
 
 الحاكمة كاثي هوكول   17/8/2022 للنشر فوًرا:

 
 

  ماليين دوالر لتحديث مركز شومبورغ للبحث في ثقافة السود 8الحاكمة هوكول تلتزم بمبلغ 
   

  سوف يستثمر تمويل الوالية في إصالحات وتحسين مكتبة األبحاث الشهيرة ومركز ثقافة السود
  

  يأتي اإلعالن خالل أسبوع هارلم، وهو احتفال لمدة أسبوع بالحي التاريخي والثقافة  
   
   

ز شومبورغ ألبحاث ثقافة ماليين دوالر إلدخال تحسينات على مرك 8أعلنت الحاكمة كاثي هوشول اليوم عن التزام بمبلغ 
السود في هارلم. سيمكن التمويل الذي تتم إدارته من خالل سلطة السكن الداخلي في والية نيويورك من تجديد واجهة المبنى  

 Dormitory Authority of theواستبدال النوافذ والسقف وسيسمح بتعزيزات السالمة وتحسينات توفير الطاقة. ستقدم )
State of New York, DASNY أيًضا خدمات التصميم وإدارة اإلنشاءات للمشروع. يأتي هذا اإلعالن خالل أسبوع )

  هارلم وهو احتفال سنوي بثقافة وتاريخ هارلم الواسع النطاق.
  

"من خالل هذا التمويل ال نعطي هذا المبنى مظهًرا جديًدا فحسب؛ بل إننا نقوم باستثمار مهم في   قالت الحاكمة هوكول،
"منذ ما يقرب من قرن من الزمان، عمل مركز شومبورغ للبحوث في الثقافة السوداء كمكتبة ومؤسسة   تاريخنا وثقافتنا".

يكا. في أسبوع هارلم هذا ال زلت ملتزمةً أكثر من أي  بحثية ومركز مجتمعي وقبل كل شيء مساحة لالحتفال بالسود في أمر
وقت مضى بدعم المؤسسات العظيمة مثل مركز شومبورغ الذي يكرم المساهمات الغنية لسكان نيويورك السود لمدينتنا  

  وواليتنا وبلدنا."
  

اشر عن صميم التزام أمريكا  "إن تاريخ األمريكيين من أصل أفريقي يتحدث بشكل مب قال نائب الحاكمة أنطونيو ديلجادو،
بالديمقراطية والنضال من أجل إتقان اتحادنا". "ومن األهمية بمكان أن نحافظ على التاريخ الغني الذي يعيش داخل جدران  

مركز شومبورغ التابع لمكتبة نيويورك العامة وهو أحد المؤسسات الرائدة في العالم للثقافة والتاريخ األسود حتى نتمكن دائًما  
  لتحقيق الحرية والعدالة للجميع." -ن الحفاظ على هدفنا الجماعي كأمة م
   
  للبحث مكرسة عالميًا  رائدة ثقافية مؤسسة  وهو العامة نيويورك مكتبة في  الشهيرة األبحاث مكتبات أحد شومبورغ مركز يعد 

  واألفارقة. األفريقي والشتات أفريقي أصل من األمريكيين تجارب على  تركز التي المواد وعرض وحفظ
   

، وهو قسم أبحاث تابع لمكتبة نيويورك 2017طني في عام وسُمي كمعلم تاريخي و 1925تأسس مركز شومبورغ في عام 
مليون عنصر يسلط الضوء على ثراء تاريخ وفنون السود  11العامة ويتميز ببرامج ومجموعات متنوعة تغطي أكثر من 

ت الصوتية العالمية وثقافة بما في ذلك الكتب والمخطوطات والنوتة الموسيقية والصور واألعمال الفنية والفيديو والتسجيال
وأكثر من ذلك. تأسس مركز شومبورغ مع المجموعة التأسيسية للباحث األسود المولود في بورتوريكو وعشاق الكتب أرتورو  

، 2025ألفونسو شومبورغ وقام بجمع وحفظ وتوفير إمكانية الوصول إلى المواد التي توثق التاريخ العالمي لألسود. في عام 
  المئوية لتأسيسه. سيحتفل مركز شومبورغ بالذكرى

  
( بدعم العمل المهم للغاية  DASNY"تفخر )(، DASNYقال ]ب[ روبن مكدانيل الثالث الرئيس والمدير التنفيذي في )

يسلط مركز شومبورغ كمشروع الضوء على ثقافة   لمركز شومبيرغ ومكانته كمركز رئيسي لحياة السود في نيويورك والعالم.



بالنيابة عن جيراني في هارلم، نحن ممتنون للحاكمة هوكول اللتزامها  وخبرة السود وهو مؤسسة جوهرية في نيويورك.
  رك المركز الثقافي للعالم.المستمر بجعل نيويو

  
"إن التزام الحاكمة تجاه شعب هارلم وشومبورغ يثلج صدري. إن محبوبنا شومبورغ  قال السناتور عن الوالية كورديل كلير،

هو تجسيد حرفي ومستودع لكامل تاريخ السود في العالم. سيضمن التمويل األساسي الذي تم اإلعالن عنه اليوم حصول  
  وهو مصدر فريد لإللهام المستمر والمعرفة والتاريخ." -مة على وصول كامل وغير مقيد إلى شومبورغ األجيال القاد

  
يعد مركز شومبورغ ألبحاث ثقافة السود أحد أكثر المؤسسات أهمية في  " قال السناتور عن الوالية روبرت جاكسون،

والثقافة. أثني على الحاكمة كاثي هوكول اللتزامها بتقديم  نيويورك حيث يسلط الضوء على ثراء تاريخ السود العالمي الفنون 
ماليين دوالر لتحسين مركز شومبورغ للبحوث في ثقافة السود في هارلم. وكنقطة محورية في حياة هارلم الثقافية   8مبلغ 

بحثية وطنية رائدة في  سيساعد هذا االستثمار إحدى المؤسسات الثقافية الرائدة في العالم على االستمرار في العمل كمكتبة 
  مجال دراسات األمريكيين من أصل أفريقي والشتات األفريقي."

  
"لقد عملت طوياًل وبجد مع مكتبة نيويورك العامة وأنا فخورة برؤية مركز شومبورغ قالت عضوة الجمعية إينز ديكنز، 

يحصل على التقدير والتمويل الذي يستحقه تماًما. شكًرا لك أيتها الحاكم هوكول على تلبية الحاجة إلى الحفاظ على هذه الحديقة 
  للناس في جميع أنحاء العالم."الرقيقة والقوية الشاهقة التي كانت بمثابة بؤرة الشتات األفريقي 

   
ماليين دوالر مركز شومبورغ  8"أود أن أشكر الحاكمة كاثي هوكول على منحها قال عضو الجمعية كيمبرلي جان بيير، 

إن مركز شومبيرغ هو مؤسسة مهمة للغاية األمر الذي سيسمح بإجراء العديد من التحسينات الضرورية وتحسينات السالمة. 
  لتاريخ وثقافة وبارمج السود. سيسمح هذا االستثمار لمركز شومبورغ باالستمرار في كونه مكتبة مشهورة لسنوات قادمة." 

  
جمياًل ومرنًا مثل الثقافة   "يجب أن يكون المظهر الخارجي لمركز شومبورغ في هارلم  قال عضو الجمعية إدي جيبس،

. إن ضمان مستقبل أفضل  شومبيرغائدة بداخله. أحيي الحاكمة كاثي هوكول على هذا االستثمار الكبير في تجديد مركز الس
  لنيويورك أمر مستحيل دون تذكر تاريخ السود واالحتفال بثقافة السود."

  
تفال بالتنوع في مجتمع "إن مركز شومبورغ ألبحاث ثقافة السود ضروري لالح  قال عضو الجمعية ماني دي لوس سانتوس،

مانهاتن العلوي. شكًرا لك أيتها الحاكمة هوكول على توفير التمويل للمساعدة في ضمان استمرار موقع مكتبة نيويورك العامة 
  الشهير في خدمة سكان نيويورك لسنوات قادمة."

  
"إن مركز شومبيرغ جوهرة. وهو من بين أهم المؤسسات في مدينتنا ويجب   قال تشي أوسي عضو مجلس مدينة نيويورك،

أن يعكس منزله ذلك بجرأة. تاريخ السود هو تاريخ مؤسسات أمريكا ومن بنوها. تعد دراستها واستكشافها المستمر في المركز  
بنى ليتناسب مع تقدير العمل داخله.  هدية دائمة لمجتمع السود ولجميع سكان نيويورك ويسعدني أن أرى استثماًرا لتحديث الم

   إنني أثني وأشكر الحاكمة هوكول على هذا االلتزام؛ سوف تجني نيويورك واألمة الثمار لسنوات قادمة."
  

"مكتبة نيويورك العامة ومركز شومبورغ لألبحاث في ثقافة   قالت إيريس وينشال رئيسة العمليات بمكتبة نيويورك العامة،
ماليين دوالر كتمويل رأسمالي إلى شومبيرغ في ميزانية هذا   8المتنان لمنحة الحاكمة كاثي هوكول بمبلغ السود في غاية ا

العام. تُعد منحة رأس المال هذه استثماًرا في حماية هذه المؤسسة المهمة في المستقبل ألنها تحتفل بقرن آخر من توفير  
  د."الوصول إلى المعرفة العالمية في تاريخ الشتات األسو

  
ستدعمنا منحة الحاكمة هوكول لمركز شومبيرغ لتحقيق تصورنا لمستقبلنا  قالت جوي بيفينز مديرة مركز شومبيرغ، " 

واالستمرار في كوننا مؤسسة عالمية مكرسة للحفاظ على تاريخ الشتات األسود. هذه المساهمة مهمة للغاية حيث نسعى 
  باستمرار لتزويد رعاتنا وموظفينا بأفضل بيئة ممكنة للبحث والتعلم والعمل واالكتشاف."

  
###  
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