəhbəri Rozanna Lyuis şərh edir:
“Yaradıcılıq Komissiyaları, dünyanın hər yerindən gələn iqlim problemlərini həll edən təsirli və bənzərsiz layihələr
qrupudur. Hər bir layihə özümüzə, bir -birimizə və ətraf mühitimizə olan münasibətimizi araşdırır. […] British
Council, iqlim dəyişikliyi və ortaq qlobal problemləri həll etmək üçün incəsənət və mədəniyyətin rolu haqqında
məlumatlılığı artırmaq üçün bu cür istedadlı və ilhamlı tərəfdaşlarla işləməkdən şərəf duyur.”
Xəzər Universiteti və onların arCc layihəsi (İqlim Dəyişikliyinə Dair Məsuliyyət) Yaradıcı Komissiyalar
yarışmasının qaliblərindən biri seçildi. Layihə Middlesex Universiteti və Birləşmiş Krallıq, Azərbaycan, Albaniya,
Bosniya və Herseqovina, Misir, Gürcüstan, İordaniya, Qazaxıstan, Kosovo və Nigeriya da daxil olmaqla 13 ölkədən
olan 13 tərəfdaş tərəfindən birgə hazırlanmış və təqdim edilmişdir.
arCc layihəsi, Covid-19 zamanı, iyirmidən çox fərqli ölkədən olan təşkilat və təşkilatların, böhran haqqında
məlumatları bölüşmək üçün platforma və infrastruktura sahib olmadıqlarını dərk etməkdən ilham aldı. Eyni
problem iqlim dəyişikliyinə yaradıcı və yenilikçi həllər üçün də mövcuddur. Təhsil xidmətləri sahəsində təcrübəsi
olan Birləşmiş Krallığın Oracle TES təşkilatı ilə birlikdə Middlesex Universiteti, beynəlxalq səviyyədə iqlim
dəyişikliyi haqqında məlumatlılığı artırmaq üçün on iki fərqli ölkədən olan qurumları koordinasiya edəcək. Layihə
çox sayda tələbə və vətəndaşa iqlim dəyişikliyinin həllinə qarşı şəxsi məsuliyyəti haqqında maarifləndirməklə milli
səviyyədə anlayışın yaxşılaşdırılmasına diqqət yetiriləcəkdir. Bu layihə, sonrakı fəaliyyətlərlə birlikdə layihənin
nəticələrini genişləndirə biləcək tərəfdaşlar şəbəkəsinin qurulması yolunda ilk addımdır.
Azərbaycanın Gəncə şəhərində 8 oktyabr 09.30-da başlayacaq və bir gün davam edəcək konfransa
Azərbaycanın məktəb və universitetlərindən müəllim və tələbələrin geniş qrupları qatılacaq. Gəncə Azərbaycanın
tarixi və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir və əhalisinin sayına görə ikinci şəhərdir. Azərbaycanın üç
universitetindən və bir neçə məktəbindən nümayəndələrin iştirak edəcəyi konfransın spikerləri Böyük Britanianın
Azərbaycandakı səfiri cənab Ceyms Şarp, Xəzər Universitetinin Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri və
təsisçisi, Professor Hamlet İsaxanlı, və British Council-ın Azərbaycandakı direktoru Francis Gardener-Trejo
tərəfindən birgə açılacaq.
#TheClimateConnection kampaniyamız, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişikliyi üzrə 26-cı Konfransına
(COP26) Qlazqoda dəstək olmaq üçün keçirilir.
Xəzər Universitetinin arCc layihəsi də daxil olmaqla 17 yaradıcı komissiya 750,000-850,000 funt sterlinq
arasında ümumi pay alacaq və 2021-ci ilin mart-noyabr ayları arasında həyata keçiriləcək. İl ərzində seçilmiş
layihələr öz həllərini bir sıra rəqəmsal vasitələrlə nümayış etdirəcək: veb-əsaslı rəqəmsal hekayələr, komikslər,
animasiya və virtual reallıq təcrübələri. Layihələr haqqında ən son xəbərləri sosial media səhifələrimizdə nümayiş
etdirəcəyik və #TheClimateConnection, #COP26 və #TogetherForOurPlanet hashtaglarından istifadə
edəcəyik.
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Notes to Editor:
British Council-ın 17 Yaradıcı Komissiyası incəsənət, elm və rəqəmsal texnologiya vasitəsilə iqlim dəyişikliyini araşdırır. Yaradıcı
Komissiyalar, dünyanın hər yerindən 480-dən çox təklif alaraq, rəqabətli və açıq bir proseslə mükafatlandırıldı. British Council
tərəfindən maliyyələşdirilən komissiyalar, 33 ölkədəki tərəfdaşları ilə işləyən Birləşmiş Krallıqdakı şəxslər və təşkilatlar
tərəfindən hazırlanır. Bu komissiyaların istəyi iqlim dəyişikliyi ilə bağlı qlobal müzakirələri stimullaşdırmaq və transformativ
dəyişikliyinə ilham verməkdir.
Yaradıcılıq Komissiyaları, British Council-ın qlobal The Climate Connection (İqlim Bağlantısı) platformasının bir hissəsini təşkil
edir və dünyanın hər yerində insanları incəsənət, təhsil və ingilis dili ilə iqlim problemini həll etmək üçün birləşdirir. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının iqlim konfransı COP26 ərəfəsində baş verən fikir mübadiləsi və birlikdə müsbət hərəkətlər etməkdir.
Yaradıcılıq Komissiyaları yerli icmaları, kənd yerlərindən olan insanları və şəhər sakinlərini bir-birlərinin perspektivlərini
anlamaq və iqlim dəyişikliyinə qarşı yaradıcı cavablar və həllər üzərində əməkdaşlıq etmək üçün bir araya gətirir. Layihələr
çətin problemləri həll edəcək, sərhədləri aşacaq və iqlim miqrasiyası, plastik çirklənmə, sahil eroziyası, meşələrin qırılması,
biomüxtəliflik və iqlim dəyişikliyinin ətrafımıza təsiri kimi problemlərlə mübarizə aparmaq üçün real dəyişikliklərin səbəbi
olacaq. Bərabərlik, müxtəliflik və inklüzivlik öhdəliyimizin bir hissəsi olaraq, iqlim dəyişikliyi müzakirələrində az təmsil olunan
qrupları və icmaları fəal şəkildə dəstəkləyirik və fərqli cins, etnik, cinsiyyət, qabiliyyət və yaşdan olan fərdlər və təşkilatlarla
əlaqə quracağıq. Seçilmiş layihələrin əksəriyyəti gənclərə yönəlib və ya gənclər tərəfindən idarə olunur.

About the British Council
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 80
milyondan artıq, onlayn, yayımlar və nəşrlər də daxil olmaqla cəmi 791 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.
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British Council takes part in the Assuming Responsibility
for Climate Change conference led by the Khazar University.
7 October 2021
The British Council will participate in the one-day Assuming Responsibility for Climate Change (arCc) project
conference in Ganja, Azerbaijan, supported by the British Council’s Creative Commissions initiative, which is an
integral part of our global #TheClimateConnection campaign.
The Creative Commissions have been awarded through a competitive open call process and over 480
proposals were received from all over the world. The British Council-funded commissions will be developed by
individuals and organisations in the UK working with partners in 33 countries. The aspiration for these
commissions is to stimulate global conversations about climate change and to inspire transformational change.
Rosanna Lewis, the British Council’s Creative Commissions Lead, says:
“The Creative Commissions are an impressive set of unique and bespoke projects addressing climate-related
challenges from around the world. Each project explores our relationship to ourselves, to one another, and to our
environment. […] The British Council is honoured to work with such talented and passionate partners to raise
awareness of climate change and the role of arts and culture to address shared global challenges.”
Khazar University and their arCc project (Assuming Responsibility for Climate Change) was selected as one
the joint winners of our Creative Commissions call. The project was collaboratively designed and submitted by
Middlesex University and 13 institutional partners from 13 countries, including the UK, Azerbaijan, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Egypt, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo and Nigeria.
Project arCc was inspired by a realisation during Covid-19, that institutions and organisations from almost twenty
different countries were lacking in the platform and infrastructure to share knowledge of the crisis. The same
challenge exists for creative and innovative responses to climate change. In collaboration with Oracle TES, a UKbased organisation with expertise in educational services, Middlesex University will coordinate institutions from
twelve different countries to increase awareness of climate change at an international level. Emphasis will be
given to trigger empathy at national level by educating a critical mass of students and citizens about their share
of accountability and responsibility towards climate change. This project is intended to be the first step towards
establishing a network of partners who are capable to scale up the project outputs with subsequent actions.
The one-day conference will take start on 8 October, 09.30am in Ganja, Azerbaijan, and involve broad groups
of teachers and students from the schools and universities of Azerbaijan. Ganja is one of the historical and
cultural centres of Azerbaijan, and its second most populous city. The conference speakers will include
representatives from three universities and several schools in Azerbaijan, and will be jointly opened by Her
Majesty’s Ambassador to Azerbaijan, Mr. James Sharp, Founder and Chairman of Board of Directors and
Trustees (Khazar University), Prof. Hamlet Isakhanli and the director of the British Council in Azerbaijan, Mr.
Francis Gardener-Trejo.
Our #TheClimateConnection campaign is taking place in the run-up to the 26th United Nations Climate Change
Conference of the Parties (COP26) in Glasgow.
The 17 commissions, including Khazar University’s Project arCc will receive a total share of between £750,000
- £850,000 and will be developed between March and November 2021. Throughout the year, the selected
projects will share their outcomes through a range of digital approaches – from web-based digital storytelling,
digital comics, animation to virtual reality experiences. We will be showcasing the latest news on the projects on
our channels and using hashtags #TheClimateConnection, #COP26 and #TogetherForOurPlanet.
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Notes to Editor:
The British Council’s 17 Creative Commissions explore climate change through art, science and digital technology. The
Creative Commissions have been awarded through a competitive open call process and over 480 proposals were received
from all over the world. The British Council funded commissions will be developed by individuals and organisations in the UK
working with partners in 33 countries. The aspiration for these commissions is to stimulate global conversations about
climate change and to inspire transformational change.
The Creative Commissions form part of the British Council’s global platform The Climate Connection, uniting people around
the world to meet the climate challenge through arts, education and the English language. Taking place in the run up to the
United Nations climate conference, COP26, it’s about sharing ideas and taking positive action together.
The Creative Commissions are bringing together indigenous communities, people from rural areas and city dwellers to
understand each other’s perspectives and collaborate on creative responses and solutions towards climate change. Projects
will be tackling difficult issues head-on, push boundaries and become a catalyst for real change to challenge issues such as
climate migration, plastic pollution, coastal erosion, deforestation, biodiversity and the effects of climate change on our
environment. As part of our commitment to equality, diversity and inclusion, we are actively supporting groups and
communities that are underrepresented in climate change discussions, and we will engage with individuals and organisations
of different genders, ethnicities, sexualities, abilities and ages. The majority of selected projects have a youth focus or are
youth-led.
The Creative Commissions are being developed as part of the British Council’s new programme – The Climate Connection –
which is taking place in the run-up to the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26 ), The
Climate Connection brings people around the world together to meet the challenges of climate change. The Creative
Commissions actively involve young people and groups and communities who are underrepresented in climate change
discussions. The projects are cross-disciplinary, bringing together communities, artists, technologists, city planners,
engineers, thought leaders, activists, scientists and others.
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