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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thư Viện Hoang Dã là chương trình nhằm cung cấp cơ hội được tiếp cận với sách
về thiên nhiên, môi trường, các loài động, thực vật hoang dã đến cho các em nhỏ. Chương
trình đặc biệt chú ý tới những em nhỏ đang sinh sống gần các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, 
các em có hoàn cảnh khó khăn và ít được tiếp cận với sách. 

Mục đích của chương trình này là để:
• Cung cấp các thông tin trong nước và quốc tế về các vấn đề môi trường để làm tăng nhận

thức của trẻ em và người dân bản địa, đặc biệt là tại các khu vực sống gần các Vườn Quốc
Gia và các Khu Bảo Tồn về những loài đang bị đe dọa;

• Giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về thiên nhiên hoang dã đang sinh sống xung quanh chúng ta, 
những việc các em nên (và không nên làm) để gìn giữ môi trường sống trong lành;

• Tạo điều kiện để người dân bản địa có thể tự quản lý Thư Viện Hoang Dã cho con em họ;
• Ủng hộ các dự án Phát Triển Cộng Đồng của các tổ chức bảo tồn khác đang làm việc trong

khu vực. 

Mục tiêu lâu dài:
• Xây dựng nguồn lực tương lai trong công tác bảo tồn động thực vật hoang dã bằng cách

đưa các thông tin khoa học về thiên nhiên, môi trường đến với các em nhỏ ở Việt Nam;
• Cung cấp cơ hội tập huấn với giáo viên tại các trường học bản địa về những hoạt động ngoại

khóa có thể tổ chức tại trường về thiên nhiên hoang dã;
• Mối liên quan giữa sự tăng trưởng của số lượng quần thể hoang dã, hoặc/và sự suy giảm

của tình trạng đặt bẫy, săn bắn tại những khu vực có Thư Viện Hoang Dã và những khu vực
chưa có Thư Viện. 

Hiện tại, chương trình Thư Viện Hoang Dã đang được hoạt động 100% dựa vào lợi nhuận của
cuốn sách “Trở Về Nơi Hoang Dã”, xuất bản bởi nhà xuất bản Nhã Nam. 



1. CHƯƠNG TRÌNH TẠI XÃ DƯƠNG LIỄU

WildAct phối hợp với Thư Viện Dương Liễu cung cấp và phân bổ sách với nội dung về thiên nhiên hoang dã, môi

trường, các loài động và thực vật. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Thư Viện Hoang Dã, tạo điều

kiện để các em có thể đọc, học và tìm hiểu về thiên nhiên. Từ đó nâng cao nhận thức của các em và hướng các

em đến những hành động thân thiện với môi trường, những điều các em có thể làm để môi trường sống của các

em được trong lành, sạch đẹp hơn. 

Tại xã Dương Liễu, chương trình được tổ chức vào ngày chủ nhật, 5 tháng 8 năm 2018. 32 em học sinh tiểu học

đã tham gia chương trình. 

2. CAM KẾT CỦA THƯ VIỆN DƯƠNG LIỄU

Cam kết quản lý sách được cung cấp bởi WildAct một cách hiệu quả, để tất cả các em nhỏ trong khu vực xã

Dương Liễu nói riêng và huyện Hoài Đức nói chung có thể đọc sách khi muốn.

Ảnh: Thư Viện Dương Liễu, thuộc xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội được thành lập vào năm 2013. Đây là thư viện tư

nhân, phi lợi nhuân, hoàn toàn miễn phí nhằm gìn giữ và nâng cao văn hóa đọc cho người dân và trẻ em trong xã



3.  CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

3.1 GiớI thiệu về nghề nghiệp

Các em nhỏ được tìm hiểu về những nghề nghiệp liên quan đến môi trường và bảo tồn động, thực vật hoang dã. 
Từ những việc như nghiên cứu tập tính động vật, tác động của rác thải nhựa với thiên nhiên, đến giáo dục bảo
tồn, nâng cao ý thức của cộng đồng trong những vấn đề về môi trường. 

Mục đích của hoạt động này nhằm giới thiệu đến các em những công việc, ngành nghề khác, thay vì những ngành
nghề “truyền thống” như bác sĩ, giáo viên, kỹ sư .v.v. Không chỉ là những bước đầu định hướng nghề nghiệp cho
các em, mà còn đưa ra những gợi ý các em có thể làm gì ngay từ bây giờ khi vẫn còn đang ở lứa tuổi thiếu niên
nhi đồng để gìn giữ môi trường sống quanh mình. 

3.2. Bàn luận về các vấn đề môi trường và hướng giải quyết

Các em nhỏ được tự nêu lên những vấn đề về môi trường mà các em cảm thấy bức bối nhất, và tự đưa ra những

giải pháp các em có thể làm để làm giảm thiểu hoặc ngăn chặn tình trạng đó. 

Ảnh: Các em nhỏ ở xã Dương Liễu tham gia tranh luận về những vấn đề về môi trường khiến các em bức bối nhất

Vấn đề môi 

trường

Cách giải quyết Ngành nghề có thể làm

Rác thải vứt bừa 

bãi

Tuyên truyền với bố mẹ, bạn bè và làng 

xóm;

Hạn chế sử dụng rác nhựa;

Làm gạch eco-brick

Nhà môi trường học

Nghiên cứu về tác động gây ô 

nhiễm

Phát minh thùng rác thông minh, 

phân hủy, tái chế, tái tạo rác

Ô nhiễm nước Không vứt rác bừa bãi Nhà môi trường học

Nghiên cứu về tác động gây ô 

nhiễm

Phát minh phương pháp làm sạch

nước



3.3 Thi vẽ tranh và tô màu

Các em nhỏ được chọn lựa thi tô màu hoặc thi vẽ tranh. Tranh cho các em tô màu được thiết kế bởi WildAct, với
các loài động vật hoang dã nguy cấp ở Việt Nam và trên thế giới. Tranh thi vẽ dựa trên khuôn hình của cuộc thi
Rhino Art, với khung hình của một chú tê giác ở giữa tranh, các em dựa vào trí tưởng tượng của mình để vẽ hình
nền, vẽ trang trí cho tê giác và có một khẩu hiệu cụ thể với nội dung bảo tồn, bảo vệ loài tê giác. 

3.4. Thi đố vui

Cuộc thi đố vui dựa theo cuốn sách “101 điều em muốn biết, thế giới động vật”. Cuộc thi được diễn ra khi các em

chờ đợi kết quả cuộc thi tô màu và thi vẽ tranh. Những em nhỏ trả lời đúng các câu hỏi được nhận một phần quà

của WildAct. 

4.  KẾT QUẢ

16 em nhỏ chọn thi vẽ tranh và 16 em nhỏ chọn thi tô màu. Ban chấm thi gồm có đại diện của WildAct và đại diện
của Thư Viện Dương Liễu. Ba em nhỏ có bài thi tô màu có màu sắc hài hòa, sống động nhất được chọn trao giải. 
Với bài thi vẽ, tiêu chí chấm thi dựa vào khẩu hiệu và nội dung truyền tải của tranh.

Giải thưởng Tô màu Vẽ tranh

Giải nhất Thu Hương Danh Quân

Giải nhì Tiến Duy Minh

Giải nhì Thành Bảo Khanh



Phần thưởng của giải nhất: 

1 cuốn Chuyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính
1 cuốn Mình có thể làm nghề gì để chăm sóc mẹ thiên nhiên
1 cuốn Mình có thể làm gì để giúp đỡ cộng đồng
1 cuốn Chú tê giác Romeo
1 bộ bút màu
1 túi vải bảo vệ tê giác.  

Phần thưởng của giải nhì: 

1 cuốn Mình có thể làm nghề gì để chăm sóc mẹ thiên nhiên
1 cuốn Mình có thể làm gì để giúp đỡ cộng đồng
1 cuốn Chú tê giác Romeo
1 bộ bút màu
1 túi vải bảo vệ tê giác.   

Ngoài ra, các em nhỏ đến tham dự chương trình được tặng cuốn “Những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế

mật gấu trong đông y” – được tổ chức Động Vật Châu Á (Animals Asia) in và phân phối, để mang về tặng phụ

huynh. 



5.  CÁC BƯỚC TIẾP THEO

Chương trình Thư Viện Hoang Dã là một chương trình được thiết lập để tạo dựng mối quan hệ lâu dài với người
dân địa phương. Những hoạt động trong chương trình không chỉ diễn ra trong một lần tặng sách, mà sẽ được lặp
lại hàng năm. 

• WildAct sẽ đến thăm và kiểm tra tình trạng sách, khảo sát với các em nhỏ trong xã về mức độ được tiếp cận
với sách;

• Lên kế hoạch chương trình hoạt động tiếp theo, dự kiến sẽ đưa các em nhỏ đến thăm i) Vườn Quốc Gia Cúc
Phương hoặc ii) Vườn Quốc Gia Tam Đảo;

• Lên danh sách các loại sách mới về thiên nhiên, môi trường và động – thực vật hoang dã cho các em nhỏ. 



PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐẦU SÁCH TẶNG THƯ VIỆN DƯƠNG LIỄU

STT Tên sách Nội dung

1 101 điều em muốn biết: Thế giới động vật 1 Bộ sách 101 điều em muốn biết đề cập
đến những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi
học sinh về động vật

2 101 điều em muốn biết: Thế giới động vật 2 Bộ sách 101 điều em muốn biết đề cập
đến những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi
học sinh về động vật

3 101 điều em muốn biết: Thế giới thực vật 1 Bộ sách 101 điều em muốn biết đề cập
đến những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi
học sinh về thực vật

4 101 điều em muốn biết: Thế giới thực vật 2 Bộ sách 101 điều em muốn biết đề cập
đến những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi
học sinh về thực vật

5 Thiên nhiên – những bí mật còn ẩn giấu: Động vật
xinh đẹp

Sự có mặt của những loài động vật xinh 
đẹp này không chỉ duy trì sự hài hòa cho 
thế giới tự nhiên mà còn tô điểm cho 
cuộc sống của con người. 

6 Thiên nhiên – những bí mật còn ẩn giấu: Động vật
quý hiếm

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những 
trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, vén lên 
tấm màn bí mật của rất nhiều loại động 
vật quý hiếm trên thế giới mà hiện đang 
phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt chủng 
từng ngày từng giờ

7 Thiên nhiên – những bí mật còn ẩn giấu: Thực vật
thần kỳ

Cuốn sách bật mí những bí mật trong
thế giới thực vật thần kỳ, trong đó có rất
nhiều kiến thức thú vị mà bạn đọc không
ngờ tới

8 Thiên nhiên – những bí mật còn ẩn giấu: Thực vật
xinh đẹp

Vẻ đẹp trái đất có một phần đóng góp
không nhỏ của các loài thực vật xinh đẹp

9 Thiên nhiên – những bí mật còn ẩn giấu: Gia đình
thực vật

Thực vật là một gia tộc khổng lồ với
muôn hình vạn trạng, tràn đầy sức sống, 
ban phát vẻ đẹp bất diệt cho thế giới

10 Bách Khoa Động Vật Cung cấp thông tin về các loài động vật
trên thế giới

11 Bách Khoa Địa Lý Cung cấp thông tin về các đất nước, 
vùng miền khác nhau trên thế giới

12 Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính Nhân vật chính trong các câu chuyện này 
không phải công chúa mà là những 
người phụ nữ đã thay đổi thế giới

13 Những câu đố khoa học dành cho học sinh về động
vật

Cuốn sách thử thách kiến thức của bạn
và giải đáp tất tần tật câu hỏi về các loài
động vật nhé!

14 Chìa khóa vàng: động vật cẩm nang bổ ích dành cho các bậc phụ 
huynh cũng như tài liệu quý báu cho các 
em học sinh về các loài động vật



STT Tên sách Nội dung

15 Tôi biết, bạn biết không? Côn trùng Cùng chúng ta đi tìm lời giải đáp cho
những thắc mắc thú vị và biết thêm vô
vàn điều hay ho khác về côn trùng

16 Bách khoa tri thức cho trẻ em, câu hỏi và trả lời Bách khoa về thiên nhiên, động vật và
địa lý cho trẻ nhỏ

17 10 vạn câu hỏi vì sao, các hiện tượng tự nhiên Giải thích các hiện tượng tự nhiên cho
các em

18 Mình có thể làm nghề gì để giúp đỡ cộng đồng Cuốn sách hướng nghiệp cho trẻ nhỏ về
những công việc có ích cho cộng đồng

19 Mình có thể làm nghề gì để giúp đỡ mẹ thiên nhiên Cuốn sách hướng nghiệp cho trẻ nhỏ về
những công việc có ích cho thiên nhiên

20 Chuyện rừng xanh đưa người đọc đến với Mowgli, đứa bé
con của loài người được bầy sói nuôi 
dạy, lớn lên thành Chúa Rừng, bạn của 
mọi loài thú, nói ngôn ngữ của chúng, 
hiểu và cảm thông với chúng.

21 Khám phá thế giới diệu kỳ: bươm bướm Thế giới mà chúng ta đang sống tồn tại
vô số những điều kỳ thú mà không ai có
thể ngờ đến

22 Vì sao? Như thế nào? Biển Khám phá kiến thức về biển và đại
dương

23 Trên đôi chân của cha: Cánh cụt hoàng đế nuôi con Khám phá tình cảm gia đình của loài
chim cánh cụt hoàng đế

24 Đợt tuyệt chủng thứ 6 đưa chúng ta đến các thử nghiệm và 

nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân 

của đợt tuyệt chủng thứ sáu

25 Em muốn nuôi chó Cung cấp thông tin về các loài chó và
cách chăm sóc chúng đúng cách

26 Atlas muôn loài giới thiệu gần 250 trên tổng số 1,2 

triệu loài động vật đã được các nhà 

khoa học thống kê trên Trái Đất

27 Chú tê giác Romeo Cuốn sách được viết và vẽ minh họa bởi
các bạn nhỏ châu Phi về loài tê giác và
mối nguy hại đẩy chúng đến vực tuyệt
chủng

28 Những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật
gấu trong đông y

cẩm nang bổ ích dành cho các bậc phụ 
huynh về những loài thực vật, cây thuốc
có thể sử dụng để chữa bệnh thay cho
mật gấu

LIÊN HỆ THÔNG TIN

WildAct: wild.library@wildact-vn.org

Thư viện Dương Liễu: thuvienduonglieu@gmail.com
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