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INTRODUCTION

Wild Library is a program created to provide opportunity for children in rural areas a chance to 
read books about wildlife, animals, environments and biology. This program focus on 
educating children living near National Parks and Nature Reserves in Vietnam. 

Aims

• Providing information on national and global conservation issues in order to increase 
awareness of the importance of local conservation, particularly among communities 
neighbouring (or sharing resources with) threatened species;

• Educate young Vietnamese about wildlife and the nature surrounding them, what they 
should (and should not do) to protect a healthy living environment;

• Empowering local communities to manage their own Wild Library;

Long term goals:

• Built up future conservation capacity by giving children information and knowledge about 
wildlife conservation in Vietnam;  

• Giving training to local teachers on several education activities related to conservation at 
each schools/communities;

• Liking wild population increase and/or decrease in amount of snare traps/hunting in the 
area with Wild Library

Currently, this program is 100% funded by royalties from the book “Trở Về Nơi Hoang Dã” –
“Back to the wilderness”, written by WildAct’s founder Trang Nguyen, published by Nha Nam 
Publisher. 



1. WILD LIBRARY AT DƯƠNG LIỄU VILLAGE

WildAct collaborate with Thư Viện Dương Liễu to create a bookshelf on wild plants and animals, environments, 

and natural worlds. It is hope to increase awareness on children in the village on environmental issues and 

wildlife conservation.

The event was carried out on the 5th August 2018 with 32 children participated. 

2. DƯƠNG LIỄU COMMITMENT

Duong Lieu village committed to manage books provided by WildAct in an efficiency and effectively manner, in 

which all children will have access to the books, not restricted in Duong Lieu village but children from the district 

can also borrow the book.

Picture: Children at Duong Lieu village reading books in the library



3.  ACTIVITIES AT THE EVENT

3.1 Introduction on wildlife conservation as a career

Children at Duong Lieu village explore different careers related to protecting and conserving nature, wildlife and 
environment. From researching animal behaviours, their habitats, to studying the negative impact of plastic 
pollution to marines and terrestrials live, the important of education in conservation and awareness raising to 
tackle environment and conservation issues. 

The aims of this activity is to introduce different careers to children and wider their horizon on what they could 
do when grow up, instead of the “traditional pathway” such as doctors, teachers ect. Not only this activity 
providing information and suggestion for children on their career, it also suggests activities that they could do as 
children to protect their living environments. 

3.2. Discussion on environmental issues and solutions

Children speak out on environmental problem in the village and their ideas to solve these problems. 

Picture 2: Children at Dương Liễu discussing environmental issues in their village

Problem Solution Career

Littering Talk to parents and neighbours;

Reduce plastic consumption;

Use plastic bottles and bags to make 

eco-bricks

Environmental scientists

Environmental activities

Inventors

Water pollution Not littering Environmentalist

Water scientist

Inventors



3.3 Painting and drawing competition

Children choose to either participating in drawing or painting competition. The design for painting competition
was created by WildAct’s artists, with focus on endangered species of Vietnam. The drawing competition based 
on the Rhino Art project, where a rhino were printed at the middle of a blank paper and children can use their 
imagination to draw and write their own messages. 

3.4. Quiz

Fun quiz about wildlife based on “101 things I want to know about wild animals” book. Quiz section was carried 

out while judging panel marking painting and drawing. Children who answer correctly received a tote bag from 

WildAct as small prizes.  

4.  RESULTS

16 children chose to draw and 16 children chose to paint. Judging panel includes: 1 WildAct staff, 1 Dương Liễu
library staff and 1 village teacher. 3 children with best painting pictures and 3 children with best drawing pictures 
were chosen.

Prize Painting Drawing

First Thu Hương Danh Quân

Second Tiến Duy Minh

Third Thành Bảo Khanh



First prizes: 

1 Rebel girls book
1 What can I do to taking care of Mother Earth book
1 What can I do to support my community book
1 Romeo Rhino book
1 colour pencil box
1 Rhino tote bag.  

Second and Third prizes: 

1 What can I do to taking care of Mother Earth book
1 What can I do to support my community book
1 Romeo Rhino book
1 colour pencil box
1 Rhino tote bag. 

All children who participated in this event also given a book called “Herbal alternatives to bear bile” – by Animals 

Asia Foundation to bring home to their parents and grant parents. 



5.  NEXT STEPS

This program aims to maintain a long term relationship with the local community. We hope to organise this event 
annually with Duong Lieu village. 

• WildAct will visit Duong Lieu library within the next 6 months, checking on the book quality and conduct a 
small survey with local villagers and children on their view of the library and whether they have access to the 
library;

• Plan to take Duong Lieu children to visit i) Cúc Phương National Park or ii) Tam Đảo National Park to have hand 
on activity with nature;

• Create a new list of books on environments, natures and wildlife for next year event;
• A story telling competition for children at Duong Lieu village will be created by April 2019. 



INDEX

BOOKS GIVEN TO DUONG LIEU LIBRARY

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



ACT together we can save the WILD

IF YOU HAVE ANY 
QUESTIONS OR WOULD 
LIKE MORE INFORMATION, 
PLEASE CONTACT:

Ngan Bui

Project Manager

WildAct

info@wildact-vn.org

www.wildact-vn.org


