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GUBERNATOR HOCHUL PRZEZNACZA 8 MLN USD NA MODERNIZACJĘ 
CENTRUM BADAŃ NAD KULTURĄ OSÓB CZARNOSKÓRYCH  

   
Fundusze stanowe zostaną zainwestowane w remont i modernizację 
renomowanej biblioteki naukowej i Centrum Badań nad Kulturą Osób 

Czarnoskórych  
  

Ogłoszenie następuje podczas Tygodnia Harlemu – święta historycznej dzielnicy i 
kultury  

   
   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie 8 mln USD na modernizację 
Centrum Badań nad Kulturą Osób Czarnoskórych im. Schomburga (Schomburg Center 
for Research in Black Culture) w Harlemie. Finansowanie, które jest administrowane 
przez Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (Dormitory Authority of the State of New 
York, DASNY), umożliwi odnowienie elewacji budynku, wymianę okien i dachu, a także 
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa i modernizację w zakresie oszczędzania 
energii. DASNY zapewni również usługi projektowe i zarządzanie pracami budowlanymi 
dla tego projektu. Ogłoszenie to ma miejsce podczas Tygodnia Harlemu, corocznego 
święta szeroko pojętej kultury i historii Harlemu.  
  
„Dzięki temu dofinansowaniu nie tylko zmodernizujemy ten budynek, ale również 
dokonamy ogromnie ważnej inwestycji w naszą historię i kulturę”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Przez prawie sto lat Centrum Badań nad Kulturą Osób 
Czarnoskórych im. Schomburga działało jako biblioteka, instytucja badawcza, centrum 
społeczności, a przede wszystkim jako przestrzeń do świętowania wkładu osób 
czarnoskórych w rozwój Ameryki. Podczas tego Tygodnia Harlemu, jak zawsze 
pozostaję zaangażowana we wspieranie wielkich instytucji, takich jak Centrum im. 
Schomburga, które honorują bogaty wkład czarnoskórych mieszkańców Nowojorczyków 
w nasze miasto, nasz stan i nasz kraj”.  
  
„Historia Afroamerykanów przemawia bezpośrednio do serca Ameryki zaangażowanej 
we wspieranie demokracji i walkę o doskonalenie naszej unii”, powiedział 
wicegubernator Antonio Delgado. „Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali bogatą 
historię, która żyje w murach Nowojorskiej Biblioteki Publicznej (New York Public 
Library) przy Centrum im. Schomburga, jednej z wiodących na świecie instytucji kultury i 
historii osób czarnoskórych, abyśmy mogli zawsze pozostać wierni naszemu 



wspólnemu celowi jako narodu – aby zapewnić wolność i sprawiedliwość dla 
wszystkich”.  
   
Jedna z renomowanych bibliotek badawczych Nowojorskiej Biblioteki Publicznej, 
Centrum im. Schomburga jest wiodącą na świecie instytucją kulturalną poświęconą 
badaniom, zachowaniu i prezentowaniu materiałów dotyczących doświadczeń 
Afroamerykanów, afrykańskiej diaspory i Afryki.  
   
Centrum im. Schomburga, założone w 1925 roku i wpisane na listę narodowych 
zabytków historycznych w 2017 roku, jest oddziałem badawczym Nowojorskiej Biblioteki 
Publicznej i oferuje różnorodne programy i zbiory obejmujące ponad 11 mln pozycji, 
które podkreślają bogactwo globalnej historii, sztuki i kultury osób czarnoskórych, w tym 
książki, rękopisy, zapisy muzyczne, fotografie, dzieła sztuki, nagrania wideo i audio i 
wiele więcej. Centrum im. Schomburga, założone w oparciu o zbiory urodzonego w 
Portoryko badacza i bibliofila, Arturo Alfonso Schomburga, gromadzi, zachowuje i 
udostępnia materiały dokumentujące globalną historię osób czarnoskórych. W 2025 
roku Centrum im. Schomburga będzie obchodziło jubileusz 100-lecia istnienia.  
  
Prezes i dyrektor generalny DASNY, Reuben McDaniel III, powiedział: „DASNY z 
dumą wspiera ogromnie ważną pracę Centrum im. Schomburga i jego pozycję jako 
głównego centrum kultury osób czarnoskórych w Nowym Jorku i na całym 
świecie. Centrum im. Schomburga, jako projekt podkreślający kulturę i doświadczenie 
osób czarnoskórych, jest kwintesencją nowojorskiej instytucji. W imieniu moich 
sąsiadów z Harlemu jesteśmy wdzięczni za nieustające zaangażowanie gubernator 
Hochul w uczynienie stanu Nowy Jork centrum kulturalnym świata.  
  
Senator stanu, Cordell Cleare, powiedziała: „Jestem podbudowana zaangażowaniem 
gubernator w sprawy mieszkańców Harlemu i Centrum im. Schomburga. Nasz 
ukochany Schomburg jest dosłownym przykładem i repozytorium całej światowej historii 
osób czarnoskórych. Ogłoszone dziś, kluczowe finansowanie zapewni przyszłym 
pokoleniom pełny i nieskrępowany dostęp do Schomburga – jedynego źródła ciągłej 
inspiracji, wiedzy i historii”.  
  
Senator stanu, Robert Jackson, powiedział: „Centrum Badań nad Kulturą Osób 
Czarnoskórych im. Schomburga jest jedną z najważniejszych instytucji w Nowym Jorku, 
i pokazuje bogactwo globalnej historii, sztuki i kultury osób czarnoskórych. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Kathy Hochul za przeznaczenie 8 mln USD na modernizację 
Centrum im. Schomburga w Harlemie. Ta inwestycja w centralny punkt życia 
kulturalnego Harlemu pomoże jednej z wiodących instytucji kulturalnych na świecie 
nadal funkcjonować jako wiodąca krajowa biblioteka badawcza w dziedzinie studiów 
afroamerykańskich i diaspory afrykańskiej”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Inez Dickens, powiedziała: „Ciężko i długo 
współpracowałam z Nowojorską Biblioteką Publiczną i jestem dumna, że Schomburg 
zyskał uznanie i otrzymał finansowanie, na które absolutnie zasługuje. Dziękuję 
gubernator Hochul za zajęcie się potrzebą zachowania tego delikatnego, a zarazem 



silnego centrum, które służy jako epicentrum afrykańskiej diaspory dla ludzi na całym 
świecie”.  
   
Członkini Zgromadzenia, Kimberly Jean-Pierre, powiedziała: „Chcę podziękować 
gubernator Kathy Hochul za jej dofinansowanie w wysokości 8 mln USD dla Centrum 
im. Schomburga, które pozwoli na wprowadzenie wielu niezbędnych modernizacji i 
poprawę bezpieczeństwa. Centrum im. Schomburga jest niezwykle ważną instytucją dla 
historii i kultury osób czarnoskórych oraz dedykowanych dla nich programów. Dzięki tej 
inwestycji Centrum im. Schomburga będzie mogło przez kolejne lata nadal być 
renomowaną biblioteką”.  
  
Członek Zgromadzenia, Eddie Gibbs, powiedział: „Zewnętrzne oblicze Centrum 
Badań nad Kulturą Osób Czarnoskórych im. Schomburga powinno być tak piękne i 
odporne jak kultura przechowywana w środku. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za tę 
ważną inwestycję w renowację Centrum im. Schomburga. Zapewnienie lepszej 
przyszłości dla stanu Nowy Jork jest niemożliwe bez pamięci i docenienia historii i 
kultury osób czarnoskórych”.  
  
Członek Zgromadzenia, Manny De Los Santos, powiedział: „Centrum Badań nad 
Kulturą Osób Czarnoskórych im. Schomburga jest niezbędne w celebrowaniu 
różnorodności naszej społeczności górnego Manhattanu. Dziękuję gubernator Hochul 
za zapewnienie finansowania, dzięki któremu ta kultowa lokalizacja Nowojorskiej 
Biblioteki Publicznej będzie mogła nadal służyć nowojorczykom przez kolejne lata”.  
  
Członek Rady Miasta Nowy Jork, Chi Ossé, powiedział: „Centrum im. Schomburga 
to klejnot. Jest to jedna z najważniejszych instytucji naszego miasta i jej siedziba 
powinna to odzwierciedlać. Historia osób czarnoskórych to historia fundamentów 
Ameryki i jej budowniczych. Kontynuacja badań i eksploracji w Centrum jest wieczystym 
darem dla czarnej społeczności i dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork. Cieszę 
się, że inwestycja ta pozwoli zmodernizować konstrukcję tego obiektu tak, aby 
odzwierciedlała rangę tego, co znajduje się w jej środku. Wyrażam uznanie i dziękuję 
gubernator Hochul za jej zaangażowanie; Nowy Jork i cały naród będą czerpać z tego 
korzyści przez wiele lat”.   
  
Dyrektor Nowojorskiej Biblioteki Publicznej, Iris Weinshall, powiedziała: 
„Nowojorska Biblioteka Publiczna i Centrum Badań nad Kulturą Osób Czarnoskórych 
im. Schomburga są głęboko wdzięczne za przeznaczenie przez gubernator Kathy 
Hochul w tegorocznym budżecie 8 mln USD na dofinansowanie Schomburga. Ta 
dotacja kapitałowa to inwestycja w przyszłość tej ważnej instytucji, która obchodzi 
kolejne stulecie udostępniania światowej wiedzy z zakresu historii diaspory 
czarnoskórych”.  
  
Dyrektor Centrum im. Schomburga, Joy Bivins, powiedziała: „Nagroda przyznana 
Centrum im. Schomburga przez gubernator Hochul wesprze nas w planowaniu naszej 
przyszłości i kontynuacji bycia światowej klasy instytucją, której misją jest zachowanie i 
badanie historii diaspory osób czarnoskórych. Ten wkład jest niezwykle ważny, 



ponieważ stale staramy się zapewnić naszym klientom i pracownikom najlepsze 
możliwe środowisko do badań, nauki, pracy i odkryć”.  
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