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We Love Reading was founded in 2006 by Dr. Rana Dajani. WLR began when Dr. Dajani realized 
that not only were there very few libraries in Jordan, but that there was a fundamental lack of 
reading for pleasure culture in the Arab world.  Dr. Dajani was inspired by the culture of literacy she 
had grown up in, and knowing how important reading is to early childhood development, Dr. Dajani 
decided to do something about it. 

SShe began by developing a project with the long term goal of “A Library in Every Neighborhood”. 
She and her husband sought out a number of Arabic children’s books and announced during the 
mosque’s Friday prayers that the following day there would be an hour-long storytelling session for 
children of both genders, ages 0-10. Around 25 children showed up the next day. They read 3 
stories together using animaons, acng, and costumes, and at the end of the session they handed 
out all of the books they had bought to the children, with the instrucon to take the books home 
and read them, or be read to, every night unl the next storytelling session. 

WWe Love Reading has expanded from there. From its roots as a small grassroots organizaon that 
trained local women and youth to hold read aloud sessions in their neighborhoods, We Love 
Reading has since spread to more than 50 countries, established over 4300 libraries, trained more 
than 7,400 ambassadors, developed 32 children’s books, and won such presgious awards as 
Synergos, the Clinton Global Iniave, Library of Congress best pracce, WISE, Star, IDEO.org, 
King Hussein Medal of Honor, UNESCO Internaonal Literacy Prize, Klaus J. Jacobs Award. Thanks 
to Dr. Dajani’s vision and leadership, We Love Reading has become more than just an organizaon 
– it has be– it has become a movement. 

“All of you are guardians and are responsible for the people around you.” 
 “Do not belittle any good deed.”

~Prophet Muhammad
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تم تأسيس برنامج نحن نحبّ القراءة سنة 2006 من قبل الدكتورة رنا دجاني عندما أدركت أن عدد المكتبات في 
األردن قليل جدًا. وليس ذلك فقط، فقد أدركت أنه ال وجود لثقافة القراءة من أجل االستمتاع في العالم العربي. 
أستوحت الدكتورة رنا هذه الفكرة من البيئة الثقافية التي نشأت بها، ومن معرفتها بأهمية القراءة لألطفال 

في عمر مبكر، وقررت أن تفعل شيئًا لتغيّر هذا الحال. 

بدأت فكرتها بتطوير برنامج بهدف بعيد المدى "مكتبة في كلّ حي". بحثت وزوُجها عن قصص عربية بدأت فكرتها بتطوير برنامج بهدف بعيد المدى "مكتبة في كلّ حي". بحثت وزوُجها عن قصص عربية 
واشتروها، وأعلنوا في صالة يوم الجمعة عن جلسة قراءة مدتها ساعة في المسجد في اليوم التالي للفتيان 
والفتيات من عمر 4-10 سنوات. حضر الجلسة اليوم التالي 25 طفل، وقرأوا معًا ثالث قصص باستخدام الرسوم 
المتحركة والتمثيل واألزياء. و في نهاية الجلسة أُعطي كل طفل قصة مع تعليمات أن يقرأ القصة أو أن تُقرأ 

له القصة في المنزل كل ليلة حتى يأتي موعد جلسة القراءة القادمة.  

ومن هناك اتسعت فكرة نحن نحبّ القراءة، من مبادرة صغيرة تدّرب النساء والرجال واليافعين على عقد ومن هناك اتسعت فكرة نحن نحبّ القراءة، من مبادرة صغيرة تدّرب النساء والرجال واليافعين على عقد 
جلسات قراءة في أحيائهم، إلى برنامج وصل إلى أكثر من 50 دولة حول العالم. حتى اآلن ُأسست أكثر من 3004 
مكتبة، وشارك أكثر من 4007 متطوّع/ة، وُطورت 32 قصة أطفال، وفاز البرنامج بالعديد من الجوائز المرموقة 
كجائزة سينيرجوس، مبادرة كلينتون العالمية CGI، مكتبة الكونغريس ألفضل الممارسات، جائزة مؤسسة قطر 
WISE، جائزة مقدمة من Stars Foundation ،IDEO، وسام الملك الحسين للعطاء المميز، جائزة اليونيسكو 
العالمية لمحو األمية، وجائزة كالوس ج. جيكوبس. بفضل رؤية الدكتورة رنا دجاني وقيادتها، أصبح برنامج نحن 

نحبّ القراءة أكثر من مجرّد مبادرة، أصبح حركة مجتمعية.  

عن مؤسسة البرنامج 

"الَ تَْحقَِرن ِمنْ الَْمعْرُوفِ شَيْئًا" 
"كُلّكم راعٍ وكلكم َمْسؤولٌ عن رَعيّته" 

النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 


