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מיליאן דאלאר פאר פארבעסערונגען צו די שַאמבורג צענטער פאר  8גאווערנער האקול זאגט צו  
  הויטיגע קולטור- פארשונג פון טונקל

   
סטעיט פינאנצירונג וועט אינוועסטירן אין פאררעכטונגען און פארבעסערונגען פאר בארימטע 

  הויטיגע קולטור-פארשונג לייברערי און צענטער פון טונקל 
  

  לאנגע פייערונג פון היסטארישע געגנט און קולטור- אנאנס קומט דורכאויס 'הארלעם וואך', א וואך
   
   

מיליאן דאלאר פאר פארבעסערונגען צו די   8ט היינט אנאנסירט א צוזאג פון גאווערנער קעטי האקול הא 
 Schomburg Center for Research inהויטיגע קולטור )-שַאמבורג צענטער פאר פארשונג פון טונקל

Black Culture  אין הארלעם. די געלטער וועלכע ווערן פארטיילט דורך די דארמיטארי אויטאריטעט פון )
( וועט ערמעגליכן צו Dormitory Authority of the State of New York, DASNYסטעיט )ניו יארק 

איבערמאכן די דרויסנדיגע פארנט פון די געביידע, ערזעצן פענסטערס און דאך און וועט ערלויבן  
וועט אויך צושטעלן דעזיין    DASNYשפארנדע פארבעסערונגען. -זיכערהייט פארבעסערונגען און ענערגיע 

ערוויסעס און קאנסטרוקציע מענעדזשמענט פאר דעם פראיעקט. די אנאנס קומט דורכאויס 'הארלעם  ס
  גרייכנדע קולטור און היסטאריע.-וואך', א יערליכע פייערונג פון הארלעם'ס ווייט 

  
מיר מאכן א קריטישע אינוועסטירונג אין   —"מיט די געלטער, מאכן מיר נישט נאר די געביידע שענער 

הונדערט האט די -"פאר כמעט א יאר  האט גאווערנער האקול געזאגט.אונזער היסטאריע און קולטור", 
ארשונג  הויטיגע קולטור אפערירט אלץ א לייברערי, פ-שַאמבורג צענטער פאר פארשונג פון טונקל

הויטיגע  -א פלאץ צו באשיינען די קולטור פון טונקל  —אינסטיטוציע, קאמיוניטי צענטער און העכער אלעס 
מענטשן אין אמעריקע. דעם הארלעם וואך, בלייב איך איבערגעגעבן ווי אייביג צו שטיצן געוואלדיגע  

הויטיגע ניו  -רונגען וואס טונקלאינסטיטוציעס ווי די שַאמבורג צענטער וואס באעהרט די רייכע ביישטייע
  יארקער האבן געמאכט צו אונזער סיטי, אונזער סטעיט און אונזער לאנד."

  
אמעריקאנער היסטאריע איז אין די הארץ פון אמעריקע'ס פארפליכטונג צו דעמאקראטיע  -"אפריקאנער 

רנער אנטאניָאו  האט ליוטענאנט גאוועאון די אנשטרענגונגען צו פארבעסערן אונזער פאראיין", 
"עס איז קריטיש אז מיר זאלן היטן אויף די רייכע היסטאריע וואס לעבן צווישן די   דעלגַאדָאו געזאגט.

גרעסטע  -איינס פון די וועלט'ס –ווענט פון די ניו יארק פובליק לייברערי'ס שַאמבורג צענטער 
זאלן אייביג קענען בלייבן אריענטירט  כדי מיר  –הויטיגע קולטור און היסטאריע -אינסטיטוציעס פון טונקל

  צו עררייכן פרייהייט און גערעכטיגקייט פאר יעדן." —מיט אונזער געמיינזאמע תכלית אלץ א לאנד 
   

 א צענטער  שַאמבורג די איז לייברעריס, פארשונג בארימטע לייברערי'ס פובליק   יארק  ניו די  פון נסאיי אלץ
  און אפהיטונג פארשונג, פאר  געווידמעט  איז וואס אינסטיטוציע  קולטורישע   באקאנטע  וועלט'ס

  יקאנער אפר אמעריקאנער,-אפריקאנער  אויף קאנצעטרירט  זענען וואס מאטעריאלן פון פארשטעלונג
  ערפארונגען. אפריקאנע  און וועלט   די ארום



   
און דעזיגנירט אלץ א נאציאנאלע היסטארישע געביידע אין   1925די שַאמבורג צענטער, געגרונדעט אין 

, איז א פארשונג דיוויזיע פון די ניו יארק פובליק לייברערי, און עס האלט אויף פארשידענע  2017
מיליאן ארטיקלען וועלכע ווייזן ארויס די רייכקייט פון   11ט העכער פראגראמען און זאמלונגען מי 

הויטיגע היסטאריע, קונסטווערק און קולטור, אריינרעכענענדיג ביכער, שריפטן,  -גלאבאלע טונקל
מוזיקאלישע נאטן, בילדער, קונסטווערק, ווידעאו און אוידיו רעקארדירונגען און מער. די שַאמבורג  

הויטיגע  -געבוירענער טונקל-ריקא- טעלט מיט די יסודות'דיגע זאמלונג פון פארטאצענטער, אוועקגעש 
געלערנטער און בוך ליבהאבער, ארטורָאו אלפאנסא שַאמבורג, האט געזאמלט, פרעזערווירט און  

 2025הויטיגע היסטאריע. אין -שטעלט צו צוטריט צו מאטעריאלן וואס דאקומענטירן גלאבאלע טונקל
  ורג צענטער פייערן איר הונדערסטע יארטאג.וועט די שַאמב

  
DASNY  פרעזידענט אוןCEO  ,ריּובען מעקדעניעל, דער דריטער, האט געזאגט"DASNY   איז

שטאלץ צו שטיצן די שַאמבורג צענטער'ס קריטיש וויכטיגע ארבעט און איר שטאנד אלץ א הויפט צענטער  
די שַאמבורג צענטער, אלץ א פראיעקט וואס   הויטיגע לעבן אין ניו יארק און ארום די וועלט.-פאר טונקל

אין   ניו יארקע אינסטיטוציע.הויטיגע קולטור און ערפארונג, איז א וועזענטליכע -ברענגט ארויס טונקל
נאמען פון מיינע הארלעם שכנים, זענען מיר דאנקבאר פאר גאווערנער האקול'ס אנגייענדע 

  איבערגעגעבנקייט צו מאכן ניו יארק די קולטורישע צענטער פון די וועלט.
  

"איך בין ערמוטיגט פון די גאווערנער'ס סטעיט סענאטארשע קארדעל קליער האט געזאגט, 
יבערגעגעבנקייט צו די מענטשן פון הארלעם און צו די שַאמבורג. אונזער באליבטע שַאמבורג איז די  א

הויטיגע מענטשן אין די וועלט.  -בוכשטאבליכע פארווירקליכונג און אוצר פון די גאנצע היסטאריע פון טונקל
ארזיכערן אז צוקונפטיגע  וויכטיגע געלטער וועלכע זענען היינט אנאנסירט געווארן וועלן פ-די קריטיש

אן אייגנארטיגע מקור   —דורות וועלן האבן פולשטענדיגע און אומבאגרעניצטע צוטריט צו די שַאמבורג 
  פון אנגייענדע אינספיראציע, וויסנשאפט און היסטאריע."

  
- די שַאמבורג צענטער פאר פארשונג פון טונקל"סטעיט סענאטאר ראבערט דזשעקסאן האט געזאגט, 

קריטישע אינסטיטוציעס אין ניו יארק, שיינענדיג א ליכט אויף די  -טיגע קולטור איז איינס פון די מערסט הוי
הויטיגע היסטאריע, קונסטווערק און קולטור. איך לויב אויס גאווערנער  -רייכקייט פון גלאבאלע טונקל

מבורג צענטער פאר  מיליאן דאלאר פאר פארבעסערונגען צו די שאַ  8קעטי האקול פאר די צוזאג פון 
הויטיגע קולטור אין הארלעם. די אינוועסטירונג וועט העלפן איינס פון די וועלט'ס  -פארשונג פון טונקל

גרעסטע קולטורישע אינסטיטוציעס און די הארץ פון הארלעם'ס קולטורישע לעבן צו פארזעצן צו אנגיין  
אמעריקאנער  -פון שטודיע איבער אפריקאנער אלץ די פירנדע נאציאנאלע פארשונג לייברערי אין די פעלד 

  און אפריקאנער ארום די וועלט."
  

"איך האב שווער געארבעט פאר א לאנגע צייט  אסעמבלי מיטגלידערין איינעז דיקענס האט געזאגט, 
מיט די ניו יארק פובליק לייברערי, און איך בין שטאלץ צו זעהן די שַאמבורג באקומענדיג די אנערקענונג  

און פינאנצירונג וואס עס קומט זיך איר. א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פארן אדרעסירן די  
ע, מאכטפולע און קאלאסאלע גארטן וואס האט געדינט אלץ די  באדערפעניש צו פרעזערווירן די איידעל 

  פאר מענטשן ארום די וועלט." –סאמע צענטער פון אפריקאנער ארום די וועלט 
   

"איך וויל באדאנקען גאווערנער קעטי  ּפיער האט געזאגט, -אסעמבלי מיטגלידערין קימבערלי זשַאן
מיליאן דאלארדיגע גרענט פאר די שַאמבורג צענטער וואס וועט ערלויבן פילע נויטיגע   8האקול פאר איר 

פארבעסערונגען און זיכערהייט פארבעסערונגען. די שַאמבורג צענטער איז גאר א וויכטיגע אינסטיטוציע  
ון פראגראמען. די אינוועסטירונג וועט ערלויבן די שַאמבורג הויטיגע היסטאריע, קולטור א -פאר טונקל

  צענטער צו פארזעצן צו זיין א בארימטע לייברערי פאר פילע יארן אין די צוקונפט."
  



"די דרויסנדיגע געבוי פון הארלעם'ס אייגענע שַאמבורג אסעמבלי מיטגליד עדי גיבס האט געזאגט, 
יגע קולטור דארף זיין פונקט אזוי שיין און שטאנדהאפטיג ווי די הויט-צענטער פאר פארשונג פון טונקל

קולטור וואס עס האלט אינעווייניג. איך אפלאדיר גאווערנער קעטי האקול פאר די באדייטנדע  
צענטער. פארזיכערן א בעסערע צוקונפט פאר ניו יארק  שַאמבורג אינוועסטירונג אין רענאוואציעס פאר די 

  הויטיגע קולטור."-הויטיגע היסטאריע און באשיינען טונקל-דענקען טונקלאיז אוממעגליך אן גע 
  

"די שַאמבורג צענטער פאר פארשונג פון אסעמבלי מיטגליד מעני דע לָאס סענטָאוס האט געזאגט, 
הויטיגע קולטור איז וועזענטליך צו קענען באשיינען די פארשידנארטיגקייט פון אונזער קאמיוניטי  -טונקל
ּפער מאנהעטען. א דאנק אייך, גאווערנער האקול, פארן צושטעלן די פינאנצירונג צו העלפן  אין אָ 

פארזיכערן אז די אייקאנישע ניו יארק פובליק לייברערי לאקאציע זאל קענען פארזעצן צו דינען ניו  
  יארקער פאר פילע בעפארשטייענדע יארן."

  
"די שַאמבורג צענטער איז אן אוצר. עס איז  ניו יארק סיטי קאונסיל מיטגליד קיי אסעי האט געזאגט, 

צווישן אונזער סיטי'ס וויכטיגסטע אינסטיטוציעס, און איר היים דארף דאס אפשפיגלען מיט לעבעדיגע  
רע בויער. די  הויטיגע היסטאריע איז די היסטאריע פון אמעריקע'ס יסודות און אי-קאלירן. טונקל

- אנגייענדע שטודיע און פארשונג וואס קומט פאר ביי די צענטער איז א כסדר'דיגע מתנה פאר די טונקל
הויטיגע קאמיוניטי און פאר אלע ניו יארקער, און איך בין גאר באגייסטערט צו זעהן אן אינוועסטירונג צו 

פון די ארבעט אינעווייניג. איך לויב און   פארבעסערן די סטרוקטור וואס איז פאסיג פאר די ווערטשאצונג
באדאנק גאווערנער האקול פאר די צוזאג; ניו יארק און די גאנצע לאנד וועלן געניסן פון די בענעפיטן וואס 

   וועלן ארויסקומען דערפון פאר פילע יארן אין די צוקונפט."
  

"די ניו יארק  יינשַאל האט געזאגט, ניו יארק פובליק לייברערי טשיעף אּפערעיטינג אפיסער אייריס וו
הויטיגע קולטור זענען דאנקבאר פון  -פובליק לייברערי און די שַאמבורג צענטער פאר פארשונג פון טונקל

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר די געבוי פון   8טיפן הארצן פאר גאווערנער קעטי האקול'ס גרענט פון  
זשעט. די געביידע גרענט איז אן אינוועסטירונג אין די אפהיטונג פון די  יאריגע בוד-די שַאמבורג אין די היי

הונדערט פון צושטעלן צוטריט צו  -וויכטיגע אינסטיטוציע פאר די צוקונפט אזוי ווי עס באשיינט נאך א יאר 
  די וועלט'ס וויסנשאפט איבער די היסטאריע פון אפריקאנער ארום די וועלט."

  
"גאווערנער האקול'ס גרענט פאר די  טאר דזשוי ביווינס האט געזאגט, שַאמבורג צענטער דירעק

שַאמבורג צענטער וועט אונז שטיצן אזוי ווי מיר משל'ן זיך אויס אונזער צוקונפט און זעצן פאר צו זיין אן  
הויטיגע  -קלאסיגע אינסטיטוציע איבערגעגעבן צו פרעזערווירן און פארשן די היסטאריע פון טונקל-ערשט 

טשן ארום די וועלט. די ביישטייערונג איז קריטיש וויכטיג אין די צייט ווען מיר שטרעבן אויף א  מענ
כסדר'דיגן פארנעם צו צושטעלן די בעסטע פלאץ וואס איז נאר מעגליך פאר אונזערע באזיכער און  

  ארבייטער צו פארן, לערנען, ארבעטן און אנטדעקן."
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