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БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ. ЭКОЛОГИ 

Биологийн олон янзын байдлын хамгаалал, ОНТХГН-

Нөхөрлөлүүдийн тухайлсан зүйл амьтдын мониторинг судалгааны 

ойлголтууд: Гарын авлага / Боловс. Д.Энхбилэг, Г. Майнжаргал; Хян. 

Б.Оюунтүлхүүр.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 123х.-  (Байгаль Орчин, Аялал 

Жуулчлалын Яам. Ерөнхий болон Сорилын Биологийн Хүрээлэн). 

Энэхүү гарын авлагыг НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, Даян дэлхийн байгаль 

орчны сангийн буцалтгүй  тусламжаар БОАЖЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Байгалийн 

нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” МОН/13/303 төслийн 

хүрээнд бэлтгэн, байгаль хамгаалагч нарт зориулан хэвлүүлэв. 

20.18 

Б-490                                ЭШФ Б-28334                                                                

                                               

 

ФИЗИК. МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Мөнх-Очир Д. Он цаг тоолол ба мянга хорин жилийн шар зурхайн 

цаглабар: 1000-2019: 1000 оноос 2019 он хүртэл Арга-Билгийн тооллыг 

НАСА-аас гаргасан сарны тоололтой харьцуулсан цаг тооллын хүснэгт / 

Хян. Ж.Урангуа.- УБ., 2014.- 415х.- ISBN 978-99929-855-0-Х. 

 

Энэхүү цаг тооллын түүхэн хөгжлийн нэг сэдэвт судалгааны бүтээлд 

Монголчуудын цаг тоолол хэрэглэж ирсэн түүхэн уламжлал, бидний өвөг 

дээдэс шинжлэх ухаанд ямар гайхамшигтай өөрчлөлт, шинэчлэлт хийж ирснийг бага 

боловч таниулахыг зорьжээ. 

22.6 

М-816                                                                                                                        ЭШФ Б-28560 

 

ГАЗАРЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Дэмбэрэл Б. Хэрэглээний геодези / Хян. Ю.Чүлтэм.- УБ.: Адмон, 2018.- 

278х.- ISBN 978-99978-1-672-6. 

 

Энэ номонд геодези, байр зүй, зураг зүй, геодезийн хэмжилтийн багаж 

хэрэгслийн тухай үндсэн ойлголт, хот суурин газар, авто болон төмөр зам, 

гүүр далан, нисэх онгоцны буудал, усан цахилгаан станц, газрын тос хийн 

хоолой, нүхэн байгууламж төсөллөх, барьж байгуулах, ашиглах үеийн 

геодезийн хэмжилтийн ажил гүйцэтгэх арга, нарийвчлал,  

 



2 
 

                     ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 №03 

хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах тухай болон хэв гажилт тодорхойлох геодезийн 

хэмжилтийн ажлын арга, онцлог зэрэг орсон болно. 

26.1 

Д-901                                                  /БУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/             ЭШФ Т-21651-21653 

 

Жанчивдорж Л. Усны менежментийн англи-монгол-орос толь / Ред. 

Д.Сайзмаа, Д.Оюунцэцэг.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 462х.- ISBN 978-

99978-0-706-9. 

Энэхүү толь бичиг нь усны нөөцийн судалгаа, усны барилга 

байгууламжийн хайгуул төсөл, барилга угсралт, ашиглалт, эрдэм 

шинжилгээний ажлын хүрээнд 20000 орчим нэр томьёог багтаасан бөгөөд 

усны аж ахуйн тооцоо, усны нөөцийг ашиглах, хамгаалах ажлын төлөвлөлт, 

услалт хамгаалалтын систем, усан цахилгаан станц, үер, бохир ус цэвэрлэх зэрэг ус 

хэрэглэх, ашиглахтай холбоотой мэргэжлийн үгтэй ажээ. Толийг усны мэргэжлийн 

байгууллагад ажиллагсад, судлаачид, усны болон зам барилгын инженер, усны салбарын 

мэргэжлийн оюутан, орчуулагчдад зориулав. 

26.22я2 

Ж-288     /БУН унш-4ш/   ЭШФ Т-21548-21550 

 

 

Эрдэнэсүх С., Сандэлгэр Д. Цаг уурын бодлогын хураамж / Ред. 

М.Цоозол.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 178х.- ( Монгол Улсын Их Сургууль. 

Шинжлэх Ухааны Сургууль).- ISBN 978-99978-2-249-9. 

 

Энэхүү бодлогын хураамжид  цаг уурын хэмжигдэхүүнүүдийн 

хоорондын холбоо, агаар мандлын статик ба термодинамик, дэлхий агаар 

мандлын системийн ба газар орчмын агаарын үе давхаргын дулааны 

горим, агаарын хөдөлгөөн, агаар мандал дахь усны уурын тооцоо хийх 

стандарт дасгал бодлого, зарим онцлог тооцоо хийх бодолтыг оруулжээ. 

26.23 

Э-739                                                   /БУН унш-10ш, ГНОФ-15ш/          ЭШФ Б-28356-28360 

 

 Бямба Ж., Энхбаатар Б. Стратиграфийн үндэс / Ред. Д.Доржнамжаа, 

Я.Ариунчимэг.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2017.- 201х.- ISBN 

978-99978-2-063-1. 

Энэхүү сурах бичигт стратиграфийн шинжлэх ухааны зүйл болох 

стратиграфийн биетүүдийг бүрдүүлэгч чулуулгийн төрлүүд, тэдгээрт 

стратиграфийн судалгаа явуулах зарим онцлогийн тухай товч ойлголт 

өгчээ. Мөн стратиграфийн шинжлэх ухаанд хэрэглэдэг литологи, 

палеонтологи, хронологи, геохими, радиологи зэрэг аргуудад дээж  
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хэрхэн авах, үр дүнд хэрхэн боловсруулалт хийх талаар оруулсан бөгөөд геологичид, газар 

зүйчид, их дээд сургуулийн геологийн мэргэжлээр суралцагч оюутнуудад зориулжээ. 

26.31я73 

Б-984     /БУН унш-5ш, ГНОФ-7ш/  ЭШФ Т-21551-21553 

 

 

БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын 

хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц: (CITES)-ийн лавлах / Ред. 

Б.Чимэддорж, С.Пүрэвсүрэн, Х.Тэрбиш.- УБ., 2018.- 448х.- ISBN 978-99978-

938-1-9. 

 

Энэхүү бүтээлд “Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг 

олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц”-ийн албан ёсны 

орчуулгыг бүрэн эхээр нь, амьтан ургамлын нэршил, ховордлын зэрэглэл, таних шинж, 

тархалт, тоо толгой, хомсдох шалтгаан, худалдаа, хамгаалсан байдал, экологи, эдийн 

засгийн үнэлгээ ба хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага зэргийг тодорхой оруулжээ. 

28.0 

З-964                                                    /БУН унш-5ш, ГНОФ-10ш/            ЭШФ Т-21682-21686  

 

Монгол орны хагийн зурагт лавлах: “Монгол орны гербарийн сан”-ийн 

хагийн фонд материалаас / Эмхт. О.Энхтуяа, С.Жавхлан.- УБ.: Бемби сан, 

2017.- 218х.- ISBN 978-99978-1-863-8. 

Энэхүү зурагт лавлахад 210 зүйл хагийн лавлах анхдагч материалыг 

толилуулахын зэрэгцээ тэдгээрийн зарим нэршилд сүүлийн үед баримталж 

буй номенклатур нэршлийг оноож өгчээ. Эдгээр цөөн тооны хагаар 

төлөөлүүлэн хаг биотын олон янз байдал, гадаад морфологи төрхийг 16х4 

дахин өсгөн буулган авч баримтжуулан оруулсан нь байгаль судлаач, оюутан залуус, 

сонирхогч олон нийтэд тэдгээрийг танин мэдэхэд чухал ач холбогдолтой болжээ. 

28.591(1)я6 

М-692     /БУН унш-3ш/   ЭШФ Б-28544-28546 

 

 

Амьтан судлалын ангилалзүйн товч лавлах / Орч. Ч.Чулуунжав, 

Н.Энхболд; Хян. Б.Дорж.- УБ.: Адмон принт, 2017.- 131х.- ISBN 978-99978-

1-265-0. 

 

Байгалийн шинжлэх ухаан үсрэнгүй хурдтай хөгжиж буй өнөө үед ургамал, 

амьтны тархалт, амьдрах орчны онцлог, биологийн нөхцлийн  
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адил төстэй талыг харгалзан шинжлэх ухааны шинэ салбарууд бий болж төдий хэрээр нэр 

томъёонууд гарч байна. Энэхүү ном нь орчин үеийн амьтан судлалын ангилалзүйн 

чиглэлээр ажилладаг хойч үеийн залуу судлаачдын танин мэдэхүйг хөгжүүлж, судалгаа 

шинжилгээний ажилд нь мөрдлөг болохуйц бүтээл юм. 

28.69я2 

Н-41     /БУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28611-28613 

 

 

Монгол орны ойн шавж / Ж.Пунцагдулам, Д.Алтанчимэг, Д.Энхнасан, 

Б.Ганзориг; Ерөн. ред. Ж.Пунцагдулам; Ред. Б.Намхайдорж, Д.Жагдаг.- 

УБ.: Адмон принт, 2017.- 316х.- ISBN 978-99978-2-140-9. 

 

Энэ номонд ойн хөнөөлт шавж олширсон тохиолдолд тэдгээртэй тэмцэх 

аргыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, ойг хамгаалах ажилд хэрэглэх техник, 

технологийн тухай уламжлалт болон орчин үеийн арга ба журмын тухай 

өгүүлнэ. Уг ном нь үндсэн зургаан хэсгээс бүрдэх бөгөөд ойг хөнөөлт 

шавжаас хамгаалахын тулд шавжийн төрөл зүйл, биеийн бүтэц, амьдралын онцлог, 

шавжийн аймгийн тухай ерөнхий ойлголт, ангилал зүйг товч оруулжээ. Энэхүү номыг 

эрдэм шинжилгээний ажилтан, ойн ангийн инженер, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч, ой 

судлал, шавж судлалын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад зориулав. 

28.691.89(1) 

М-692     /БУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28570-28573 

 

 

Цагаанцоож Н. Навч шилмүүсний хөнөөлт шавж якобсоны төөлүүр 

(ERANNIS JACOBSONI DJAK.) эрвээхийн биологи экологи, хамгаалах 

арга хэмжээ / Хян. Ж.Пунцагдулам.- УБ.: Адмон принт, 2017.- 99х.- ISBN 

978-99978-2-152-2. 

 

Тус номонд ойд сөрөг нөлөө үзүүлдэг анхдагч хөнөөлт шавж буюу навч 

шилмүүсээр хооллож гэмтэл учруулдаг эрвээхийг судлах арга, тэдгээр 

шавжийн олшроход нөлөөлдөг хүчин зүйл, анхдагч хөнөөлт шавжийн 

нөлөөгөөр хоёрдогч хортон шавж буюу модлог идэшт шавж олшрох зүй тогтол, хөнөөлт 

шавжтай тэмцэх аргын талаар өгүүлснээс гадна хөнөөлт шавжтай хийсэн тэмцлийн ажлын 

дүнг тусгажээ. Энэ ном нь ойн аж ахуй, түүний шинженер, мэргэжилтэн, ойн шавж 

судлалаар судалгаа хийдэг эрдэм шинжилгээний ажилтан, биологи, ой, шавж судлал, 

байгаль хамгааллын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад гарын авлага болох юм. 

28.691.89 

Ц-126      /БУН унш-5ш/  ЭШФ Т-21592-21595 
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Цагаанцоож Н., Батчөдөр Б. Модлог идэшт шавж, тэдгээрээс хамгаалах 

арга / Ред. У.Айбек.- УБ.: Адмон принт, 2017.- 116х.- ISBN 978-99978-1-

959-8. 

 

Энэхүү номонд манай орны ойг үүсгэгч шилмүүст модны модлог идэшт 

шавжийн судалгааг тодорхой ой бүхий орчинд явуулан, мод бэлтгэсэн, 

түймэрт шатсан, доройтолд орсон ойн талбай тус бүрээр нь шавжийн 

зүйлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлон, уур амьсгал болон бусад хүчин 

зүйлүүдийн нөлөөлөлтэй нь холбож үзсэн туршилт судалгааны үр дүнг тусгажээ. Энэ ном 

нь ой судлаач, ургамал судлаач, экологич, биологи ба хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн их дээд 

сургуулиудын багш, доктрант, магистр, оюутнууд болон ойн аж ахуй хэрэглэгчдэд оюуны 

болон аж ахуйн хэрэгцээнд нь зориулагджээ. 

28.691.89 

Ц-126     /БУН унш-5ш/   ЭШФ Т-21588-21591 

 

 

РАДИО. ЭЛЕКТРОНИК 

 

Мягмаржав Ч. Auto Cad 2016 / Ред. Б.Батсүрэн.- Анхны хэвл.- УБ.: Тод 

бичиг, 2017.- 290х.- ISBN 978-99978-2-170-6. 

 

Энэхүү ном нь Auto Cad-ийн аль ч версед ашиглах боломжтой бөгөөд 

онолын мэдлэгийг бататгах жишээ, дасгал, процессийн дарааллыг түлхүү 

оруулсан нь зургийн Cad програмыг сонирхогч хэн бүхэнд туслах болно. 

 

 

32.973.26-018.2 

М-985                                                  /БУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/              ЭШФ Т-21654-21656 

 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ БА ОЙН АЖ АХУЙ 

 

Монгол орны хөрс, газрын гадарга: Дэлхийн хөрсний өдөрт зориулсан 

үндэсний эрдэм шинжилгээний онол практикийн бага хурлын эмхтгэл.- 

УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2015.- 172х.- (Монгол Улсын Их 

Сургууль). 

 

Тус эмхтгэлд хөрсний судалгааны ажлын түүх, хөрсний тархалт, ангилал, 

үржил шимийг сайжруулах, бордох, хөрсний бохирдлын өнөөгийн түвшин, 

сайжруулах, бордох, хөрсний элэгдэл, эвдрэл, хөрсний бохирдол хүний эрүүл мэндэд 

нөлөөлж буй байдал зэрэг асуудлыг тал бүрээс  хөндсөн илтгэл, өгүүллийг  

эмхтгэсэн. 

40.3(1) 

М-692                                                   /БУН унш-5ш/                                            Т-21665-21669 
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Ариунзул Я. Ойн менежментийн төлөвлөгөөг хиймэл дагуулын мэдээ 

ашиглан сайжруулах: Зөвлөмж.- УБ., 2017.- 87х. 

 

Тус номонд өнөөгийн Монгол орны ойн төлөвлөлт ойн сангийн 

өөрчлөлтийг хэрхэн тооцож байгаа байдал, мөн хиймэл дагуулын мэдээг 

ойн менежментийн төлөвлөгөөнд ашигладаг эсэхийг судалж AFPNet, 

ERISC байгууллагуудын богино хугацааны төслөөр ойн бүрхэвчийн 

өөрчлөлт тооцсон үр дүнг бодлого боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх 

түвшинд хэрхэн ашиглаж болох, ойн тогтвортой менежментийг бий болгох санал 

зөвлөмжийг дэвшүүлжээ. Энэхүү номыг ойн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг албан 

байгууллага, нөхөрлөлийн гишүүд, судлаач, ойн чиглэлээр суралцагч оюутнууд болон 

сонирхсон хэн бүхэн ашиглах боломжтой юм. 

43+65.34 

А-751     /БУН унш-5ш/                         ЭШФ Б-28624-28627 

 

 

 

Ариунзул Я. Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан ой тодорхойлох арга зүй: 

Гарын авлага.- УБ.: Хөх монгол, 2017.- 126х.- (AFA Net., ERISC 

MONGOLIA). 

 

Энэхүү номыг тандан судлал, орон зайн мэдээ ашигладаг, газар зүйн 

мэдээллийн системтэй харьцдаг мэргэжилтэн, судлаач, оюутнуудад 

зориулав. 

43 

А-751                                                    /БУН унш-5ш/                                ЭШФ Т-21657-21660 

  

 

Ойн нэтэрхий толь / Ерөн. ред. Ч.Доржсүрэн, Ч.Дугаржав.- УБ.: Адмон 

принт, 2017.- 554х.- ISBN 978-99978-2-029-7. 

 

Энэхүү нэвтэрхий толь бичигт ой судлал, мод судлал, модлог судлал, хөрс 

судлал, ургамал судлал, амьтан судлал, шавж судлал, экологи, биологийн 

шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд, ой модыг хамгаалах, нөхөн сэргээх, 

ойг тарьж ургуулах, зүй зохистой ашиглах арга технологи, ойг хамгаалах 

чиг үүрэг бүхий төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын тухай 1365 

нэр томъёог оруулав. Мөн ой бүрдүүлэгч мод, сөөг, амьтан, ургамал, мөөг, хагны төрөл 

зүйлийг аль болох өргөн хамруулсан бөгөөд монгол нэрийн ард латин нэрийг хавсаргажээ. 

Уг ойн нэвтэрхий толь нь ойн аж ахуйн мэргэжилтнүүд, ойн аж ахуйн чиглэлээр 

суралцагсад, магистр, доктор, тусгай мэргэжлийн сургуулийн сурагч нар төдийгүй ой мод 

сонирхогч уншигч олонд зориулагдсан байна. 

43я2+20.1я2 

О-239     /БУН унш-5ш, Лав-1ш/  ЭШФ Т-21584-21587 
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Ариунзул Я., Батчулуун Ц. Монгол орны ойн бүрхэвчийн өөрчлөлт.- 

УБ., 2017.- 296х.- (AFA Net., ERISC MONGOLIA). 

 

Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 15 жилийн мэдээллийг Ландсат 

хиймэл дагуулын мэдээгээр тодорхойлох маш их цаг хугацаа, хөрөнгө 

шаардсан энэ ажил нь Монгол орны ойн салбарт дахин хийгдэхгүй зөвхөн 

шалгаж, сайжруулаад явах боломжтой мэдээлэл гэж төслийн багийнхан  

үзээд судалгааны материалыг ой судлаач, мэргэжилтэн, оюутнуудад зориулан энэ номоор 

хүргэж байна.  

43(1) 

А-751                                                                                                               ЭШФ Т-21661-2166 

 

ЭРҮҮЛИЙГ ХАМГААЛАХ. АНАГААХЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Лхагва Л. Судлаад баршгүй эрдмийн далай: Сонгомол бүтээлүүд: Боть-I / 

Ред. Ж.Энхцэцэг.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2014.- 230х.- ISBN 978-99973-2-729-

1. 

Энэхүү номд зохиогчийн сансрын биологи, анагаах ухааны судалгааны 

хүрээнд сансрын физиологи, биохэмнэл судлал, биоанагаахын чиглэлээр 

гадаад, дотоодын сэтгүүл болон номд нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний 

өгүүллүүдээс гадна түүний диссертацийн хураангуй оржээ. 

51+28.089 

Л-874                     ЭШФ Б-28597 

 

 

Лхагва Л. Судлаад баршгүй эрдмийн далай: Сонгомол бүтээлүүд: Боть-II 

/ Ред. Ж.Энхцэцэг.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2015.- 209х.- ISBN 978-99973-2-

730-7. 

 

“Судлаад баршгүй эрдмийн далай” хэмээх энэхүү номд зохиогчийн 

туурвисан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүдийн багахан хэсэг орсон бөгөөд 

түүний сансрын биологи, биохэмнэл судлал, биоанагаахын чиглэлээр 

гадаад, дотоодын сэтгүүл, номд нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний 

өгүүллүүдийг нийтэлжээ. 

51+28.707.3 

Л-874                     ЭШФ Б-28598 
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Лхагва Л. Судлаад баршгүй эрдмийн далай: Сонгомол лекцүүд: Боть-III / 

Ред. Г.Отгон.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 202х.- ISBN 978-99973-2-181-2. 

 

“Судлаад баршгүй эрдмийн далай” хэмээх энэхүү номын гуравдугаар ботид 

зохиогчийн сансрын физиологи, хронофизиологи, хрононэмгэг судлал, 

хрононфармакологи, сансрын биоанагаахын туршилт, судалгаа зэрэг 

сэдвээр туурвисан эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд багтжээ.  

 

51+28.089 

Л-874     /БУН унш-2ш/   ЭШФ Б-28599-28601 

 

 

Лхагва Л. Судлаад баршгүй эрдмийн далай: Сонгомол бүтээлүүд: Боть-IV 

/ Ред. Ё.Думаа.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 261х.- ISBN 978-99978-2-182-9. 

 

“Судлаад баршгүй эрдмийн далай” хэмээх энэхүү номын дөрөвдүгээр ботид 

зохиогчийн хүний физиологи, тамирчдын физиологи, нанотехнологи, 

наноанагаах ухаан, наноэм зүй зэрэг сэдвээр  туурвисан эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны бүтээл, лекцүүд багтжээ. 

 

51+28.089 

Л-874     /БУН унш-2ш/   ЭШФ Б-28602-28604 

 

 

Кутушов М.В. Толин тусгалт өвчин: Хавдар, чихрийн шижин, шизофрени, 

харшил / Орч. М.Нарантуяа, Ш.Эрдэнэчимэг, Л.Уранцэцэг ба бус.; Хян. 

Б.Туяа, М.Дэлгэржав, Ш.Эрдэнэчимэг.- УБ.: Адмон принт, 2016.- 296х.- 

ISBN 978-5-88923-306-0. 

Тус номонд амьд субстанци болон огторгуй хоорондын төстэй байдлын 

талаарх таамаглал, түүнийг баяжуулсан үзэл баримтлалыг танилцуулаад, 

амьд болон амьгүй байгалийн өөрийн зохион байгуулалтад оролцдог төстэй 

хэлбэрт шилжих, автоморфизм, гурвалсан хүчин зүйлийн нэгдэл, дуализм буюу хоёрдмол 

шинж, спираль загварчлал болон морфологийн бусад бүтцийг дүрслэн тайлбарлажээ. 

Энэүү номыг эрдэмтэд, эмч нар, эрүүл мэндийн болон биологийн чиглэлээр суралцаж буй 

их, дээд сургуулийн оюутнууд, хавдраар өвчлөгсөд болон өргөн олонд зориулав. 

52 

К-95     /БУН унш-7ш ГНОФ-5ш/  ЭШФ Б-28075-28077 

 

 

Хүрэлбаатар С. Ховс: Био орон зайн өвчлөл, эмчилгээ / Ред. Б.Долгор.-

УБ., 2012.- 230х.- ISBN 978-99962-1768-5. 

 

Зохиогч энэ номондоо сүүлийн үед хүмүүсийн сонирхлыг асар ихээр татаж 

байгаа ховс, био орон зай, далд ухамсар, сүнс болон энэ сонирхолтой  
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зүйлсийг эмчилгээтэй холбож, орчин үеийн анагаах ухаанд судлагдаагүй, хэрэглэж 

нэвтрээгүй био орон зай, ховсоор эмчлэх арга ухааныг өөрийн 20 жилийн туршлага дээрээ 

тулгуурлан тайлбарлажээ. 

53.57 

Х-840                                                                                                             ЭШФ Б-28550-28552 

 

 

Кутушов М.В. Хорт хавдар: Домог ба бодит байдал / Орч. Ш.Эрдэнэчимэг; 

Хян. Б.Туяа, М.Дэлгэржав.- УБ.: Адмон принт, 2015.- 164х.- ISBN 798-5-

888923-306-0. 

 

Эрт үед хорт хавдраар зөвхөн хижээл болон өтөл насны хүмүүс өвчилдөг 

байсан бол өнөөгийн экологийн нөхцөлд ийм өвчтэй залуучууд, түүнчлэн 

хүүхдүүдийн тоо өссөөр байна. Тэгэхээр хорт хавдар бол амьдарч буй 

орчин нөхцлийн тусгалт дэлхий нийтийн өвчин юм. Хорт хавдрын мөн 

чанар, гарал үүслийг хүн төрөлхтний төлөөлөл болох тодорхой нэг хүний геномыг 

судалснаар илрүүлж, эмчилэх боломжгүй юм. Тэгвэл уншигч та энэхүү номыг уншсанаар 

хорт хавдартай олон хүн эдгэрсэн тухай мэдэх болно. 

55.6 

К-95     /БУН унш-4ш/   ЭШФ Б-28078-28080 

 

 

ТҮҮХ. ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Мөнх-Очир Д. Ханхөгшин хошууны 1927 оны хүн амын тооллого.- УБ.: 

Удам соёл, 2014.- 336х.- (Цэцэрлэг Мандал аймгийн Ханхөгшин 

хошууныхны ураг удам).- ISBN 978-99973-64-92-0. 

 

Энэ номонд  1923 оны эхээр Ардын Засгийн газраас “Монгол улсын 

нутгийн захиргааны дүрэм”, “Засаг ба засаг бус ван гүн нарын эрх 

хэмжээний дүрэм” зэргийг  гаргаж, Сайн ноён хан аймгийн Сайн ноён 

хошууг Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Ханхөгшин уулын хошуу болгон өөрчилсөн нь 

одоогийн Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр, Баруунбаян-улаан, Бат-Өлзий, Богд, Гучин-Ус,, 

Нарийнтээл, Хайрхандулаан, Уянга болон Баянхонгор аймгийн Өлзийт, Эрдэнэцогт сум  

бөгөөд энэ нутгийнхны өвөг дээдсийн ураг удмын бүртгэлийг тодруулах үүднээс Төв 

архивт хадгалагдаж буй 1927 оны хүн амын тооллогын баримтыг оруулжээ. 

60.7(1)+63.5(1) 

М-816                                                                                                                        ЭШФ Б-28561 
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Хидэхиро О. Дэлхийн түүх мэндэлсэн нь / Орч. П.Наранбаяр;  Ред. 

Т.Мөнхцэцэг.- 3 дахь хэвл.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 176х.- (Монгол 

Улсын Их Сургууль. Монгол Судлалын Хүрээлэн).- ISBN 978-99962-885-4-

8. 

 

Зохиолч энэ номондоо XIII зууны эхэнд Чингис хааны байгуулсан эзэнт 

улс түүний ач нарын үед зүүн талдаа Япон тэнгисээс баруун зүгт Оросын 

тал нутаг, өмнө талдаа Өмнөд Хятадын тэнгисээс өнөөгийн Ираны өндөрлөг хүрсэн өргөн 

уудам газар нутгийг нэг үндэстний захиргаанд оруулснаар Монголын эзэнт гүрэн түүхэнд 

анх Ази, Европыг шууд холбож, Евразийн эх газрын өрнө дорнын харилцааг 

идэвхижүүлсэн төдийгүй XV зуунд Европын далайн эрин үе эхлэхэд ч угтаа Монголын 

эзэнт гүрэн нөлөөлсөн гэсэн санааг дэвшүүлжээ. 

63.3(0) 

Х-347                                                /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/                ЭШФ Т-21626-21630 

 

 

Дашцэрэн Б. Монгол улсын шинэ түүхийн он дарааллын товчоон:1921-

1957 / Эмхт. Да.Эрдэнэбат, Л.Ганбат; Хян. З.Лонжид.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 

2017.- 294х.- ISBN 978-99978-0-683-3.  

 

Энэ номонд 1921-1957 оныг хамарсан Монголын шинэ үеийн түүхэнд 

холбогдох чухал үйл явдлуудыг товч тайлбартайгаар он цагийн 

дараалалаар жагсаан эмхтгэжээ. 

63.3(1) 

Д-39                                                   /НУН унш-5ш/                                  ЭШФ Б-28532-28534 

 

 

Хүүхэнбаатар Д. Эрдэнэзуу хийдийн түүхээс: Монгол гүрний элчин 

харилцаа (XIII зуун): Монголын соёлын түүх / Эрхл. П.Дэлгэржаргал.- 

УБ.: Соёмбо принтинг, 2017.- 196х.- ISBN 978-99978-58-38-2. 

 

Профессор Д.Хүүхэнбаатар МУИС-д 48 дахь жилдээ багшилж, мянга 

мянган шавь төрүүлсэн эрхэм хүндтэй сурган хүмүүжүүлэгч юм. Тэрээр 

нэгэн сэдэвт зохиол гурав, 20 шахам хамтын бүтээлд оролцон туурвиж, 

эрдэм шинжилгээний олон арван өгүүлэл хэвлүүлсний зэрэгцээ судалгааны 

ажлынхаа үр дүнг гадаад дотоодод болсон эрдэм шинжилгээний 40 гаруй хуралд илтгэл 

тавин хэлэлцүүлж нийтийн хүртээл болгосон байна. Түүний 80 насны ойд зориулан 

“Эрдэнэзуу хийдийн түүхээс” (1962), “Монгол гүрний элчин харилцаа” (1964), “Монголын 

соёл” (1968) бүтээлүүдийг эмхтгэн дахин хэвлүүлж та бүхэнд хүргэж байна. 

63.3(1) 

Х-85     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-27214-27215 
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Профессор Д.Хүүхэнбаатар багшийн мэндэлсний 80 жилийн ойд 

зориулсан дурсамж хүндэтгэлийн хурал / Эрхл. П.Дэлгэржаргал.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2017.- 232х. 

МУИС-ийн Түүхийн тэнхимээс хүндэт профессор Дашдаваагийн 

Хүүхэнбаатар багшийн мэндэлсний 80 жилийн ой тохиож байгаатай 

холбогдуулан түүнд зориулсан дурсамж, хүндэтгэлийн хурлыг 2017 оны 11 

сард зохион байгуулсан билээ. Энэхүү номонд түүний бүтээлийн 

жагсаалтууд, шавь нар болон хамт ажиллаж байсан багш сурган хүмүүжүүлэгч нарын 

тавьсан илтгэлүүд, зургийн цомог зэргийг багтаажээ. 

63.3(1)г 

П-84     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-27216-27217 

 

 

Ахбар-э Моголан буюу Монголчуудын элдэв сонин / Орч. Д.Анхбаяр; 

Эрхл. Д.Заяабаатар.- УБ.: Соёмбо  принтинг, 2018.- 170х.- (Монгол Улсын 

Их Сургууль. Монгол Судлалын Хүрээлэн).- ISBN 978-99978-58-48-1. 

Монголын эзэнт гүрний түүхэнд холбогдох Ил хаант улсын үеийн Перс 

хэлээрх сурвалжийн түүх бичлэгийн судалгаа, сурвалжийг орчуулан 

нийтлүүлжээ. 

 

63.3(1)4 

А-893                                                 /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/               ЭШФ Т-21631-21635 

 

 

ХХ зууны эхэн хагас үе ба Монголчууд / Эмхт. Ц.Ганбагана.- УБ.: Удам 

соёл, 2017.- 267х.- ISBN 978-99978-1-416-6. 

 

Энэхүү ном нь Монголын ХХ зууны эхэн хагасын үеийн түүх болон 

“Цагаан хэрэм”-ийн түүх, хагас зуун үргэлжилсэн үндэстний эрх чөлөөний 

тэмцлийн үр дүнд Ар Монгол нь бүрэн эрхт тусгаар тогтнолоо олсон ч 

Өвөр Монгол нь Манжийн эрхшээлээс Хятадын эрхшээлд орж “Өөртөө 

засах орон”-ны хэлбэрээр Хятадын нэг хэсэг болсон тухай мөн төрийн 

зүтгэлтнүүдийн явуулж байсан үйл хэргийн талаар судлаачдын бичсэн илтгэлүүдийг 

багтаажээ. 

63.3(1)5 

Х-50                     ЭШФ Б-27185 
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Пунсалдулам Б. Шинэ соёл Монголд төлөвшсөн түүх: ХХ зуун / Хян. 

Ж.Болдбаатар.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 280х.- ISBN 978-99978-2-652-

7. 

 

Шинэ соёл хэрхэн төлөвшсөн түүхийг ХХ зууны Монголын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийн суурин дээр тавьж, түүнд нөлөөлсөн дотоод, гадаад 

хүчин зүйл, ялангуяа Монголын улс төрийн үйл явц, үзэл суртлын номлол 

хэрхэн нөлөөлснийг тодруулав. Үүний тулд соёлын хөгжлийн үе шат,  бүтцийг тодорхой 

шалгуур зарчим дээр ангилан үзэж төлөвшлийн үйл явцыг гаргажээ. 

63.3(1)7+71  

П-885                                                  /НУН унш-5ш, ГНОФ-5ш/              ЭШФ Т-21610-21614 

 

 

Барон Унгерний тухай баримт, дурдатгалууд / Эмхт. С.Л.Кузьмин; Орч. 

М.Д.Бадамням; Ред. Ц.Жамбалжамц.- УБ.: Монсудар, 2007.- 559х.- ISBN 

99929-0-134-9. 

Барон Унгерний тухай 150 гаруй баримт, тухайн үедээ Баронтой мөр 

зэрэгцэн тулалдаж явсан хүмүүсийн 28 дурдатгалыг 6 хэлнээс олж, 

цуглуулан эмхтгэсэн энэ номыг монгол хэлнээ орчуулан уншигч таны гарт 

хүргэж байна. Номонд орсон ихэнх материалууд урд нь нийтлэгдэж олны 

хүртээл болоогүй баримтууд байгаа нь Унгерн гэж ямар хүн байсныг, манай улсын 

түүхийн зурвасхан үеийн нэн ээдрээтэй цаг үеийг ухааран ойлгоход нэмэр болох буй заа. 

63.3(2)-8 

Б-313                                                                                                                                    Т-21324 

 

 

Вотэрсон Ж. Хятадыг хамгаалсан нь: 1209-1370 / Орч. Г.Батсүх; Ред. 

Я.Ганбаатар.- УБ.: Нэпко, 2017.- 242х.- ISBN 978-99978-51-26-0. 

Энэхүү бүтээлд Дундад зууны хамгийн хүчирхэг эзэнт улсууд болох  

Монгол гүрэн хийгээд Хятадын Алтан улс, Сүн улс ба Мин улсын 

хоорондын домогт тэмцлийн тухай өгүүлнэ. Хойд зүгийн нүүдэлчидтэй өнө 

эртнээс чанагш бараг эцэс төгсгөлгүй дайтаж ирсэн Хятадын 

зөрчилдөөнийг өргөн утгаар нь өгүүлэхийн сацуу цэрэгжсэн нийгэм болоод 

армийнх нь зохион байгуулалт, удирдлага, хяналтын өөрчлөлт хувьсалын тухай мөн Хятад 

дахь дайн тэмцлийг олон улсын бодит нөхцөл байдалтай уялдуулж, орчин цагийн эхэн 

үеийн Евразийн түүхэнд Их гүрний хаад ба Хятадын эзэн хаад хоорондын сунжирсан 

тэмцэлдээний чухал ач холбогдлыг харуулжээ. 

63.3(5Хят) 

В-790     /НУН унш-5ш, ГНОФ-4ш/  ЭШФ Т-21539-21541 
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Мин улсын судар: 3боть / Орч. Д.Ундрах, Ц.Цэрэндорж, Ч.Содбилэг; 

Эрхл. Д.Заяабаатар; Ред. Ц.Цэрэндорж.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 

(Монгол Улсын Их Сургууль. Монгол Судлалын Хүрээлэн). 

 

Энэ номонд эртний хятад хэлээрх “Мин Улсын судар” хэмээх түүхэн 

сурвалжийн “Уг тэмдэглэл” хэмээх хаадын түүхийг бүхэлд нь, Монголын 

түүх тэр дундаа бага хаадын үед холбогдох тулгуур мэдээ, 1368-1644 оны 

Зүүн Азийн харилцааг тусгасан хэсэг, Ил хаант улсын түүхийн Хүлэгү, Абага, Ахмед 

Тэгүдэр, Аргун ханы ширээнд залрах хүртэлх үеийг он дарааллын хэлбэрээр туурвисан 

“Кутбийн хавтаган дахь Монголчуудын элдэв сонин” хэмээх сурвалжийн бүрэн орчуулга, 

тайлбарыг оруулжээ.   

63.3(5Хят) 

М-553              Б.1.- 266х.- ISBN 978-99978-58-49-8. /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/    

                                                                                                                        ЭШФ Т-21636-21640 

                        Б.2.- 243х.- ISBN 978-99978-58-49-8. /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/       

                                                                                                                        ЭШФ Т-21641-21645 

                        Б.3.- 286х-  ISBN 978-99978-58-49-8. /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/        

                                                                                                                        ЭШФ Т-21646-21650 

 

 

Хидэхиро О. Энх-Амгалан хааны захидлууд / Орч. П.Наранбаяр; Ред. 

Т.Мөнхцэцэг; Эрхл. Д.Заяабаатар.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 168х.- 

(Монгол Улсын Их Сургууль. Монгол Судлалын Хүрээлэн).- ISBN 978-

99978-2-492-9. 

 

Тайваны Хааны ордон музейд хадгалагдаж буй Чин улсын Энх-Амгалан 

хааны өөрийн гараар бичсэн захидлуудыг эрдэмтэн судлаачид судалж, 

сурвалжлан олны хүртээл болгожээ. Энэ захидлын эх сурвалж цөм 1696-1697 онуудад 

Галданыг дайлах үедээ өдөр тутмын үйл явдлаа нарийвчлан бичсэн захидлууд байв. 

63.3(5) 

Х-347                                                   /НУН унш-8ш, ГНОФ-5ш/             ЭШФ Т-21621-21625 

 

 

Баярсайхан Ж. Монголын умард нутгийн буган хөшөөд / Ред. 

У.Эрдэнэбат.- УБ.: Интерпресс, 2017.- 323х.- ISBN 978-99978-1-864-5. 

 

Монголын буган хөшөөний тархалт, байршил, бүтэц, зохион байгуулалт, 

бүс нутгийн онцлог, бүтээх үйл явц, дүрсийн утга бэлгэдэл, он цаг, гарал 

үүслийн талаар нарийвчлан судалж, анх удаа олон улсын түвшинд нэгтгэн 

дүгнэж, шинэлэг санаа дэвшүүлсэн судалгааны томоохон бүтээл болжээ. 
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63.4(1) 

Б-381                                                   /НУН унш-5ш, ГНОФ-5ш/              ЭШФ Т-21604-21606 

 

 

Мөнх-Очир Д. Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Гурвансайхан уулын 

хошууныхны ураг удам: Угсаа гарвал судлал цуврал №6.- УБ., 2015.- 

239х.- ISBN 978-99973-0-636-4. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Сайн ноён хан аймгийн Ёст  бэйлийн 

хошуу буюу одоогийн Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Гурвантэс, Ноён, 

Сэврээ, Хүрмэн сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч үед нь таниулах 

зорилготой юм. Үндэсний Төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 

он) олон аймаг хошууд, хотын хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтанд 

Гурвансайхан уулын хошуу нь 1930 онд нийт 9020 хүн амтай байсан бөгөөд үүнээс 2850 

эр хүн, 4639 эм хүн, 1529 лам байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28562 

 

 

Мөнх-Очир Д. Богд хан уулын аймгийн Хоёр-Өлзийт уулын 

хошууныхны ураг удам:  Угсаа гарвал судлал цуврал №8.- УБ., 2015.- 

149х.- ISBN 978-99973-0-639-5. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Өмнөговь аймгийн Манлай, Ханбогд 

сум, Дорноговь аймгийн Мандах сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч 

үед нь таниулах зорилготой юм. Үндэсний Төв архивын сан хөмрөгт 

хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) олон аймаг хошууд, хотын хүний насны ялгааны 

товчоо бүртгэл” гэсэн баримтанд Хоёр-Өлзийт уулын хошуу нь 1930 онд нийт 4777 хүн 

амтай байсан бөгөөд үүнээс 1307 эр хүн, 2482 эм хүн, 988 лам байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28563 

 

 

Мөнх-Очир Д. Богд хан уулын аймгийн Хүнцэлцавчид, Дэлгэрхаан, 

Баян-Эрхэт уулын хошууныхан:  Угсаа гарвал судлал цуврал №9.- УБ., 

2015.- 142х.- ISBN 978-99973-0-643-2. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Төв аймгийн Баян-Өнжүүл, Бүрэн, 

Дэлгэрхаан, Лүн, Өндөрширээт, Эрдэнсант, Алтанбулаг, Баянхангай сумын 

хагас, Булган аймгийн Баяннуур, Бүрэгхангай сумын хагас болон 

Дашинчилэн сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч үед нь таниулах зорилготой юм. 

Үндэсний Төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) олон аймаг  
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хошууд, хотын хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтанд Зогсоол жаргалант 

уулын хошуу нь 1930 онд нийт 10727 хүн амтай байсан ба үүнээс 4107 эр хүн, 5228 эм 

хүн, 1389 ламтай байсан бол Халиугчин боролзой уулын хошуу нь 11470 хнү амтай байсан 

бөгөөд үүнээс 5131 эр хүн, 5610 эм хүн, 729 ламтай, харин Хүнцэлцавчид уулын хошуу нь 

8721 хүн амтай байсан бөгөөд үүнээс 3635 эр хүн, 4277 эм хүн, 809 ламтай байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28564 

 

 

Мөнх-Очир Д. Түшээт хан аймгийн Түшээт ханы хошууныхан: 

Нэгдүгээр дэвтэр: Угсаа гарвал судлал цуврал №13.- УБ., 2016.- 168х.- 

ISBN 978-99962-76-58-3. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Бүрд, 

Зүйл сум бүтэн, Хужирт, Сант сумын хагас, Архангай аймгийн Хашаат сум 

бүтэн, Өгийнуур сумын хагас, Булган аймгийн Гурванбулаг, Рашаант 

сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч үед нь таниулах зорилготой юм. Үндэсний Төв 

архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) олон аймаг хошууд, хотын 

хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтанд Хангай хайрхан уулын хошуу нь 

1930 онд нийт 11597 хүн амтай байсан бөгөөд үүнээс 4376 эр хүн, 5694 эм хүн, 1527 лам 

байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28565 

 

 

Мөнх-Очир Д. Богд хан уулын аймгийн Хангай хайрхан уулын 

хошууныхан: Хоёрдугаар дэвтэр: Угсаа гарвал судлал цуврал №14.- УБ., 

2016.- 434х.- ISBN 978-99962-76-42-2. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Бүрд, 

Зүйл сум бүтэн, Хужирт, Сант сумын хагас, Архангай аймгийн Хашаат сум 

бүтэн, Өгийнуур сумын хагас, Булган аймгийн Гурванбулаг, Рашаант 

сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч үед нь таниулах зорилготой юм. Үндэсний Төв 

архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) олон аймаг хошууд, хотын 

хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтаас харахад Хангай хайрхан уулын 

хошуу нь 1930 онд нийт 11597 хүн амтай байсан бөгөөд үүнээс 4376 эр хүн, 5694 эм хүн, 

1527 лам байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28566 
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Мөнх-Очир Д. Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Рашаант уулын 

хошууныхан: Угсаа гарвал судлал цуврал №19.- УБ., 2017.- 240х.- ISBN 

978-99978-0504-1. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Хөвсгөл аймгийн Рашаант сум, 

Архангай аймгийн Цэцэрлэг, Жаргалант сумынхны удам угсаа, өвөг 

дээдсийг хойч үед нь таниулах зорилготой юм. Үндэсний Төв архивын сан  

хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) олон аймаг хошууд, хотын хүний насны 

ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтаас харахад Рашаант уулын хошуу нь 1930 онд нийт 

8646 хүн амтай, үүнээс 3503 эр хүн, 4211 эм хүн, 932 лам хүн байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28567 

 

 

Мөнх-Очир Д. Ханхэнтий уулын аймгийн Мөнх хаан уулын 

хошууныхан: Угсаа гарвал судлал цуврал №20.- УБ., 2017.- 282х.- ISBN 

978-99978-1-820-1. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Дорнод аймгийн Баян-уул, Цагаан-

Овоо, Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр, Мөнххаан, Түмэнцогт, Хэнтий 

аймгийн Баян-Овоо, Норовлин сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч 

үед нь таниулах зорилготой юм. Үндэсний Төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй 

“Хорин оны (1930 он) олон аймаг хошууд, хотын хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” 

гэсэн баримтаас харахад Мөнххаан уулын хошуу нь 1930 онд нийт 10318 хүн амтай, 

үүнээс 3761 эр хүн, 5414 эм хүн, 1143 лам хүн байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28568 

 

 

Мөнх-Очир Д. Богд хан уул аймгийн Баруунбүрэн хан уулын 

хошууныхан: Угсаа гарвал судлал цуврал №21.- УБ., 2017.- 131х.- ISBN 

978-99978-1-820-1. 

 

Д.Мөнх-Очирын “Угсаа гарвал судлал” цуврал ном уншигчдийн гарт хүрч 

байна. Уг цувралын энэхүү номонд Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн 

сумынхны удам угсаа, өвөг дээдсийг хойч үед нь таниулах зорилготой юм. 

Үндэсний Төв архивын сан хөмрөгт хадгалагдаж буй “Хорин оны (1930 он) 

олон аймаг хошууд, хотын хүний насны ялгааны товчоо бүртгэл” гэсэн баримтаас харахад 

Баруунбүрэнхан уулын хошуу нь 1930 онд нийт 4725 хүн амтай, үүнээс 2060 эр хүн, 2237 

эм хүн, 428 лам хүн байжээ. 

63.5(1) 

М-816                     ЭШФ Б-28569 
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ЭДИЙН ЗАСАГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Чимэг Д. Монгол-Орос-Англи хэлний эдийн засгийн товч толь / Хян. 

Ц.Янжмаа.- УБ.: Содпресс, 2018.- 377х.- ISBN 99978-1-748-8. 

 

Тус толь бичигт эдийн засгийн шинжлэх ухаанд хамгийн өргөн 

хэрэглэгддэг түгээмэл шаардлагатай олон улсын эдийн засгийн харилцаа, 

гадаад худалдаа, маркетинг, менежмент, санхүү, зах зээл, нийлүүлэлт, 

банк, үнэт цаас, татвар гэх мэт олон давтамжтай үг, үг хэллэг, нэр 

томъёоноос гадна монголчуудын зан заншил, ахуй ба соёлын амьдрал, 

хөдөө аж ахуй, газар тариалантай холбоотой зарим нэгэн түгээмэл, өргөн хэрэглээний үг 

хэллэгийн орчуулгыг оруулжээ. 

65я2 

Ч-628     /НУН унш-3ш, ХЗС-5ш/  ЭШФ Б-28579-28580 

 

 

Алтанзаяа Г., Мөнхзул Г. Өртгийн бүртгэл: Сурах бичиг / Хян. 

Р.Батжаргал.- 2 дахь хэвл.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2014.- 298х.- ISBN 

99929-9-075-10. 

 

Энэхүү номыг хичээлийн сурах бичиг чиглэлээр бэлтгэсэн бөгөөд 

сургалтын хөтөлбөрт нийцсэн 11 бүлэгтэй, бүлэг тус бүрд онолын 

ойлголтыг жишээгээр бодож тайлбарласан төдийгүй өөрийгөө шалгах 

асуултууд, дасгал бодлогын хариуг арын хуудсанд хавсаргажээ. Уг номыг 

ашиглахдаа бүлэг бүрийн хувьд сэдвийн ерөнхий ойлголтыг өгөгдсөн схем, дүрслэл, 

тайлбарласан бодлогоос олж авснаар ярилцах асуудлуудаар ойлголтоо улам бататгаж, 

өөрийгөө шалгах асуултуудаар хэдэн хувийн мэдлэг эзэмшсэн болохоо мэдэж авна. Мөн 

дасгал, бодлого, шийдвэрлэх асуудлуудыг хийж гүйцэтгэснээр онолын болон практикийн 

мэдлэгийг зохих хэмжээнд эзэмших ажээ. 

65.052я73 

А-486     /НУН унш-3ш, БС-5ш/  ЭШФ Б-28511-28512 

 

 

Буянтогтох Х. Банк, санхүүгийн харилцааны нууц / Ред. Д.Баяндалай.- 

УБ.: Адмон, 2018.-240х.- ISBN 978-99978-2-599-5. 

 

Энэ номонд мөнгөний үүсэл хөгжлөөс эхлээд банк, санхүү, валют, 

хадгаламж, зээл, түрээс гэх мэт санхүүгийн үйлчилгээний талаар 

ойлгомжтой энгийн үг хэллэгээр тайлбарласан нь сонирхогч хэн бүхэнд 

банк, санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл авахад тус болохуйц сонирхолтой ном 

болжээ. 

65.26  

Б-819                                                                                                              ЭШФ Б-28558-28559 
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Бурмаа Г. Амьдралын даатгалын онол, арга зүйн асуудал: Нэг сэдэвт 

бүтээл / Ред. Д.Дуламсүрэн, Р.Ринчинбазар.- УБ.: Түмэн Шанью, 2016.- 

115х.- (Монгол Улсын Их Сургууль. Бизнесийн сургууль).- ISBN 978-

99978-0-941-4. 

 

Судлаач энэхүү нэг сэдэвт бүтээлдээ “Амьдралын даатгал”-ын онол, арга 

зүйн үндэс болон энэ даатгал нь хувь хүний амьдралд болоод улс орны 

эдийн засагт үзүүлэх үр ашиг, амьдралын даатгалыг хөгжүүлэх боломжийн талаар 

өгүүлжээ. 

65.271 

Б-769                                                   /НУН унш-5ш/                                 ЭШФ Т-21670-21674  

 

 

Бурмаа Г. Арилжааны даатгал.- УБ., 2016.- 180х.- ISBN 978-99978-3-025-

8. 

 

Энэхүү сурах бичигт даатгалын онол, арга зүйн үндэс, онцлог, аргачлал, 

зарчмуудыг энгийн ойлгомжтой байдлаар тусгаж, жишээгээр тайлбарлан 

оруулжээ. Уг сурах бичиг нь их, дээд сургуульд суралцагч оюутнууд, банк, 

даатгал, санхүүгийн салбарт ажиллагсдад мэдлэг боловсролоо 

дээшлүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр болох ажээ. 

65.271я73 

Б-769     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28628-28632 

 

 

Оргилон Д. Ажлын дизайн: Онол ба хэрэглээ / Ред. Х.Пүрэвдагва.- УБ.: 

ШУТИС-ийн хэвлэх, 2017.- 146х.- ISBN 978-99978-1-462-3. 

 

Ажил, ажлын зохион байгуулалт бол байгууллагыг зохион байгуулах 

үйлийн анхдагч нь юм.  Бизнесийн удирдлагын доктор Доржсүрэнгийн 

Оргилонгийн туурвисан энэхүү бүтээл нь аливаа байгууллагыг сайтар 

зохион байгуулж, үр ашигтай ажиллуулахад  байгууллагын удирдлага, 

менежер, мэргэжилтнүүдэд тун хэрэгтэй гарын авлага болжээ.  

65.290-2 

О-417     /НУН-3ш, БС-5ш/   ЭШФ Б-28509-28510 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

                     ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 №03 

Фермерийн аж ахуйн менежмент / Л.Наранхүү, З.Ядмаа, Н.Чинзориг ба 

бус.; Ред. Л.Наранхүү.- УБ.: Ордпресс, 2017.- 536х.- ISBN 978-99978-0-643-

7. 

 

Энэхүү сурах бичгийг судалснаар XXI зууны фермерийн аж ахуйн 

менежментийн хандлага, менежерийн нэг үндсэн үүрэг болох шийдвэр 

гаргах үйл явц, зөв шийдвэр гаргахад ашиглах мэдээллийн тогтолцоо, 

түүнийг бэлтгэх, бизнесийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих гол арга болох 

нягтлан бодох бүртгэл, менежментийн шинжлэх ухаанд хэрэглэгддэг нэр томъёо, 

фермерийн аж ахуйн бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах нөөцийн менежментийн 

тухай, хөдөө аж ахуйн гол салбар болох мал аж ахуй, ургамлын аж ахуйн менежментийн 

асуудлуудын талаар мэдлэг олж авах болно. 

65.321 

Ф-434     /НУН унш-3ш, БС-5ш/  ЭШФ Т-21554-21555 

 

 

Минфү Л. Хятад мөрөөдөл: Америк туйлт ертөнцийн дараах хүчний 

хуваарилалт, стратеги байр суурь / Орч. А.Алимаа.- Анхны хэвл.- УБ.: 

Мөнхийн үсэг, 2018.- 355х.- ISBN 978-99978-51-33-8. 

 

XXI зууны дэлхийн тэргүүлэгч гүрэн болохын төлөөх Хятад, Америкийн 

өрсөлдөөн нь түүхэнд байгаагүй хүчний тулаан бөгөөд хэн ялахаас үл 

хамааран хоёр их гүрэн хөгжин дэвшиж, хүний нийгэм олон шинэ зорилго, 

зорилттой тулгаран, дэлхий ертөнцийн дүр төрх ч өөрчлөгдөхөд эерэг түлхэц болж болох 

шинэ эрин зууны хөгжлийн тухай өгүүлжээ. 

65.9(Хят) 

М-564                                                 /НУН унш-5ш, ГНОФ-6ш/               ЭШФ Б-28541-28543 

 

 

Пилсбюри М. Зуун жилийн марафон: Америкийн байр суурийг эзэлж, 

дэлхийн супер гүрэн болох Хятадын нууц стратеги / Орч. Б.Оюунчимэг.- 

Анхны хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 383х.- ISBN 978-99978-51-34-5. 

 

Зохиолч 2049 он гэхэд Хятад улс хэрхэн Америкийн байр суурийг эзэлж, 

дэлхийд тэргүүлэх нууц стратеги баримталж ирснийг, Хятадын цэрэг 

тагнуулын агентлагуудын баримт бичиг, хэлсэн үг, ном бүтээл зэргийг 

судлан үзэж, Хятадын стратегийн тулгын чулуу болсон Хятадын уламжлалт Төр удирдах 

ухааны сургаал чухам юу болохыг, АНУ-ын Засгийн газар энэ “Хятад мөрөөдөл” биеллээ 

олоход нь ажиг сэжиг авалгүй хэрхэн тусалж ирсэн тухай  өгүүлсэн байна.  

65.9(Хят) 

П-324                                                  /НУН унш-5ш, ГНОФ-6ш/              ЭШФ Б-28538-28540 
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УЛС ТӨР. УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Ардчиллын үндэс: Эрх мэдэл, хувийн орон зай ба нууц, үүрэг хариуцлага 

шударга, ёс: ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зориулав: Брайль ном.- УБ., 

2018.- (Иргэний боловсролын төв). 

 

Ардчиллын үндэс болсон эрх мэдэл, хувийн орон зай ба нууц, үүрэг, 

хариуцлага, шударга ёсны тухай энэ номыг харааны бэрхшээлтэй 

сурагчдад зориулан гаргажээ. 

 

66.0                                                                                          Дэвт.1.- 238х.         ЭШФ  Т-21687 

А-727                                                                                       Дэвт.2.- 186х.         ЭШФ Т-21688 

                                                                           Дэвт.3.- 190х.         ЭШФ Т-21689 

         Дэвт.4.- 207х.         ЭШФ Т-21690 

 

 

Бэвир К. Засаглал: Тун товчхон танилцуулга / Орч. Т.Ариунсанаа.- Анхны 

хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 137х.- ISBN 978-99978-51-32-1. 

 

 “Засаглал” гэж юу болох, Засгийн газраас ямар ялгаатай, “Сайн засаглал”, 

“Муу засаглал” гэж юуг хэлдэг вэ?, Засаглалыг хаана юунд хэрэглэж болох 

тухай Засаглалын онол болоод тэдгээр нь нийгмийн зохицуулалт, дүрэм 

журмын хэв маягтай хэрхэн холбогддог, Засаглал нь хувийн хэвшил, олон 

нийт, олон улсын харилцаанд яаж нөлөөлж байдаг талаар мэргэжлийн түвшинд тун 

товчхон тодорхой бичигдсэн часхийсэн атлаа авсаархан, уншигчдын халаасны толь болно 

гэж энэ номын талаар судлаачид тодорхойлжээ. 

66.0 

Б-920                                                   /НУН унш-5ш, ГНОФ-5ш/              ЭШФ Б-28535-28537 

 

 

Бор Ж., Баатар Д. Монголын үндэсний аюулгүй байдал: Уламжлалт 

бодлого ба арга барил, геополитикийн орчин өөрчлөгдөж ирсэн үе шатууд, 

шинэ мянганы сорилтууд.- УБ.: Адмон принт, 2016.- 232х.- ISBN 978-

99978-0-623-9. 

 

Төр улс анх үүсэн бий болсон цаг мөчөөс гадаад, дотооддоо улс орныхоо 

аюулгүй байдлаа хангах бодлого гэдэг зүйл гарч ирсэн байна. Энэ чухал 

бөгөөд нарийн төвөгтэй ажлыг ямар нэгэн байдлаар хөнгөвчлөх үүднээс улс 

төрийн сэтгэлгээ, гадаад бодлогын үйл ажиллагааны загварчлал ба чиг шугам гарч иржээ. 

Гадаад бодлогыг өөртөө ашигтайгаар зөв хөтөлж явуулах нь тухайн улсын дотоод байдал 

буюу дотоод бодлого, түүнийг тойрон бүрэлдэн тогтсон гадаад орчны онцлог, олон улсын 

харилцаанд бүрэлдэн тогтсон нөхцөл байдлаас шалтгаалдаг ажээ. Өөрөөр хэлбэл  
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төр, улс оршин тогтнож чадах эсэх нь гадаад дотоод үйл ажиллагаанаас ихээхэн 

шалтгаалдаг билээ. 

66.4(1) 

Б-600     /НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/  ЭШФ Б-28526-28528 

 

 

Баярхүү Д. Тахрирын хоёрдугаар хувьсгал: Дэлхийн III дайнд өдөн 

дуудсан “Арабын хавар”.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Нэпко, 2013.- 410х.- ISBN 978-

99962-66-85-0. 

 

Энэ ном нь Венийн конвенцэд заагдсан зарим үүргийг Элчин сайд, Элчин 

сайдын яам хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаархи дипломатчийн тэмдэглэл, 

эмхтгэл ном юм. Тодруулбал Элчин сайдын өдрийн тэмдэглэл хэлбэрээр 

бичигдсэн түүхэн зохиол ажээ. "Түүхэн" гэдэг утга нь 2011 онд Египетэд 

өрнөж улмаар Арабын ертөнцөд жинтэй нөлөөлсөн Арабын хавар гэх түүхэн тэр их 

хувьсгалт үйл явцын амьд гэрч болсноо цаасан дээр буулгасан явдал бөгөөд Сирийн 

иргэний дайнтай салшгүй холбоотой, түүнээс улбаалан цаашаа үйл явц өрнөж буй гэдгээр 

Ирак, Курд, Иран, Афганистаныг тус тусад нь бүлэг болгон шинээр оруулж, Аль-Каеда 

гэх олон улсын террорист сүлжээ, 2013 онд Иранд явагдсан Ерөнхийлөгчийн сонгууль, 

түүний үр дүнг хөндөн бичсэн байна. 

66.49 

Б-385     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28581-28585 

 

 

ТӨР ЭРХ. ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Амархүү О. Эрх зүйн онол: Хялбаршуулсан сурах бичиг / Хян. 

Д.Лүндээжанцан, Д.Оюунцэцэг.- УБ.: Адмон принт, 2018.- 320х.- ISBN 978-

99978-2-393-9. 

 

Зохиогч энэхүү номондоо хууль бүтээх, системчлэх, тайлбарлах арга 

ажиллагаа, тэр бүхэнтэй байнга уялдан холбогддог эрх зүйн онол, арга зүйн 

олон асуудлыг нэгэн бүхэллэг болгож, шинжлэх ухааны үүднээс маш 

ойлгомжтой, хамгийн энгийнээр өгүүлсэн нь хууль зүйн чиглэлээр 

суралцагч оюутнууд, судлаачид, хуулийн ажилтнууд болон хууль сонирхогч энгийн иргэд 

ч уншихад хэрэгцээтэй бүтээл болжээ. 

67.0я73 

А-519    /НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш, ХЗС-10ш/ ЭШФ Б-28506-28508 

 

 

Цэрэнбал Г., Цэнгэл Х. Хөх нуурын чуулганы цаазын бичиг: Дээд 

Монголын түүх, соёлын цуврал бичиг / Хян. Б.Нямдорж, А.Батсуурь.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2018.- 412х.- (Монгол улс Ховд их сургууль. БНХАУ 

Хөх нуурын үндэсний их сургууль).- ISBN 978-99978-4-184-1. 
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Хөх нуурын чуулганы цаазын бичиг хэмээх цаазын бичиг бол улсын дотоод, гадаадын 

эрдэмтэн мэргэдэд ерөөс мэдэгдээгүй Монголын эртний хууль цаазын дурсгал бичгийн 

нэг бөгөөд тус цаазын бичиг нь Дөрвөн Ойрадын хошууд аймгийн гэгээн Гүүш хаан 1637 

оноос хойш аймаг албатаа дагуулан Хөх нуур, Төвдийн өндөрлөгт орж ирээд 48 жил 

болсны дараа 1685 онд Хөх нуурын чуулган дээр тунгаан баталсан цаазын бичиг юм. 

Энэхүү цааз тухайн үеийн Хөх нуурын монголчуудын улс төр, хууль цааз, аж ахуй, 

шашин шүтлэг, соёл, зан заншил зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг нилээд өргөн 

хамарсан өвөрмөц онцлог бүхий орон нутгийн чанартай хууль цаазын бичиг ажээ. 

67.3(1) 

Ц-969     /НУН унш-2ш/   ЭШФ Т-19356-19358 

 

 

Төрийн захиргаа, засаглал: Төрийн албан хаагчдад зориулсан гарын 

авлага-1 / Эмхт. Ш.Батсүх.- УБ., 2017.- 366х. 

 

“Төрийн захиргаа” сэтгүүлд нийтлэгдсэн өгүүллүүдийг төрийн албан 

хаагчид, судлаачид, энэ чиглэлээр суралцагчид болон сонирхсон бүх 

хүмүүст зориулан цуврал болгон хүргэж байна. Энэ эмхэтгэлд захиргааны  

шинжлэх ухааны үүсэл, хөгжил, онол, үзэл баримтлал, захиргааны 

шинэчлэлийн асуудлууд, мөн засаглалтай холбоотой өгүүллүүдийг 

оруулжээ. Энэхүү цуврал гарын авлага нь төрийн албан хаагчдад онол, арга зүйн суурь 

мэдлэг олгохоос гадна бусдын туршлагаас суралцах, тэднээс санаа авч ажил амьдралдаа 

ашиглах боломжийг олгож байна. 

67.401 

Т-594    /НУН унш-5ш, ОУХНУС-5ш/  ЭШФ Т-21556-21558 

 

 

Төрийн алба, хүний нөөц: Төрийн албан хаагчдад зориулсан гарын авлага-

2 / Эмхт. Ш.Батсүх.- УБ., 2017.- 150х. 

 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан цуврал гарын авлагын хүрээнд Төрийн 

захиргаа сэтгүүлд төрийн алба, хүний нөөцтэй холбоотой асуудлаар 

нийтлэгдсэн өгүүллүүдээс түүвэрлэн хүргэж байна. Энэхүү эмхэтгэлд 

төрийн алба, хүний нөөцийн онол, арга зүйн асуудлуудаас гадна эрх зүйн 

зарим зохицуулалтыг оруулжээ. 

67.401 

Т-594    /НУН унш-5ш, ОУХНУС-5ш/  ЭШФ Т-21559-21561 

 

 

Удирдлагын арга барил: Ярилцлага, нийтлэл:  Төрийн албан хаагчдад 

зориулсан гарын авлага-3 / Эмхт. Ш.Батсүх.- УБ., 2017.- 118х. 

 

Энэхүү төрийн албан хаагчдад зориулсан цуврал гарын авлагад Төрийн 

захиргаа сэтгүүлийн “Зочин”, “Намтар судлал”, “Монгол төрийн түшээд” 

зэрэг буланд нийтлэгдсэн ярилцлага, нийтлэлүүдийг эмхэтгэн та бүхэнд 

хүргэж байна. Мөн олон жил удирдах ажил хийж, байгууллага хамт олныг  
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амжилттай удирдаж ирсэн удирдах ажилтнуудаас гадна төрийн өндөр албан тушаал 

хашиж улс орныг нийгмийн өөрчлөлтийн үед удирдаж байсан Монгол улсын ерөнхий 

сайдууд, УИХ-ын даргаар ажиллаж байсан эрхмүүдийн ярилцлагыг сонгон оруулсан нь 

төрийн албан хаагчдад төдийгүй удирдах ажилтнуудад болон залуу удирдах ажилтнуудад 

ажилдаа амжилт олоход нь тус болох ач холбогдолтой юм. 

67.401 

У-234     /НУН унш-5, ОУХНУС-5ш/  ЭШФ Т-21562-21564 

 

 

Янжинхорлоо Д. Иргэний эрх зүйн үндсэн асуудлууд, барьцааны эрх зүй 

/ Ред.Т.Мөнхжаргал.- Анхны хэвл.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2017.- 198х.- 

ISBN 978-99978-16-27-6. 

 

Энэ номонд хувийн эрх зүйн үндэс болсон иргэний эрх зүй, үүргийн эрх 

зүй, барьцааны эрх зүйн суурь ойлголтуудыг багтаан, барьцааны эрх зүйг 

бодлогын жишээгэр тайлбарлажээ. 

67.404  

Я-61                                                 /НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/                 ЭШФ Т-21598-21600 

 

 

Цолмон Д. Оюуны өмчийн эрх зүй: Бүтээлийн эмхтгэл / Ред. зөвл. 

Л.Баасан, Л.Бямбаа, Д.Мандхай, О.Мөнхзул.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2016.-

331х.- ISBN 978-99973-48-21-0. 

 

Хүний эрдэм  оюунаар бүтээгдсэн бүхнийг хууль зүйн талаас нь хэрхэн 

үнэлэх, ямар  журмын дагуу анхдагчаар тогтоож, зохиогчийн эрхийг хууль 

зүйн ямар арга хэрэгслээр хамгаалах, эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолд хэрхэн 

сэргээн тогтоох гэх мэт зохиогчийн эрх болон оюуны өмчийн хууль зүйн зохицуулалтын 

асуудлыг дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ. 

67.404.3 

Ц-767                                                 /НУН унш-3ш, ХЗС-10ш/                 ЭШФ Т-21596-21597 

 

 

Золбоо Т. Сургалтын эрүүгийн хууль / Хян. Ж.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо 

принтинг, 2017.- 202х.- ISBN 978-99978-1-476-0. 

 

Энэхүү сургалтын хэрэглэгдэхүүн нь 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 

эхлэн үйлчилж буй шинэ Эрүүгийн хуулийн нэр томъёог оюутан 

суралцагсдад харьцангуй ойлгомжтой байдлаар тайлбарласан хэрэглээний ач 

холбогдол бүхий бүтээл болжээ. 

67.408 

З-646                                                     /ХЗС-8ш/ 
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Эрдэмбилэг Х. Соёлын эд зүйлсийн эгүүлэг ба буцаалт: ЮНИДРУА-гийн 

КОНВЕНЦ / Ерөн. ред. Н.Уртнасан, Г.Сүхбат.- УБ., 2018.- 173х.- ISBN 978-

99978-961-2-4. 

 

ЮНИДРУА нь 1926 онд Үндэстнүүдийн Холбооны туслах байгууллага 

болон анх үүсэн байгуулагдсан бөгөөд гишүүн 63 орон нь таван тивийн 

орнуудаас бүрддэг төдийгүй бүгд өөр өөр хууль эрхзүй, эдийн засаг, улс 

төрийн систем болон олон төрлийн соёлыг төлөөлдөг юм. Энэхүү ном нь 5 

бүлгээс бүрдсэн бөгөөд холбогдох гэрээ конвенцууд болон үндэсний хууль тогтоомжийг 

харьцуулсан судалгаа, орчуулгын бүтээл юм. Уг бүтээл нь манай улс шинэ конвенцид 

нэгдэн ороход судалгааны суурь болж чадахаас гадна хууль, шүүхийн байгууллагуудад 

олон улсын гэрээг ойлгоход тус дөхөм болж, хууль бусаар хил дамнуулан худалдаалсан 

соёлын өвийг эх орондоо эргүүлэн авахад хөтөч болох ажээ. 

67.412.2+79.0 

Э-739     /ХЗС-2ш/ 

 

 

Гэмт хэрэг-2017.- УБ., 2018.- 83х.- (Монголын Үндэсний Статистикийн 

Хороо). 

 

Улсын хэмжээгээр 2017 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт хэргийн статистик 

мэдээг гэмт хэргийн төрөл, байршил, нас хүйсээр нь ангилан нарийвчилсан 

графикаар гаргажээ. 

 

 

67.51 

Г-920                                                    /ХЗС-3ш/ 

 

 

 

ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ 

 

Эрдэм шинжилгээний бичиг: Лавай №18 / Эрхл. Я.Шийлэгмаа.- УБ.: EDU 

пресс, 2017.- 220х.- ISSN 2410-4507. 

 

МУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэлийн энэ 

дугаарт сургалтын технологийн шинэчлэл, эх хэл соёл судлалын чиглэлийн 

33 судалгааны өгүүлэл оржээ. 

72 

Э-739                                                          /Лав-796/                                               ЭШФ Т-21007 
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Эрдэм шинжилгээний бичиг: Лавай №19 / Эрхл. Д.Наранцэцэг.- УБ.: EDU 

пресс, 2017.- 86х.- ISSN 2410-4507. 

 

МУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэлийн энэ 

дугаарт сургалтын технологийн шинэчлэл, эх хэл соёл судлалын чиглэлийн 

15 судалгааны өгүүлэл оржээ. 

 

72 

Э-739                                                            /Лав-795/                               

 

 

ЕРӨНХИЙ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН 

 

Баттогтох Д. Монгол үндэстний хүмүүжүүлэн сургах ухааны их 

нэвтэрхий толь / Ред. Г.Пүрэвбат.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 724х.- ISBN 978-

99978-2-262-8. 

 

Эрдэмтэн судлаач Д.Баттогтохын “Монгол үндэстний хүмүүжүүлэн сургах 

ухаан”-ы их нэвтэрхий тольд Монгол үндэстэн угсаатны зан заншил, өв 

соёл, түүх, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлдэг арга барил, хүмүүжил 

сургалтын зорилго, зарчим, агуулга, арга, туршлага, эл судалгааны хамрах  

хүрээ, судалсан байдал цөм цогцолжээ. Мөн монгол ардын хүнээр хүн хийдэг ухаан, 

хүнийг шинжин таньсан эрдэм оюуны шим болох зүйр цэцэн үг, хэвшмэл хэллэг, ардын 

аман ба бичгийн зохиолын өв сан бүрдсэн нь уг толийн хэрэглээ хэрэгцээ, үнэ цэн, ач 

холбогдол өргөн цар хүрээтэйг харуулж байна. 

74.03(1)я2 

Б-341     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Т-21536-21538 

 

 

Дээд боловсрол сэтгүүл-2018: Дээд боловсролын онол, аргазүйн сэтгүүл: 

Дугаар 2018/01 / Эрхл. О.Алтангэрэл.- УБ.: Линограф, 2018.- 308х.- (Дээд 

Боловсрол Судлалын Монголын Нийгэмлэг). 

 

Боловсрол судлалын доктор, дэд профессор Хатигин овогт Очирын 

Алтангэрэл нь энэхүү “Дээд боловсрол” сэтгүүлийг санаачлан анхны 

дугаараа хэвлүүлэн та бүхний гарт өргөн барьж байна. Энэхүү сэтгүүлийн 

анхны дугаарт их, дээд сургуулийн менежмент, хөгжлийн бодлого, багшийн 

хөгжил, сургалтын агуулга, технологи, хөтөлбөр, оюутан суралцагчдын талаар эрдэмтэн, 

судлаачдын илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг нийтэлжээ. 

74.58 

Д-966     /НУН унш-2ш/   ЭШФ Т-21579-21581 
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Оюун Ц. Их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааны онол, арга зүй / Хян. 

Д.Түмэндэмбэрэл.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 358х.- ISBN 978-99973-0-

695-1. 

 

Энэхүү номыг дээд боловсролын салбарт хүчин зүтгэж байгаа эрхэм 

эрдэмтэн профессор, багш, судлаач, сургуулийн удирдлага, ажилтан албан 

хаагч, докторантуудын хэрэгцээнд зориулан гаргажээ. Номын агуулгад их, 

дээд сургуулийн удирдлага, зохион байгуулалтын асуудал, их, дээд 

сургуулийн сургалтын онол, арга зүй, арга технологи, их, дээд сургуулийн хичээл, хяналт 

шинжилгээ, үнэлгээ, их, дээд сургуулийн багш, багшийн хөгжил, их, дээд сургуулийн 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил зэрэг асуудлуудыг багтаажээ. 

74.58 

О-634     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Т-21571-21575 

 

БИЕИЙН ТАМИР. СПОРТ 

 

Хувь хүний хөгжил, төлөвшилд нөлөөлөх биеийн тамир, спортын 

үүрэг оролцоо: Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл / 

Ред. Л.Эрдэнэпүрэв, Р.Гантулга;  Эмхт. Р.Гантулга, Д.Бадамцэцэг.- УБ.: 

МУИС-ийн хэвлэх, 2017.- 222х.- ISBN 978-99978-58-44-3. 

 

Тус эрдэм шинжилгээний бага хуралд их, дээд сургуулийн биеийн тамирын 

багш, эрдэмтэн, судлаачид оролцсон бөгөөд Монгол улсын тамирчдын бие  

бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилт, үндэсний шигшээ баг, тамирчид, тэдний 

эрүүл мэнд, осол гэмтэл, эмнэлгийн анхны тусламж, биеийн тамирын багш мэргэжлийн 

чадвар, багшийн арга барил, их дээд сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн хөтөлбөр, 

оюутнуудын бие бялдрын хүмүүжил, спортын үг хэллэг, нэр томьёоны хэрэглээ, биеийн 

тамирын хичээлийн олон улсын хөтөлбөрийг сонгон суралцах боломж зэрэг сэдвээр 

тавьсан илтгэлийг эмхэтгэн хүргэж байна.  

75.1 

Х-655     /НУН унш-3ш, ГНОФ-4ш/  ЭШФ Б-28487-28489 

 

 

ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ 

 

Болд-Эрдэнэ Б. Олон нийтийн харилцаа / Хян. Ч.Чойсамба.- УБ.: 

Жиком пресс, 2017.- 336х.- ISBN 978-99929-986-2-8. 

 

Орчин цагийн нийгмийн харилцаа үй олон гольдрол, хэлбэр, төрөлтэй 

болсон бөгөөд тэдгээрийн нэг нь олон нийтийн харилцаа юм. Олон 

нийтийн харилцаа нь нийгмийн амьдралын үй олон үзэгдэл, үйл явц, 

шалтгааны үр дагавараар өөрчлөгдөн хувьсч хөгжиж байдаг, хүний 

бусадтай адил байх, даган дууриах, хамтач сэтгэхүйн орчин билээ.  
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Сэтгүүлзүй, реклам сурталчилгаа, PR, шоу бизнес гээд олон нийтийн харилцааны бүхий л 

хэлбэр зүйл иргэншсэн, даяарчлагдсан олон нийтийг нэгтгэж байна. 

76.0+88.53 

Б-547     /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/  ЭШФ Б-28594-28596 

 

 

Болд-Эрдэнэ Б. Нийгэм, интернет, сэтгүүлзүй / Хян. Ч.Чойсамба.- 2 дахь 

хэвл.- УБ.: Жиком пресс, 2017.- 240х.- ISBN 978-99929-986-2-8. 

 

Интернет сэтгүүлзүй бол даяаршсан харилцаа, хийбэр бичиглэл 

(гипертекст), виртуал ертөнцийг нэгтгэсэн цогц тогтолцоо юм. Энэхүү 

номонд интернет сэтгүүлзүйн мөн чанар, үүрэг, эх сурвалжийн орчин, 

цахим сонин, радио, телевизийн тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ. 

76.01 

Б-547     /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/  ЭШФ Б-28588-28590 

 

 

Интернет сэтгүүл зүй: Түүх, онол, практик: Сэтгүүлчийн номын сан: 

Цуврал №1 / Ерөн. ред. М.Зулькафиль; Ред. Д.Идэржаргал.- УБ.: Удам соёл, 

2018.- 200х.- (Монгол Улсын Их Сургууль. Сэтгүүл зүй, олон нийтийн 

харилцааны тэнхим).- ISBN 978-99978-58-46-7. 

 

МУИС-ийн Сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааны тэнхимээс Монгол 

улсад үндэсний сэтгүүлч боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсний болон сэтгүүл 

зүйн тэнхим байгуулагдсаны 60 жилийн ойг угтаж “Сэтгүүлчийн номын 

сан” цуврал гаргаж байгаа билээ. Номын 1-р бүлэгт интернет сэтгүүл зүйн үүсэл, хөгжил,  

дэлхийн сэтгүүл зүйн хөгжлийн хандлагын Монголын сэтгүүл зүйд үзүүлж буй нөлөө, 

сошиал медиагийн эрин үе дэх сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал зэрэг асуудлыг хөндсөн бол 

2-р бүлэгт мэдээллийн нийгэм дэх цахим сэтгүүл зүйн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдлын 

талаар дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. Харин 3-р бүлэгт орчин үеийн интернет сэтгүүл зүйн үндсэн 

ойлголт, мультмедиа сэтгүүл зүйг төлөвшүүлэх, фэйсбүүкийн алгоритмын хуурамч мэдээ 

түгээхэд үзүүлэх нөлөө зэрэг асуудлуудыг тусгажээ. 

76.01 

И-733     /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/  ЭШФ Т-21565-21567 

 

 

Болд-Эрдэнэ Б. Нийгмийн харилцааны (PR) онол практик / Хян. 

Ч.Чойсамба.- УБ.: Жиком пресс, 2017.- 176х.- ISBN 978-99978-0-909-4. 

 

ПР нь нэгдсэн орчуулга, монгол тогтсон нэршил үгүй шууд хэрэглэгдэж буй 

үгийн нэг юм. ПР нь олон нийтийн ч, нийгмийн ч харилцаа биш бөгөөд 

судалгаа, төлөвлөлт, гүйцэтгэл, үр нөлөө гэсэн үйл явцын нэгдэл холбоо, 

уялдаа хамааралд оршдог харилцаа, мэдээлэл ажээ. Энэхүү бүтээлээр ПР-ын 

үндсэн ойлголт, ПР-ын үйл ажиллагаа, судалгаа, ПР-ын ёс зүй, бизнесийн 

ПР, улс төрийн ПР-ын ойлголтыг олж авах юм. 

76.006.5 
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Б-547     /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/  ЭШФ Б-28591-28593 

 

 

Мэндхүү Г. Телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр: Түүх, онол, практик: Их 

дээд сургуульд сэтгүүлч мэргэжлээр сурч байгаа оюутнуудад зориулав / 

Ред. М.Зулькафиль.- УБ.: Удам соёл, 2017.- 117х.- ISBN 978-99978-2-312-0. 

 

Телевизийн хувьд нэр хүндийг нь тодорхойлдог хамгийн чухал нэвтрүүлэг 

нь мэдээллийн хөтөлбөр юм. Энэхүү бүтээлд  телевизийн мэдээллийн 

хөтөлбөрийг хийх арга ажиллагаа, мэдээллийн хөтөлбөрийн хэв шинж, 

Монголын болон гадаадын орнуудын туршлагын талаар өгүүлэх бөгөөд 

телевизийн мэдээллийн хөтөлбөрийн тодорхойлолт гаргах, мэдээллийн хөтөлбөрийн 

дотоод бүтцийг ажиглах, түүнийг хэв шинжээр нь ангилах, мэдээний албаны бүтэц, үйл 

ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөхийг зорьжээ. 

76.032 

М-962     /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/  ЭШФ Т-21568-21570 

 

 

Сэржээ Ж. Монголчуудын номын өв: Ховор нандин судар номын 

тайлбарууд: Дэд дэвтэр / Хян. С.Мөнхсайхан.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 

126х.- ISBN 978-99978-2-682-4. 

 

Зохиогч энэ бүтээлдээ номын тайлбарыг нэлээд дэлгэрэнгүй, эрдэм 

шинжилгээний тайлбар болгон бичсэн байна. Мөн олон судар номын 

Монгол улсын Үндэсний номын сангийн хөмрөгт орж ирсэн түүхийг 

бичсэн нь түүх соёлын хосгүй үнэт өвийн хувийн хэргийг хөтлөн 

баяжуулахад тус болох ажээ. 

76.10 

С-952     /НУН унш-2ш/   ЭШФ Б-28605-28607 

 

 

Етекбай Т. Цаг үе: Би-нийтлэл: Хэвлэлд нийтлүүлсэн бүтээлийн цоморлиг / 

Хян. Е.Өнергуль.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 251х.- ISBN 978-99978-990-1-9. 

 

Тус номонд төвийн томоохон сонин, сэтгүүл, номонд хэвлэгдсэн 

зохиогчийн бичсэн төрөл бүрийн мэдээ, мэдээлэл, санал, ярилцлага, эдийн 

засгийн асуудлаарх өгүүллүүд, казах үндэстний хөгжил, соёл, уламжлалаар 

бичсэн нийтлэлүүд болон хамтран ажиллаж байсан хүмүүс, хамт олны 

тухай дурсамжууд мөн нийгмийн өргөн хүрээний бусад асуудлаар 

нийтлүүлсэн бүтээлүүд оржээ. 

76.17 

Е-800     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28619-28623 
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Етекбай Т. Монголын ном хэвлэлийн түүх, онол практикийн зарим 

асуудал: Эрдэм шинжилгээ, онолын сэтгүүл, ном, төвийн сонинд 

нийтлэгдсэн өгүүллүүд / Хян. Е.Өнергүль.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 247х.- 

ISBN 978-99978-1-678-8. 

 

Зохиогч энэхүү эмхтгэлдээ Монгол улсын орчин цагийн ном хэвлэлийн 

үүсэл, хөгжлийн талаар судлан ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн, Олон улсын 

Монгол судлалын холбоо, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль болон 

СУИС-ийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдэд нийтлүүлсэн өгүүллүүдээ оруулжээ. 

76.17(1) 

Е-800     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Б-28614-28618 

 

 

ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЭХ УХААН 

Оюун Ц. Хэл шинжлэлийн өгүүлэл, утга зохиолын шүүмж, хөрөг 

найруулал / Хян. Д.Түмэндэмбэрэл.- УБ.: Хөх Монгол принтинг, 2018.- 

184х.- (Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль. Нийгэм, Хүмүүнлэгийн 

Ухааны Сургууль. Монгол хэлний тэнхим).- ISBN 978-99978-2-174-4. 

Энэхүү номд зохиогч өөрийн сонирхон судалж ирсэн хэл шинжлэлийн 

өгүүлэл, илтгэлүүд, утга зохиолын хэд хэдэн шүүмж мөн хэл шинжлэлийн 

эрдэмтдийн талаар бичсэн хөрөг найруулал, дурсамжаасаа оруулжээ. 

Номын бүтцийн хувьд тэргүүн бүлэгт хэлний бүтэц тогтолцооны зарим асуудал, хавсрага 

хэл шинжлэлийн салбарын асуудлууд, хэрэглээний хэл шинжлэлийн талаар, дэд бүлэгт 

утга зохиолын шүүмж, гутгаар бүлэгт хөрөг найруулал багтжээ. 

81+83 

О-634     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Т-21576-21578 

 

 

Пүрэвжанцан А. Монголчуудын хэмжээ илэрхийлэл / Ред. Ц.Сүхбаатар.- 

УБ.: Алмаз пресс, 2017.- 132х.- ISBN 978-99978-0-761-8. 

 

Энэ номонд Монгол хэлийг монгол хүний аж төрөх ёс, түүх соёл, сэтгэхүй, 

сэтгэлгээний онцлогтой холбон монголчууд бид хэмжээг хэрхэн илэрхийлж 

амьдралын өвөрмөц онцлогтоо тохируулан хэрэглэж ирсэн уламжлалт 

хэмжээсүүд тухайлбал, орон зай цаг хугацаа, хүнд хөнгөн, их бага, урт 

богино, талбайн эзлэхүүн, ахуй байдал, цаг уур гэх мэт амьдралд өргөн хэрэглэдэг 

хэмжээсүүдийг орчин үеийн хэмжүүрийн системд таацуулан үсгийн дарааллаар 

байрлуулж, холбогдох жишээ баримтыг түүвэрлэн заримыг нь зургаар үзүүлэн 

тайлбарлажээ. 

81.2Мон-3 

П-915                                                   /НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/             ЭШФ Б-28529-28531 
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Үүлэнсолонго Б. Монгол-Англи хэлний ойролцоо утгатай үгийн толь 

бичиг / Хян. Б.Сумъяабаатар.- УБ.: Шувуун саарал, 2006.- 507х.- ISBN 

99929-9-148-8. 

 

Монгол хэлэнд өргөн хэрэглэдэг ойролцоо үгсийг агуулгаар нь ангилан 

төрөлжүүлж, тэр үгээ англи хэлэнд хэрхэн буулгаж хэрэглэх боломжтойг 

харьцуулан тайлбарлажээ. 

81.2М-4 

Ү-954                                                                                                             ЭШФ Б-28634-28638 

 

 

Сүхбаатар Ц., Баасанбат Д. Эсээний тухай.- УБ.: Удам соёл, 2017.- 124х.-  

(Монгол Улсын Их Сургууль).- ISBN 978-99978-1-752-5. 

 

Зохиолчийн 2016 онд хэвлүүлсэн “ Монгол хэл гүнзгийрүүлэн сурах гарын 

авлага”-ын үргэлжлэл болох энэ дэвтэрт өнөө цагт сургуульд элсэх, төгсөх, 

ажилд орох, гадаадад суралцах, тэтгэлэгт хамрагдах зэрэг бүхий л 

тохиолдолд голдуу эсээ бичих шалгуур тавьдаг болсон учир энэ сэдвээр 

сонирхогч хэн бүхэнд зориулан эсээ бичих арга, эх задлал, найруулга зүйн талаар жишээн 

дээр тулгуурлан тайлбарлажээ. 

81.2М-5 

С-862                                                   /НУН унш-5ш, ГНОФ-7ш/             ЭШФ Б-28520-28522 

 

 

Сүхбаатар Ц., Баасанбат Д. Монгол хэл гүнзгийрүүлэн судлах гарын 

авлага.- УБ.: Удам соёл, 2016.- 262х.- (Монгол Улсын Их Сургууль).- ISBN 

978-99962-63-88-0. 

 

Монгол хэл шинжлэлийн салбар ухаан найруулгазүйн судлалд ээдрээтэй 

асуудал нилээд байдгийг судлан, цаашид хэл найруулгыг төгөлдөр болгох, 

энэ чиглэлээр суралцагсдад хэлний найруулгазүйн мэдлэгээ дээшлүүлэхэд 

тусламж болох гарын авлагыг уншигч танаа өргөн барьж байна. 

81.2Мон-93 

С-862                                                 /НУН унш-5ш, ГНОФ-7ш/                ЭШФ Б-28523-28525 
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УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

Хүү Д. Дэлхий нийтийн уран зохиол: Товчоо, мэдээлэл, танин мэдэхүйн 

хялбаршуулсан үгүүллүүд / Ред. Х.Эрдэнэжаргал.- УБ.: Сэлэнгэ пресс, 

2018.- 220х.- ISBN 978-99962-4-528-2. 

 

Эл номонд Өрнө дахинаас Америк, Европ тивийн улс түмний болон 

Оросын уран зохиол, Дорно дахинаас Төв, дундад Ази, арал хойгийн 

орнууд, Хятадын уран зохиолыг оруулаад дэлхий нийтийн ном зохиолоос 

нэрээр нь хураан товчоолж, тойм мэдээллээ, танин мэдэхүйн талаас 

хялбаршуулан өгүүлжээ. 

83.3(0) 

Х-851                                                                                                             ЭШФ Б-28553-28555 

 

Аюурзана Г. Тэнгэрийн судар: Нууц товчооны цохолборууд / Хян. 

Д.Төмөртогоо.- УБ., 2016.- 272х.- ISBN 978-99973-3-469-5. 

 

Зохиогч бүтээлдээ “Монголын нууц товчоо”-н дахь уран сайхны 

хэтрүүлэл, хийсвэрлэл, дүрслэл, бэлгэдэл, ёгтлолын тухай мөн “сүлдэр” 

хэмээх “тотем”-ийн тухай домгийн сэтгэлгээтэй холбогдох олон баримт 

жишээ дурдаж, сонирхолтой тайлал гаргасан нь монгол уран зохиолын 

уран дүрслэлийн арга хэлбэр болоод монголчуудын уг удам, уламжлалт 

зан заншил, итгэл бишрэл, сэтгэлгээний онцлогийг судлахад үнэтэй хувь нэмэр болохуйц 

бүтээлийг уншигч танаа өргөн барьжээ.  

83.3(1)  

А-967                                                /НУН унш-7ш, ГНОФ-8ш/                ЭШФ Б-28376-28378 

 

 

Жамбал А. Чадраабалын Лодойдамба соён гэгээрүүлэлтийн нэрт 

зүтгэлтэн / Ред. Б.Галаарид.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2017.- 274х.- ISBN 

978-99978-1-824-9. 

Судлаач А.Жамбал энэхүү номондоо Ч.Лодойдамбын удам судар, хүүхэд 

ахуй үе, эрдэм номонд шамдсан, ажил амьдралын гараагаа эхэлсэн үе, олон 

түмнийг ухуулах, соён гэгээрүүлэх үйл хэрэгт хүчин зүтгэсэн үе, Монголын 

нэр бүхий их дээд сургуулиудад багшилсан түүхийг архивын баримт мөн 

Ч.Лодойдамбыг сайн мэдэх хүмүүсийн дурсамж, хожуу үеийн судалгааны бүтээлүүдэд 

тулгуурлан дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. 

83.3(1) 

Ж-231          ЭШФ Б-28608-28610 
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Цэдэнжав Ц. Сэтгэл зүрх хоёртоо шатаж явсан найрагч: Судлал, 

дурсамж, ярилцлага.- УБ.: Артсофт, 2014.- 143х. 

Эрхэм багш Цэрэндоржийн Цэдэнжав агсаны мэндэлсний 100 жилийн ойг 

тэмдэглэх хүрээнд түүний уран бүтээлийг мөнхлөх, амьдрал, уран 

бүтээлийн судалгааг өргөжүүлэх, хэдийгээр төрийн өндөр шагнал 

хүртээгүй ч гэсэн ахмад уран бүтээлчдээ дурсан санаж, тэднээс суралцаж, 

уран бүтээлийг нь өвлүүлэн үлдээхэд нэмэр болох үүднээс энэхүү 

бүтээлийг хэвлүүлжээ. Ц.Цэдэнжав багш зохиолч, яруу найрагч төдийгүй Монгол улсын 

шатрын спортын ууган мастер юм. 

83.3(1) 

Ц-942          ЭШФ Б-28494-28495 

 

Чиний төлөө үхье гэж эх орондоо хэлсэн найрагч: Д.Нацагдоржийн 

нэрэмжит шагналт зохиолч, яруу найрагч Цэрэндоржийн Цэдэнжав агсны 

тухай / Эмхт. Ч.Пүрэвдорж.- УБ.: Артсофт, 2013.- 144х. 

Энэхүү ном нь Д.Нацагдоржийн нэрэмжит шагналт зохиолч Ц.Цэнджав 

агсны мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулан 1970, 1980-аад онд хичээллэж 

байсан утгазохиолын нэгдлийн шавь нарын дурсамжаас бүтжээ. Уг бүтээл 

нь Монголын шинэ үеийн уран зохиолын ахмад үеийн томоохон 

төлөөлөгчийн нэг Ц.Цэдэнжав багшийн тухай залуу үеийнхний мэдлэгт нэмэр, мөн 

түүнийг судлах шинжээч, судлаач, эрдэмтэн мэргэдэд өчүүхэн ч атугай тус болох болов уу 

хэмээн итгэнэм.  

83.3(1) 

Ч-632          ЭШФ Б-28498-28499 

 

 

Цэдэнжав Ц. Эргэн дурсах он жил / Эрхл. Х.Зандраабайдий, Ч.Пүрэвдорж.- 

УБ.: Бемби сан, 2012.- 201х.- ISBN 978-99962-3-259-2. 

 

Монголын нэрт зохиолч Цэрэндоржийн Цэдэнжавын тухай энэ номонд 

түүний амьдралын түүхэн замнал болоод уран бүтээлийн замд хэрхэн орсон 

тухайгаа зохиолчийн өөрийн тэмдэглэж үлдээсэн дурдатгал, баримт сэлтийг 

түүний шавь нь эмхлэн цэгцэлж нэгэн бүтээл болгон хэвлүүлжээ.   

83.3(1)г 

Ц-942                                                                                                             ЭШФ Б-28517-28519 
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УРАН ЗОХИОЛ 

 

Бямбаням У. Цаг хугацаа хэлнэ: Уран зохиолын эсээ / Ред. Б.Баясгалан., 

Г.Нандинбилиг.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 301х.- ISBN 978-99978-823-7-0. 

 

Энэхүү номд дэлхийн болон Монголын уран зохиолын орчин үе, нэн шинэ 

үеийн гол төлөөлөгчдийн уран бүтээл, бичлэгийн арга барил, сэтгэлгээний 

онцлог, хэл, зохиолын тойм зэргийг орчин цагийн шүүмж судлалын 

салбарын шинэлэг бичлэгийн арга болох уран зохиолын эсээ, тайлал эсээ 

байдлаар бичжээ. Уран зохиолын эсээ бичлэг нь уншигчийг зохиол 

бүтээлийн гүнд хөтлөн аваачих, зохиолчийг шинээр нээх, уран зохиолын бүтээлч 

уншлагыг бий болгоход оршдог ажээ. 

84(1) 

Б-984     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Т-21534-21535 

 

 

Султан Т. Зохиолуудын эмхтгэл: XIII боть: Сүүлийн үед бичсэн бүтээлүүд 

/ Хян. С.Ардах.- УБ.: Китаб, 2016.- 296х.- ISBN 978-99973-849-7-3. 

 

Монголын орчин үеийн уран зохиолын томоохон төлөөлөгч, эрдэмтэн, 

зохиолч Таукейн Султан нь өгүүллэг, тууж, роман, жүжиг, кино сценари, 

яруу найраг, орчуулга, нийтлэл, найруулал, дуртгал, дурсамж шүүмж 

зэргээр уран зохиолын бүх жанр-төрөл зүйл дээр бүтээлээ туурвидаг билэг 

төгөлдөр, нэрт зохиолч билээ. Энэхүү ботид Т.Султаны сүүлийн үед бичсэн 

дуурь, шүлэг, тууж, өгүүллэг, дурсамж болон түүний уран бүтээлд зориулсан эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын илтгэл, сэтгэгдэлүүд багтжээ. 

84(1) 

С-71                     ЭШФ Б-27224 

 

 

Султан Т. Зоихолуудын эмхтгэл: XIV боть: Тавилан: Дуртгал-эссе роман / 

Хян. С.Ардак.- УБ.: Китаб, 2017.- 394х.- ISBN 978-99973-43-95-6. 

 

Зохиогч дуртгал, бодролын энэхүү бүтээлээ 2004 онд монгол хэл дээр 

бичиж “Би, цаг, орон” нэртэй эмхтгэл дотор “Тавилан” нэрээр хэвлүүлж 

байжээ. Цаг үеийн өөрчлөлт, шаардлагын дагуу зарим нэмэлт засвар хийж 

нэмж засварласан гурав дахь хэвлэлийг эрхэм уншигчиддаа өргөн барьж 

байна. 

84(1) 

С-71                     ЭШФ Б-27225 
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Султан Т. Зоихолуудын эмхтгэл: XV боть / Хян. С.Ардах.- УБ.: Китаб, 

2017.- 188х.- ISBN 978-99978-1-649-8. 

 

Зохиолч Таукейн Султан нь 50 гаруй жилийн турш туурвисан бүтээлүүдээ 

15 боть болгон эмхтгэж эрхэм уншигч та бүхэнд өргөн барьж байгаа билээ. 

Энэхүү 15-р ботид “Нутгийн салхи” кино зохиол, “Мартах эрхгүй гавъяа” 

баримтат тууж, “Чингис хааны алтан сургаалууд” орчуулга мөн Куран 

судрын агуулга, үзэл санааг судлаач, сонирхогчдод зориулан орчуулан 

хүргэж байна.  

84(1) 

С-71                     ЭШФ Б-27226 

 

 

Аюурзана Г. Дурлал зохион бүтээгч: Өгүүллэгүүд / Ред. Л.Өлзийтөгс.-

УБ.: Гүн паблишн, 2015.- 128х.- ISBN 978-99962-4-439-1. 

 

Энэхүү номондоо зохиолч хүний амьдралын ээдрээ, дотоод ертөнц, зүрх 

сэтгэлийн нууц асуудлыг хөндсөн сонирхолтой 16 шинэ өгүүллэг 

оруулжээ. 

 

 

 84(1)-44  

А-967                                                   /НУН унш-7 , ГНОФ-5 /                  ЭШФ Б-28367-28369 

 

 

Аюурзана Г. Сахиуст хангайн нууц: Роман / Ред. Л.Өлзийтөгс.- УБ.:  

Сэлэнгэпресс, 2017.- 250х.- ISBN 978-99978-0-743-4. 

 

“Ятган хуурч Пүрэв гүн” хэмээн алдаршсан Жонон бэйл Пүрэвжав нь 

Монголд анх удаа ятга хөгжмийг гардан хийсэн хэмээн түүхэнд 

тэмдэглэгдсэн байна. Энэ зохиолыг “Пүрэв гүн”-ий  түүхэн бодит 

амьдралаас сэдэвлэн бичжээ. 

84(1)-44  

А-967                                               /НУН унш-7ш, ГНОФ-8ш/                 ЭШФ Б-28379-28381 

 

 

Аюурзана Г. Цагаан хар улаан: Роман / Ред. Л.Өлзийтөгс.- УБ.:  Сэлэнгэ 

пресс, 2017.- 236х.- ISBN 978-99973-2-345-3.   

 

Энэхүү номонд уран бүтээлч хүний дотоод ертөнц, торгууд ястны домог 

зүйн сэтгэлгээ, туульсийн уламжлал, түүх, золгүй хайр дурлал зэрэг маш 

өргөн сэдвийг хамарчээ.  
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84(1)-44 

А-967                                                   /НУН унш-7ш, ГНОФ-8ш/             ЭШФ Б-28373-28375 

 

 

Аюурзана Г. Шүгдэн: Роман / Ред. Л.Өлзийтөгс.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2015.- 

334х.- ISBN: 978-99962-1-539-1. 

 

Энэ роман нь учир битүүлэг үхэл, гэмт хэргийн сэдэв дээр тулгуурлан 

Хятад дахь Монголчуудын оюун санааны мухардал, бурханы шашны гүн 

ухааны тухай өгүүлсэн зохиол болно. 

 

 84(1)-44 

А-967                                                 /НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/             ЭШФ Б-28370-28372 

 

 

Сэрэхүйн гүнд: Шилмэл шүлгийн түүвэр / Ред. Г.Нандинбилэг, 

Д.Нямдорж.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2018.- 80х.- (МУИС-ийн Утга 

зохиолын нэгдэл).- ISBN 978-99978-58-47-4. 

 

МУИС-ийн Утга зохиолын ангийн оюутнуудын сүүлийн үеийн бүтээлээс 

түүвэрлэн гаргаж буй энэхүү номонд амьдралын түмэн өнгө түүний дотроос 

залуу цагийн шүлгийн гол сэдэв “ХАЙР”-ын тухай эдгээр шүлгүүд нь 

магадгүй хамгийн олон  уншигчийг дагуулах ид шидтэй ч  байхыг 

үгүйсгэхгүй.  

84(1)-44 

С-966                                                    /НУН унш-4ш/                                ЭШФ Б-28547-28549 

 

 

Цэдэнжав Ц. Роман, тууж, өгүүллэг, өгүүлэл, дурсамж / Эмхт. 

Ч.Пүрэвдорж.- УБ.: Бэмби сан, 2018.- 479х.- ISBN 978-99978-980-5-0. 

 

Зохиолч Ц.Цэдэнжавын шавь Ч.Пүрэвдорж нь багшийнхаа амьд ахуйдаа 

бичээд хэвлүүлж амжаагүй олон арван зохиол бүтээлийн багахан хэсэг 

болох 1 роман, 4 өгүүлэл, 4 шүүмж өгүүлэлийг нь энэ номонд багтаан  

эмхтгэжээ.  

 

84(1)-44 

Ц-942                                                    /НУН унш-3ш/                                ЭШФ Б-28515-28516 
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Шажинбат Ш. Элс цас: Роман / Ред. Б.Идэрбаяр, Д.Цэнд.- УБ.  

 

Монголчуудын эрх чөлөөний хөдөлгөөний нэгэн  түүхт үйл явдал болох 

“Улиастайн 2000 цэргийн бослого” хэмээн түүхэнд алдаршсан баримтаас 

сэдэвлэн уг романд  монголын ард түмний аж амьдрал, бослого, тэмцэл, 

залуусын хайр сэтгэлийн талаар өгүүлжээ. 

 

84(1)-44 

Ш-178            Дэвт.1.- 2016.- 435х.- ISBN 978-99962-3-999-1.  /НУН унш-4ш,  

                                              ГНОФ-3ш/                                                                  Б-28440-28442 

                         Дэвт.2.- 2017.-  473х.- ISBN 978-99962-3-999-1.         /НУН унш-4ш,  

                                              ГНОФ-3ш/                                                                  Б-28443-28445 

                          Дэвт.3.- 2017.- 281х.- ISBN 978-99978-2-103-4.  /НУН унш-4ш,  

                                              ГНОФ-3ш/                                                                  Б-28446-28448 

 

 

Эрдэмбилэг Х. Миний аав бурхан биш: Лондонгийн бичлэгүүд: Эссэ, 

богино үгүүллэгүүд / Хян. Б.Хишигбаяр, Г.Солонго.- УБ.: Адмон, 2014.- 

352х.- ISBN 978-99973-0-214-4. 

 

Эссэ нийтлэл, богино үгүүллэг холилдсон энэ номонд зохиолч 

монголчуудын нийгмийн нийтлэг сэтгэлгээний эсрэг талаас нь сэтгэж, 

сонгосон сэдвээ өргөстэй талаас нь бичиж, далд бөгшсөн үзэл ухагдахууныг 

хатган ил гаргаснаараа уншигч таныг цочроож магад үгүүлэгүүд нь Монголын нийгмийн 

сэтгэл зүйд өөрийн оношийг хийж, цоо шинээр гарган тавьж буй орчин цагийн зохиолчид 

байх арга барилыг харуулжээ. 

84.1(-44) 

Э-739                                                   /НУН унш-3ш/                                 ЭШФ Б-28513-28514 

 

Ган-Очир Д. Бясалгагч шүүдэр: Шүлгийн түүвэр.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Хөх 

Монгол принтинг, 2017.- 130х.- ISBN 978-99973-915-3-7. 

 

МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч Даваасүрэнгийн Ган-Очир  сэтгэлдээ 

бичиглэж, цаасан дээр буулгасан бадаг шүлгүүдээ “Бясалгагч шүүдэр” 

хэмээн нэрийдэж та бүхэнд хүргэж байна. Мөн тэрээр дууны шүлгийн 

эмхэтгэл, дурсамж, эссе бүтээлийн эмхэтгэл гаргаж байжээ. Түүний 

шүлэг, найраг нь Солонгос, Япон, Англи, Орос хэл дээр орчуулагдан 

зохиолч, яруу найрагчдын олон улсын бүтээлийн цомирлогт орсон байна. 

84(1)-5 

Г-210     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-28492-28493 
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Ган-Очир Д. Сэтгэлийн реализм: Шүлгийн түүвэр ном болой.- УБ.: Хөх 

Монгол принтинг, 2017.- 268х.- ISBN 978-99978-0-467-9. 

 

МЗЭ-ийн шагналт, яруу найрагч Даваасүрэнгийн Ган-Очир “Зүүдний 

зураг”, ”Цаг хугацааг нэрэхүй”, ”Бие галбирлаг сарны доор”, “Үүлсийн 

галбир” зэрэг яруу найргийн бүтээл, “Хайр”, ”Шүлгэнд ассан аялгуу”, 

”Дуурсахуй дуун боть” зэрэг дууны шүлгийн бүтээл хэвлүүлж байжээ. Энэ 

удаад “Сэтгэлийн реализм” шүлгийн түүврээ та бүхэнд өргөн барьж байна. 

84(1)-5 

Г-210          ЭШФ Б-28490-28491  

 

 

Өлзийтөгс Л. Толинд туссан Будда: Шүлгүүд.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 

2015.- 122х.- ISBN 978-9997 3-2-857-1. 

 

Уг номонд утга уянгын болоод гүн ухааны аястай 100 гаруй шүлэг 

багтжээ. 

 

 

84(1)-5 

Ө-742                                                 /НУН унш-7ш, ГНОФ-5ш/               ЭШФ Б-28361-28363 

 

 

Өлзийтөгс Л. Тэнгэрт ургадаг модод: Яруу найргийн түүвэр.- 2 дахь 

хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2015.- 120х.- ISBN 978-99973-2-857-1. 

 

Уран бүтээлч хүний дотоод ертөнцийн дуу хоолой нэвт шингэсэн, гүн 

утга санааг агуулсан шүлгүүдээс бүтсэн яруу найргийн түүврийг уншигч 

танд өргөн барьж байна. 

84(1)-5 

Ө-742                                                  /НУН унш-7ш, ГНОФ-5ш/              ЭШФ Б-28364-28366 

 

 

Урианхай Д. Үгийн Сү: Уйгаржин монгол бичгээр / Эмхт. Б.Бүргэд, 

С.Алтанчулуу.- Өвөрмонгол: Өвөрмонголын соёлын хэвлэлийн хороо, 

2016.- 211х.- ISBN 978-7-5521-1050-0. 

 

“Эдүгээ цагийн Азийн тэргүүн найрагч” хэмээх хүндтэй шагналын анхны 

эзэн зохиолч, яруу найрагч Дамдинсүрэнгийн Урианхайн шүлгийн 

түүврийг “Үгийн Сү” нэртэйгээр уйгаржин монгол бичгээр хөрвүүлэн 

Өвөрмонголын уран зохиол, яруу найраг сонирхогч түмэндээ зориулан 

хэвлэжээ. Түүний туурвисан “Цагийн солонго”, “Сэрүүн зүүд”, “Хөх нуур”, “Үнэн”, 

“Найрагч” зэрэг шүлгийг багтаажээ. 
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84(1)-5 

У-486                     ЭШФ Б-28574 

 

 

Урианхай Д. Огтлолцохуй-I: Уйгаржин монгол бичгээр / Эмхт. Б.Бүргэд, 

С.Алтанчулуу.- Өвөрмонгол: Өвөрмонголын соёлын хэвлэлийн хороо, 

2016.- 309х.- ISBN 978-7-5521-1056-2. 

 

“Эдүгээ цагийн Азийн тэргүүн найрагч” хэмээх хүндтэй шагналын анхны 

эзэн зохиолч, яруу найрагч Дамдинсүрэнгийн Урианхайн “Огтлолцохуй” 

түүврийг уйгаржин монгол бичгээр хөрвүүлэн Өвөрмонголын уран зохиол, 

яруу найраг сонирхогч түмэндээ зориулан хэвлэжээ. Энэхүү номонд 

зохиогчийн туурвисан “Зүүдний халуун”, “Эх орондоо”, “Миний Монгол”, “Морь-Үүл” 

зэрэг шүлгүүд оржээ. 

84(1)-5 

У-486                     ЭШФ Б-28575 

 

 

Цэдэнжав Ц. Дархан сайхан хилээ даатгаж биднээр мануулав / Эмхт. 

Ч.Пүрэвдорж.- УБ.: Бэмби сан, 2015.- 372х.- ISBN 978-99962-3-348-7. 

 

Шинэ үеийн уран зохиолын нэрт ахмад төлөөлөгчийн нэг Ц.Цэнджавын 

"Дархан сайхан хилээ даатгаж биднээр мануулав" нэртэй энэ номонд 

зохиолчийн 9 найраглал болон бусад шүлэг дууны үгнээс оруулжээ. Мөн 76 

настайдаа Халх голын ялалтын 50 жилийн ойд зориулан бичсэн 

"Баянцагаан" найраглалыг өөрөөр нь дуудуулан гараар бичиж авч үлдсэнээ 

эмхэтгэгч Ч.Пүрэвдорж сийрүүлж анх удаа хэвлүүлсэн байна. 

84(1)-5 

Ц-942     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-28496-28497 

 

 

Урианхай Д. Тайз дэлгэцийн контемпорари бүтээлүүд / Хян. 

Г.Ариунчимэг.- УБ.:  Тоонотпринт, 2016.- 262х.- ISBN 978-99962-55-70-0. 

 

Монголын нэрт соён гэгээрүүлэгч, Болор цомын эзэн, Алтан өд шагналт, 

“Эдүгээ цагийн Азийн тэргүүн найрагч” хэмээх хүндтэй шагналын анхны 

эзэн зохиолч, яруу найрагч Дамдинсүрэнгийн Урианхайн энэхүү номонд 

артхаус-эсээ кино, релятив түүхэн сэтгэмжит зохиол, сэтгэл зүйн драм, 

моно драм, тайз дэлгэцийн экспромтууд, холбоо жүжиг зэрэг төрөл 

жанраар туурвисан бүтээлүүдийг багтаажээ. 

84(1)-6 

У-486     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-28576-28578 
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Тумуров С.Н. Хүннү уулын нойрсогч өвс: Сонгомол шүлгүүд / Орч. 

Г.Аюуpзана︔ Ред. Л.Өлзийтөгс.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2015.- 96х.- ISBN 

99962-3-737-9. 

 

ОХУ-ын Буриадын яруу найрагч олон давхар нууц түлхүүр бүхий, далд 

бэлгэдлүүд багтаж ядсан Тумуровын шүлгүүдэд цаг хугацааны энэрэлгүй 

эрхшээл, өвгө дээдсийнх нь оюун санааны ертөнцийн сүйрэл, элчилгүй 

уудам орон зайд дассан эртний сэтгэлгээний өнөөгийн амьдралд давчдан 

бачимдсан дуу хоолой, иргэншилд шахагдсан нүүдэлчин соёл нэвт ханхалж байдаг агаад 

энэхүү шилмэл шүлгийн түүврийг яруу найргийн сайтар бэлтгэгдсэн уншигч танаа 

зориулан хэвлүүлжээ. 

84(2)-5 

T-83                                                      /НУН унш-5ш, ГНОФ-5ш/             ЭШФ Б-28385-28387 

 

 

Танпинар А.Х. Цаг тохируулгын хүрээлэн / Орч. Б.Оюунчимэг; Ред. 

В.Уянга.- УБ.: Нэпко, 2018.- 416х.- ISBN 978-99978-51-38-3. 

 

Хуучин Османы эзэнт улсын үед төрж, боловсрол эзэмшсэн ХХ зууны 

Түрэгийн хамгийн аугаа зохиолч Ахмад Хамди Танпинарын “Цаг 

тохируулгын хүрээлэн” зохиолыг орчуулан та бүхэнд хүргэж байна. Энэхүү 

зохиолын талаар “Сэтгэл хөгжөөм зохиол”, “Орчин үеийн хөгжил дэвшил 

хийгээд гүнзгий бугшсан хүнд суртлын тухай гайхалтай элэглэл”, 

“Шимтэхгүй байхын аргагүй бүтээл” гэх зэргээр дүгнэжээ. 

84(5Ту) 

Т-205     /НУН унш-5ш, ГНОФ-4ш/  ЭШФ Б-28503-28505 

 

 

Лиэнзы Л. Арын ордны нууц: Татвар эмийн хүүрнэл / Орч. Б.Гэрлээ.- УБ.: 

Нэпко, 2018.- 330х.- ISBN 978-99978-51-36-9. 

 

Энэхүү номноос та арын ордны байдлыг төсөөлөн бичсэнийг унших болно. 

Татвар хадтын зарим нь угсаа гарал сайтай бол зарим нь цэцэн цэлмэг, 

үзэсгэлэн гоо аж. Зохиолын баатрууд болох Жэнь Хуань, Мэйжуан, 

Линруны тухайд аль ч үеийн бүсгүй хүнийг төлөөлөхүйц зан чанартай, хаан 

эзний хайр энэрлийг булаалдан тэмцэлдэх тэд үнэндээ жаргасан нь ховор 

юм. 

84(5Хят) 

Л-665     /НУН унш-4ш, ГНОФ-4ш/  ЭШФ Б-28500-28502 
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Цолмон Ц. Бурхны зурсан уулс / Ред. Б.Мөнхбаяр.- УБ.: Соёмбо принтинг, 

2017.- 120х.- ISBN 978-99978-1-364-0. 

 

Өвөрмонголын шилдэг уран бүтээлийн “Солонго” шагналт яруу найрагч, 

уран зохиолын шүүмжлэгч Ц.Цолмонгийн энэхүү шүлгийн номоос Монгол 

үндэстний нандин сэтгэл, сэтгэлгээ, монгол хүний ухаарал хамгийн тод 

харагдана. 

 

84(545)-5 

Ц-767     /НУН унш-5ш/   ЭШФ Б-27178-27179 

 

 

Борхэс Л.Х. Хоёр хаан, хоёр хонгил: Шилмэл өгүүллэгүүд / Орч. 

Г.Аюурзана.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2015.- 152х.- ISBN 978-

99929-5-423-Х. 

 

Аргентины зохиолч Борхэсийн богино өгүүллэгүүд нь Латин Америк 

төдийгүй бүх дэлхийн уран зохиолд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан  жинхэнэ 

утга зохиолын мөн чанар, хэв шинжийг агуулсан сонгодог бүтээлүүд 

болохыг дэлхийн суутнууд тодорхойлдог ажээ. Энэхүү номд зохиолчийн хамгийн цогц 

сонгомол хэмээсэн дэлхийн хэмжээний бестэллер болсон бүтээлүүдээс  20 өгүүлэлийг нь 

англи хэлнээс дам орчуулан эмхэтгэжээ. 

84.(7Арг)-44 

Б-83                                                    /НУН унш-7ш, ГНОФ-5ш/               ЭШФ Б-28382-2838 

 

 

УРЛАГ. УРЛАГ СУДЛАЛ 

 

Баттулга Т. Урлаг соёлын салбарт нэр нь мөнхөрч мөр нь үлдэх 

захчингууд /  Ред. Д.Золбоо.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2017.- 286х.- ISBN 978-

99978-1-507-1. 

 

Энэхүү бүтээл нь 400 гаруй жилийн түүхтэй захчин түмний дунд 

дуулагдсаар ирсэн уртын дууг хойч үеийнхэнд нь өвлүүлэн үлдээх 

зорилготой юм. Тус номонд 191 дуу, нутаг усандаа нэр хүндтэй үе үеийн 

165 уртын дуулаачдын талаарх товч намтар, мэдээллийг оруулжээ. 

85.3(1-М16)г 

Б-341          ЭШФ Т-21545-21547 
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ШАШИН СУДЛАЛ. ГҮН УХААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Дугар Зайсан Госор Бандида / Эмхт. З.Аззаяа; Хян. Г.Аюурзана.- УБ.: 

Мөнхийн үсэг, 2016.- 136х.- ISBN 978-99973-3-166-3. 

 

Уг номыг эмхтгэгч нь Баянхонгорын говь нутгаас төрсөн, Монголын 

төдийгүй Азийн түүхнээ нэр нь дуурсч, Алтайгаас Хянган, Байгаль 

далайгаас Төвдийн өндөрлөг хүртэл шүтээн болж мөнхөрсөн нэгэн хосгүй 

хувь заяат, домогт хүмүүний тухай хууч яриа, домог үлгэр, түүхийн баримт, 

элдэв тэмдэглэлийг эрэн сурвалжласнаа, эмхлэн толилуулжээ.  

86.35  

Д-625                                                                                                                         ЭШФ Б-28633 

 

 

Монголын буддын шашны нийгэм хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаа / Хян. 

Н.Оюут-Эрдэнэ, С.Дэмбэрэл, Ж.Алтайбаатар.- УБ.: Ном хур, 2018.- 141х.- 

(Япон улсын Шукутоку Их Сургуулийн Олон Улсын Нийгмийн Ажлын 

Азийн Судалгааны Институтийн Буддист нийгмийн ажлын судалгааны 

цуврал ном №1).- ISBN 978-99978-2-774-6. 

 

Энэхүү бүтээлд Монголын нийгмийн байдлын статистик мэдээлэл, буддын 

шашны түүхийн товч тойм, өнөөгийн нөхцөл байдал, төр сүм хийдийн харилцааны тухай 

хууль, эрх зүйн орчин, нийгмийн ажлын хөгжил, халамжийн бодлого, бүс нутгийн сүм 

хийдүүдийн үйл ажиллагааны шинж, төлөв байдал, ТББ-аас олон нийтэд хандсан нийгэм 

хүмүүнлэгийн ажлын талаар нарийвчилсан судалгааг оруулжээ. 

86.35(1) 

М-696                                                                                                             ЭШФ Б-28639-28643 

 

 

Буянтогтох Х. Ухаан тэлүүлж, мэдлэг зузаатгах рашааны дусал-2 / Ред. 

Д.Баяндалай.- УБ.: Адмон, 2018.- 211х.- ISBN 978-99978-2-422-6. 

 

Ертөнцийн жирийн үзэгдлээс эхлээд, ер бусын сонин хачин түүх дурсамж, 

аугаа сэтгэгч, суут, алдар нэрт, эрдэмтэн, ухаалаг олон мундаг хүний 

хэлсэн, ярьсан, бичсэн зүйлс, мэргэн цэцэн үгс, сургаалын ариун цагаан 

рашааны дуслуудыг хүртснээр уншигч та эрэгцүүл, ухаарлын учрыг ухаарч, 

сэтгэл оюунаа баясгах болно. 

87.22 

Б-819                                                                                                              ЭШФ Б-28556-28557 

 



42 
 

                     ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 №03 

Ёсзүй, био ёсзүйн үндсэн асуудлууд / Хян. Б.Арвинбаяр, Б.Цэвэлдорж.-  

УБ.: Тод бичиг, 155х.- ISBN 978-99978-2-190-4. 

 

Биологи ба анагаахын шинжлэх ухааны үр дүнг амьдралд хэрэглэхэд 

шаардлагатай ёс суртахууны асуудлыг Биоёсзүйн хүрээнд авч үздэг байна. 

Ёсзүй, биоёсзүйн мэдлэг мэдлэгийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, 

сурталчлах зорилгоор ЮНЕСКО-гийн Монголын үндэсний комисс, 

Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар, МУШУА-тай хамтран 2017 оны 5-р сард 

их, дээд сургуулийн эрдэмтэн багш, судлаачид, эрдэм шинжилгээний ажилтнууд, дунд 

сургуулийн багш нар оролцсон “Монгол дахь биоёсзүйн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулах 

нь” Үндэсний бага хурлыг амжилттай зохион байгуулсан бөгөөд тус хурлаар сургагч багш 

нар, эрдэмтэн судлаачдын тавьсан илтгэлийг нэгтгэн та бүхэнд хүргэж байна. 

87.7 

Ё-990     /НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/  ЭШФ Т-21542-21544 

 

 

ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХ НОМ 

 

Улаан Ч. Всеобъемлющий рост в контексте устойчивого развития: На 

примере Монголии: Монография.- М.: ООО “Мегаполис”, 2018.- 192с.- 

ISBN 978-5-6040379-1-1. 

 

В настоящей монографии на примере Монголии показано, что в условиях, 

когда мировая экономика сталкивается с рядом хронических и новых 

проблем, препятствующих устойчивому экономическому росту и пока еще 

не предолены последствия мирового кризиса, всеобъемлющий рост 

является основным условием для устойчивого развития и повышения благосостояния 

населения. В конце автором сделаны конкретные выводы, на основе которых он 

предлагает новую концепцию по созданию и развитию автоматизированной 

информационной системы управления государственными финансами Монголии, как один 

из основых факторов всеобъемлющего роста. Для читателей, интересующихся указанной 

проблематикой. 

65(1) 

У-47                     ЭШФ С-88778 

 

 

Дулам С. Образы Монгольской мифологии и литературная традиция.- 

УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2018.- 222с.- ISBN 978-99978-2-556-8. 

 

В настощей работе воспроизведены первоначальное состояние 

монгольской мифологии и ее дальшейшая эволюция. Использованы устные 

и литературные памятники наряду с конкретными материалами 

археологии. Из сопоставления памятников изобразительного искусства и 

духовной культуры выявлены основные этапы возникновения и развития 

образов монгольской мифологии, до сих пор не изученные монголоведческой наукой, и 

установлена их специфичность.  



43 
 

                     ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 №03 

82.3(1) 

Д-642     /НУН унш-3ш/   ЭШФ Б-11225-11229 

 

 

Astrometry and Astrohpysics in the GAIA SKY: Proceedings of the 330th 

symposium of the international astronomical union held in nice, France april 24-

28, 2017 / Edit. A.Recio-Blanco, P. De Laverny, A.G.A.Brown, T.Prusti.- NY.: 

Cambridge University Press, 2018.- 418p.- ISBN 978-1107170087. 

 

Astrometry has historically been fundamental to all the fields of astronomy, 

driving many revolutionary scientific results. ESA's Gaia mission is 

astrometrically, photometrically and spectroscopically surveying the full sky, 

measuring around a billion stars to magnitude 20, to allow stellar distance and age estimations 

with unprecedented accuracy. This significant increase in the precision of the astrometric 

measurements has sharpened our view of the Milky Way and the physical processes involved in 

stellar and galactic evolution. To many, the Gaia revolution heralds a transformation comparable 

to the impact of the telescope's invention four centuries ago. 

22.61 

A-89           Гадаад номын фонд-19469 
 

 

Proceedings of the 1st IAA North East Asia Symposium on Small Satellites: 

Serving the Needs for the Benefits of the Region: IAA Book Series-Vol.2. №6. 

Conference and Symposium Proceedings / Edit. Rainer Sand au, Saandar 

Mijiddorj.- Paris, 2018.- 156p.- ISBN/EAN IAA: 978-2-917761-60-1. 

 

This book series is intended to publish material originated at or supported by 

IAA which is not fitting with the requirements for IAA Cosmic Studies or 

publication in the IAA Journal Acta Actronautica. Any  opinions, findings, conclusions, or 

recommendations expressed in this report are those of the authors and do not necessarily reflect  

the views of the sponsoring or funding organizations. For more information about the IAA of 

Astronautics, visit the IAA home page at www.iaaweb.org.  

32.62+22.6 

P-93                                                                                           Гадаад номын фонд-19470-19474 
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Growth of the Buddhist Social Work Activities in Mongolia: Research Series 

№1 / Edit. J.Gohori, H.Ogawa; Research Coordinated by D.Sukhbaatar, N.Oyut-

Erdene, J.Altaibaatar.- Gakubunsha, 2018.- 96p.- (ARIISW. Shukutoki 

University).- ISBN 978-4-7620-2744-4. 

 

This volume is divided in three parts. Chapter 1 describes social welfare system 

and development of social work in Mongolia, while discussing the roots and the 

history of Mongolian Buddism. Chapter 2 is completely focused on activities provided by 

temples and Buddhist in various Mongolian regions, while exploring the characteristics of 

Mongolian Buddhist social work. Chapter 3 provides readers with detailed study on Buddhist 

social work activities provided outside  of temples, being focused on NGO’s. 

86.35(1) 

G-86                                                                                                           Гадаад номын фонд-5ш 

 


