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פרסום זה נמנה עם המפעלים של המרכז שבוצעו בסיוע
קרן לזכרו של א"צ אידלסון ,הוקמה ע"י בנותיו;
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שהוקמה ע"י ד"ר אסטורה מאיר ז"ל ,מילאנו;
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קרן משפחת פינטו למוסיקה ליטורגית יהודית לזכר אברהם משה פינטו;
קרן ע"ש אליקום צונזער;
קרן לזכר שלמה צ'יזבסקי למוסיקה ליטורגית יהודית,
קרן  Cantors Assemblynלמחקרים ופרסומים;
קרן לזכרם של אלן ולסלי רוז ,מר מוריס ריימס ,פריס.

