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БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Бүс нутгийн экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл
ажиллагааны чиглэл = Strategic priorities to implement ecosystem based
adaptation measures: Алтайн уулс, их нууруудын хотгор, Дорнодын тал
хээр, монгол дагуур = Altai mountain and great lakes depression eastern steppe
and Mongol Daguur / Боловс. Б.Батхишиг, Ц.Алтанзул, Г.Адъяабадам ба
бус.; Хян. Л.Мөнхцог, Ц.Туяа.- УБ., 2014.- 260х.- (Байгаль Орчин, Ногоон Хөгжлийн Яам.
Adaptation Fund).
Хүн байгалийн шүтэлцээ, экосистемийн талаархи олон улсын чиг хандлага, онолын
үзэл баримтлал болоод Монгол орны газар нутаг, уур амьсгалын төлөв, ой мод, усны эко
системийн эмзэг байдалд эрсдлийн үнэлгээ хийж, хүн өөрөө байгаль орчинтойгоо зүй
зохистой харьцах, соёлын өвийг хамгаалах зэргээр газар тариалан, аялал жуулчлал, уул
уурхайг эдийн засгийн эргэлтэнд зөв оруулах тухай дүгнэлт, зөвлөмжийг боловсруулжээ.
20.18
Б-885

ЭШФ Т-21815
ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Тунгалаг Л. Математик: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан
их сургуулийн сурах бичиг / Ред. С.Будням, Ц.Цогзолмаа.- УБ.: Линограф,
2018х.- ISBN 978-99978-2-666-4.
Энэхүү сурах бичиг нь шугаман алгебр, аналитик геометр, дифференциал
тоолол, интеграл тоолол, дифференциал тэгшитгэл, цуваанууд, олон

хувьсагчтай функцийн дифференциал, интеграл тоолол зэрэг математикийн үндсэн
хичээлүүдийн хөтөлбөртэй уялдуулан бичигджээ.Мөн тодорхой бүлэг бодлогуудыг бодох
алгоритмууд, бие дааж гүйцэтгэх бодлогуудыг хариутай нь оруулж өгсөн нь бүх салбарын
инженерийн мэргэжлээр суралцагч оюутнууд, бие даан математик сонгон судлах хэн
бүхэн ашиглах боломжтой юм.
22.1я73
Т-671

/БУН унш-7ш/
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ЭШФ Т-21760-21762
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Жамъяншарав Б., Махгал Г. Магадлал статистикийн удртгал: Ерөнхий суурь боловсрол
эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг / Ерөн. ред. О.Цэрэнбат.- 2 дахь хэвл.УБ.: МУИС пресс, 2017.- 285х.- ISBN 978-99978-58-32-0.
Статистик нь санамсаргүй шинж чанартай зүйлсийг шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр судлах аргуудыг багтаасан математикийн салбар шинжлэх
ухаан юм. Энэхүү сурах бичигт статистикийн шинжлэх ухааны үндсэн
ойлголтууд болох эх олонлог, түүвэр, параметр, тархалт, тархалтын төвийн
болон хазайлтын хэмжээсүүд, параметрийг үнэлэх, таамаглал шалгах гэх
мэт олон нэр томьёонуудын талаар бичсэн бөгөөд тохирох жишээ бодлогуудаар
баяжуулжээ.
22.17я73
Ж-239

/ГНОФ-7ш/

ЭШФ Т-21757-21759

Richard Jones A.L. Soft Condensed Matter.- First edition.- New York, 2002.195p.- (Oxford Master Series in Condensed Matter Physics).- ISBN 978-0-19850589-1.
Probably one of the most fashionable areas in the physical sciences today, Soft
Condensed Matter provides an excellent introduction to the topic, and includes
colloids, polymers, liquid crystals, and amphiphiles. It is suitable for advanced
undergraduate and beginning graduate students of physics, chemistry, materials science and
chemical engineering.
22.36
J-76

ЭШФ ГФ-6019497
ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

McMurry J. Organic chemistry: A biological approach.- China: Thomson,
2007.- 1015p.- (International student edition. Insludes Access card to
ONLINE STUDY TOOLS to help you pass your course).- ISBN 0-49511127-9.
This book in polar covalent bonds, organic compounds, aromatic
compounds, stereochemistry, nuclear magnetic resonance spectroscopy and

2
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ultraviolet spectroscopy biomolecules, amino acid metabolism and secondary metabolites: an
introduction to natural products chemistry.
24.2
M-12

ЭШФ ГФ-6019498
Doran P.M. Bioprocess Engineering Principles.- 1st edition.- Hungary:
Academic press, 2008.- 439p.- ISBN 978-0-12-220856-0
In book Material and Energy Balances, Physical Processes and Reactions and
Reactors.
35
D-74

ЭШФ ГФ-6019505

Robinson J.W. and others. Undergraduate instrumental analysis / J.W.
Robinson, E.M. Skelly Frame, G.M. Frame II.- 6th edition.- USA.: CRC Press,
2005.- 1079p.- ISBN 0-8247-5359-3.
This book in concepts of instrumental analytical chemistry, introduction to
spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, infrared spectroscopy,
visible and ultraviolet molecular spectroscopy, atomic absorption spectroscopy,
atomic

emission

spectroscopy,

X-Ray

spectroscopy,

principles

of

chromatography,

chromatography with liquid mobile phases, surface analysis, Electro analytical chemistry and
thermal analysis.
24.4
R-67

ЭШФ ГФ-6019499
ГАЗАР ЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Монгол орны хэмжээнд гол, нуурын эрэг орчмын ус намгархаг газар,
татмын

байгалийн

З.Батжаргал,

хилийг

Б.Чимэд-Очир,

зурагласан
Д.Санжмятав,

ажлын

тайлан

С.Пүрэвдорж;

/

Хян.

Боловс.

Д.Санжмятав, М. Хайнер, Ж. Оаклиф.- УБ.: Адмон принтинг, 2018.- 91х.(WWF Report. Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам. The Nature
Conservancy).
Монгол орны усан сан бүхий газрын байгалийн хилийг зааглан, усны сав газруудын
байршлыг тодорхойлж, газар зүйн байршлын схемыг хийж өгсөн нь сонирхогчид, энэ
чиглэлээр суралцагсад, судлаачдад зориулсан чухал хэрэглэгдэхүүн (атлас) болжээ.
3
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26.222(1)я6+26.12
М-692

/ БУН-1/

ЭШФ Т-21846

Боссхард В. Сэтгэл булаам Монгол орон мину: Тал нутгийн ид, шид, гоо
үзэсгэлэн: Зохиогчийн авсан гэрэл зурагтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2018.- 338х.- ISBN 978-99973-2-242-5.
Зохиогч Вальтер Боссхард 1930-аад оны эхээр Өвөр Монголоор олон удаа
аялж, Монголчуудтай уулзаж учирч явсан болон Монгол гүн Франц Аугуст
Ларсон, Дилав хутагт, Сөнөд хошууны засаг ноён, тусгаар тогтнолын төлөөх хөдөлгөөний
удирдагч Дэ Ван зэрэг түүхэн хүмүүстэй уулзсан тухайгаа уг номонд дэлгэрэнгүй
өгүүлжээ. Мөн энэ номонд 100 гаруй түүхэн ховор гэрэл зургууд орсон байна.
26.89
Б-625

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28748-28750

Хартман Э. Монголоор дамжих мянга мянган жилийн түүхт жингийн их
замаар: 49-н түүхэн ховор гэрэл зурагтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2018.- 173х.- ISBN 978-99962-1-893-4.
Германы адал явдал эрэгч Эдгар фон Хартман өнгөрсөн зууны хориод оны
үед тэмээн жингийн цуваа дагаж, Ховдын хязгаараар нэвтэрч, Ховд,
Улиастайгаар дайран Сэлэнгэ мөрөнг дагаж явсаар Хиагтаар гарч явжээ.Түүний энэ аян
замын тэмдэглэлээс тэр үеийн жинчдийн ахуй амьдрал, ажил төрөл болон Монгол орны
байдал, Монгол-Сибирийн хил хязгаар XIX зууны сүүлчээр хаахнуур зааглагдаж байсан,
өртөө улааны зам дагуух суурин ямаршуу дүр төрхтэй байв, Ховд, Улиастай хотын
байдал, шашны дэг жаяг, монгол хүний зан чанар, ааш араншин ямар байсан талаар сонин
содон олон зүйлийг мэдэж авах боломжтой юм. Зохиогч аяллынхаа туршид авсан гэрэл
зургуудаа номондоо хавсаргасан нь түүхийн чухал баримт болсон байна.
26.89
Х-256

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28742-28744

Хеннинг Х. Явна аа, ахиад л жин хөсөгтэй...: Свен Хединий Төв Азийн
экспедицийн ховор гэрэл зурагтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2016.- 438х.- ISBN 978-99929-73-58-53.
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Аливаа үндэстний хүн ардыг таньж мэдэх, ойлгох цорын ганц зам бол өөрөө тэдний нэг нь
болж, тэдний нэгэн адилаар сэтгэж мэдэрч, баяр баясал, зовлон жаргалыг нь хуваалцах
явдал ажээ. Хеннинг Хаслунд 1923 онд анх Монголчуудтай нүүр учирсан цагаасаа л
гагцхүү үүнийг хийсэн. Тэрээр эцэс төгсгөлгүй нүүдэл суудал, адал явдал, зүүд
мөрөөдлийн орон, гадаад Монголын хөвөө хязгааргүй хээр талд халх Монголчуудын дунд
амьдарч байжээ. Тэмээн жин хөсөгтэй халуун нар төөнөн шарж, салхи шуурга хуйлран
түйвээх говь цөлийг туулж явсан.Бас Зултасын Харшаар дахь миний ард түмэн
торгуудуудын дунд ч амьдарч үзсэн нэгэн юм.
26.89
Х-263

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28763-28765

Хедин С. Азийн их цөл дундуур: Зохиогчийн зурсан гар зураг, гэрэл
зурагтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 178х.- ISBN 97899973-2-182-4.
Төв Азийн их цөлөөр аялсан тухай энэ ном анх 1899 онд хэвлэгдэн гарч,
Свен Хединийг Европт алдаршуулсан билээ. Эдүгээ хүртэл адал явдалт
аяллын сонгомол бүтээл хэмээн зүй ёсоор нэрлэгдэж, өнөөдөр ч олны анхаарлыг татсаар
байгаа сонирхолтой бүтээл юм. Шведийн алдарт аялагч-судлаач Свен Хединий
Такламаканы их цөлийг гатлах оролдлого бүтэлгүйтэж, жингийн хөсөг, хөтөч нараа
алдаж, өөрөө харангадаж үхэхийн даваан дээр амь гарсан бодит түүхийн тухай өгүүлнэ.
26.89
Х-318

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28745-28747

Хедин С. Монголчуудтай цуг хориотой Лхас руу аялсан нь: Цастын
оронд тохиолдсон адал явдал: Зохиогчийн авсан гэрэл зургуудтай / Орч.
Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2014.- 174х.- ISBN 978-99973-2-508-2.
Шведийн алдарт аялагч-судлаач Свен Хедин 1899 онд тухайн үед
харийнханд, тэр тусмаа Европынхонд хаалттай байсан Түвэд орон, ариун
дагшин Лхас руу очихын тулд нүүр царай, дүр төрхөө хувирган монгол мөргөлчидтэй
хамт хэрхэн аялж, ямар адал явдалтай учирч байсан талаар энэ номонд өгүүлнэ. Уг
номонд аян замын газрын зургаас гадна зохиогчийн авсан түүхэн ховор гэрэл зургууд бий.
26.89
Х-318

/БУН унш-3ш/
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ЭШФ Б-28751-28753
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Хедин С. Түмэн газрын цайны их замаар: Зохиогчийн авсан гэрэл
зургуудтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 215х.- ISBN
978-99973-2-928-8.
Шведийн домогт аялагч-судлаач Свен Хединий Төв Ази, түүний дотор
Монгол нутгаар аялсан тухайгаа тэмдэглэн үлдээсэн гуравдахь ном бол
1924 онд "Бээжингээс Москва хүртэл" хэмээх нэрээр анх хэвлэгдэн гарсан энэхүү бүтээл
юм. Уг номын Бээжингээс гарч, Чуулалт Хаалганаар дайрч, Монгол орноор аялсан хэсгийг
орчуулж уншигч олондоо өргөн барьж байна. Жинчдийн дөргөн зам хаахнуур явж
өнгөрдөг байсан, суурин өртөөний байдал, Эрээн ба Замын Үүдийн дүр төрх, Өргөө хот,
шинэ Майдарын хийд гэх зэргийн талаар дэлгэрэнгүй, сонирхолтой мэдээ мэдээлэл
агуулснаас гадна зохиогчийн өөрийнх нь авсан туйлын үнэ цэнтэй гэрэл зургууд оржээ.
26.89
Х-318

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28757-28759

Хеннинг Х. Явна аа!: Монголд учирсан адал явдал: 77-н түүхэн ховор
гэрэл зурагтай / Орч. Б.Баярсайхан.- 5 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2018.- 402х.- ISBN 978-99962-1-892-7.
Энэхүү номонд 1920-иод оны эхээр Даничууд өнөөгийн Хөвсгөл аймгийн
Эрдэнэбулган сумын нутаг Булган талд фермерийн аж ахуйг хөгжүүлж,
хожим Даничууд суурьших эхлэлийг тавих зорилго агуулан зүтгэж байсан сонирхолтой
түүхийг өгүүлнэ. Уг номонд 77-н түүхэн ховор гэрэл зураг багтжээ.
26.89+63.3(1)
Х-324

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28739-28741

Хюк Р.Э. Монгол, Түвэдээр хийсэн хачирхалтай, амь дүйсэн аялал /
Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 341х.- ISBN 978-99973-2928-8.
Уг ном нь хэвлэгдсэн цагаасаа аяллын сонгомол бүтээл хэмээгдэж эдүгээ
хүртэл дэлхийн олон хэлээр дахин дахин хэвлэгдэж, хүмүүсийн анхаарлыг
эрхгүй татсаар буй онцгой бүтээл юм. Энэ номоос Монголчууд одоогоос 170-аад жилийн
тэртээ хэрхэн аж төрж байсан, Монголчуудын зан заншил, зан үйл, ааш араншин, ахуй
амьдралын талаар маш сонирхолтой, үнэ цэнтэй мэдээллийг олж авахаас гадна
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Монголчууд, Хятадууд, Түвэдүүд хоорондын харилцаа, шашин шүтлэгийн тухай мөн
дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.
26.89
Х-955

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28760-28762

Фурбат Л. Монголд сэтгэл хоргодсон есөн жил: Иосеф Гелетагийн баримт
материал болон өөрийн судалгаанд тулгуурлаж бичлээ: Түүхэн гэрэл
зургуудтай / Орч. Б.Баярсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 378х.- ISBN
978-99973-2-927-1.
Гелета Иосеф гэгч мажаар инженер дэлхийн нэгдүгээр дайны үеэр оросын
цэрэгт олзлогдон Соёны нуруунд цөлөгдөж улмаар 1920 оны хавар оргож, түүнийг оросын
дамын наймаачид Монголын хилээр оруулж өгчээ. Иосеф Монгол, Хятадын нутгаар
дамжиж Унгар луу гэртээ харихаар төлөвлөсөн ажээ. Ийнхүү мажаар залуухан
инженерийн адал явдалт аялал Монгол оронд өрнөж эхэлнэ. Гелета Иосеф Монголд орж
ирж чадсан ч зорьсон замаа цааш хөөж чадалгүй Монгол оронд үлдэж 1929 оны зун
хүртэл бүтэн есөн жилийг Монгол оронд өнгөрөөсөн түүхтэй. Гелета Иосеф, Монголд
ажилласан тухайгаа, тэр үеийн манайхны амьдрал ахуйн талаар бичиж хөтөлж байсан
өдрийн тэмдэглэлийг үндэслэж, түүнтэй хамтран Унгарын сэтгүүлч Форват Лааслуу
энэхүү адал явдалт аян замын тэмдэглэлийн номыг бичжээ.
26.89+63.3(1)
Ф-950

/БУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28754-28756

БИОЛОГИЙН ШНЖЛЭХ УХААН
Berg J.M. and others. Biochemistry / J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L.Stryer.- 6th
edition.- New York: W.H. Freeman and Company, 2007.- 1026p.- ISBN
9780716767664.
This book in biochemistry: an evolving science, protein composition and
structure, exploring proteins and proteomes, DNA, RNA, and the flow of genetic
information, exploring genes and genomes, exploring evolution and bioinformatics, hemoglobin:
portrait of a protein in action, enzymes: basic concepts and kinetics, catalytic strategies,
regulatory strategies, carbohydrates, lipids and cell membranes, membrane channels and pumps,
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signal-transduction pathways, the citric acid cycle, oxidative phosphorylation, the Calvin cycle
and the pentose phosphate pathway, glycogen metabolism and others.
28.072
B-45

ЭШФ ГФ-6019503

Willey J.M. and others. Prescott, Harley, and Klein’s Microbiology /J.M.
Willey, L.M. Sherwood, C.J.Woolverton.-7th edition.- Singapore.: McGraw
Hill,2008.- 1088p.- ISBN 978-007-123727-4 or MHID 007-126727-1.
This book in introduction to microbiology, microbial nutrition, growth and
control, microbial metabolism, microbial molecular biology and genetics,
DNA technology and genomics, the viruses, the diversity of the microbial world, ecology and
symbiosis, nonspecific (innate) resistance and the immune response, microbial diseases and their
control and food and industrial microbiology.
28.4
W-69

ЭШФ ГФ-6019500
Slater A. and others. Plant Biotechnology: The genetic manipulation of plants /
A.Slater, N.W.Scott, M.R. Fowler.- 2d edition.- New York, Oxford university
press, 2008.- 376p.- ISBN 978-0-19-928261-6.
This book in Plant genomes, plant tissue culture, techniques for plant
transformation, vectors for plant transformation, the genetic manipulation of
herbicide tolerance, the genetic manipulation of pest resistance, plant disease

resistance, reducing the effects of viral disease, strategies for engineering stress tolerance, the
improvement of cpof yield and quality, molecular farming and science and society.
41.4
S-67

ЭШФ ГФ-6019507

Molecular Biology of the cell / B.Alberts. A.Johnson, J.Lewis and others.- 5th
edition.- Editor. J.Wilson, T.Hunt.- USA.: Garland Science, 2008.- 1268p.with DVD.- ISBN 0-8153-4106-7.
This book contains information obtained from authentic and highly regarded
sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are
indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been
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made to publish reliable data and information, but the author and the publisher cannot assume
responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.
28.070
M-79

ЭШФ ГФ-6019501

Harper’s Illustrated Biochemistry / R.K.Murray, D.K.Granner, P.A.Mayes,
V.W.Rodwell.- 27th edition.- New York: McGraw-Hill, 2003.- 693p.- ISBN 007-138901-6.
In book structures and functions of proteins and enzymes, bioenergetics and the
metabolism of carbohydrates and lipids, metabolism of proteins and amino
acids, structure, function and replication of informational macromolecules, biochemistry of
extracellular and intracellular communication and special topics.
28.072
H-24

ЭШФ ГФ-6019502
ТЕХНИК. ТЕХНИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Tramper J.,Yang Zhu. Modern biotechnology: Panacea or new Pandora’s
box?.- First published.- Wageningen Academic Publishers, 2011.- 284p.ISBN 978-90-8686-169-9.

In book, contemporary biotechnology includes restrictions on health, or
curative for food, genetically modified cereals, European Union, daily food and beverages, and
health restrictions and epilogue: Cassandra.
30.16
Т-82

ЭШФ ГФ-6019504

Adams M.R., Moss M.O. Food Microbiology.- 3d edition.- UK.: RSC
Publishing, 2008.- 463p.- ISBN 978-0-85404-284-5.
In writing this book we have treid to present an account of modern food
microbiology that is both thorough and accessible. Sins our subject is broad,
covering a diversity of topics from viruses to helminthes (by way of the
bacteria) and from pathogenicity to physical chemistry, this can make
presentation of coherent treatment difficult; but it is also part of what makes food microbiology
such an interesting and challenging subject. The book is directed primarily at students of
9
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microbiology, Food Science and related subjects up to Master’s level and assumes some
knowledge of basic microbiology.
36
A-20

ЭШФ ГФ-6019506
Брайсон Б. Гэр ахуйн түүх: Ахуй амьдралын хураангуй шастир / Орч.
Т.Ариунсанаа; Ред. В.Уянга, Б.Нэргүй.- УБ.: Нэпко, 2017.- 478х.- ISBN 97899973-66-32-0.
Билл Брайсоны бичсэн “Шинжлэх ухааны товч түүх” ном орчлон
хорвоогийн бүх зүйлсийг тойрон өгүүлсэн бол “Гэр ахуйн түүх” хэмээх энэ

ном нь гэр ахуйн амьдралыг микроскопны дор авчирч тавьсан байна. Гэр ахуйн түүх гэдэг
бол миний хальт мулт төсөөлж байсан шиг дан ганц ор, буйдан, зуухны түүх байсангүй.
Басхүү чийг бам, сангас, бордоо, Эйфэлийн цамхаг, бясаа цогцосны хулгай гээд урьд өмнө
болсон бараг бүх зүйлтэй холбоотой түүх байв. Сууц гэдэг бол түүхээс зугтах газар биш
харин түүх очиж өндөрлөдөг газар ажээ.
37.279
Б-681

/НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/

ЭШФ Т-21746-21748

ЭРҮҮЛИЙГ ХАМГААЛАХ. АНАГААХ УХААН
Abbas A.K., Lichtman A.H. Basic immunology: Functions and Disorders of the
Immune System.- 3d edition.- China: Saunders Elsevier, 2009.- 312p.- ISBN
978-1-4160-4688-2.
The third edition of Basic Immunology has been revised to incorporate recent
advances in our understanding of the immune system and to improve upon how
we present information to maximize its usefulness to students and teachers.
53.4
A-12

ЭШФ ГФ-6019509
Katzung B.G. Basic and Clinical Pharmacology.- 9th edition.- New York:
McGraw-Hill.- 2004.- 1202p.- ISBN 0-07-141092-9.
This book is designed to provide a complete, authoritative, current and readable
pharmacology text book for medical, pharmacy , and other health science
students. It also offers special features that make it useful to house officers and

practicing clinicians.
10

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2018 №04
52.81
K-23

ЭШФ ГФ-6019508
ТҮҮХ. ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Баасансүх Я. Зураагийн улаан хадны зураг.- УБ., 2017.- 12х.
Зураагийн улаан хадны зураг бол эртний түүх, гүн ухаан, зураг урлалын
гайхамшигт дурсгал юм. Энеолитийн үед хамаарагдах Зураагийн хошууны
улаан хадны энэхүү зураг нь Монголчуудын өнө эртний өвөг дээдэс, элэнц
хуланц өөрсдийн амьдрал ахуй, сансар огторгуйн тогтолцоо түүний тухай
төсөөлөл ухаарлаа хаданд зураглан илэрхийлсэн цогц бүтээл ажээ.
63.4(1)
Б-109

ЭШФ Б-28644-28647
Буян Б. Хорчин Монголчуудын зан үйлийн эдлэлийн зурагт толь:
Уйгаржин монгол бичигээр.- Хөх хот: Хүүхдийн хэвлэлийн хороо, 2015.769х.- ISBN 978-7-5311-8804-9.
Хорчин монголчуудын аж амьдрал, зан үйл түүнд холбоотой бүхий л эд
зүйлсийн түүх болоод хөгжлийн үе шатыг харуулсан зураг, тайлбартай

энэхүү толь нь монгол угсаатны түүх, ахуйн соёлыг сонирхогчид, судлаачид хэн бүхэнд
хэрэгтэй үнэ цэнэтэй бүтээл болсон байна. Номын өмнөх үг, гарчгийг уйгаржин монгол,
крилл монгол, англи, япон хэлээр бичжээ.
63.5(545)
Б-819

ЭШФ Т-21831

Сүхбаатар Ш. Төрийн тэргүүн шүүгч: Түүхэн баримтат аман зууч / Ред.
Т.Хангал.- УБ.: Бемби сан, 2017.- 248х.- ISBN 978-99978-817-6-2.
Хуулийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Гончигийн Ишийн
амьдрал, ажил үйлс, салбартаа хийж бүтээсэн гавьяат үйлсийн талаар
хамтран ажиллаж байсан гавьяат хуульчид, шавь нар, гэр бүлийнх нь
хүмүүсийн дурсамж, дурдатгалыг эмхтгэжээ.
63.3(1)
С-861

ХЗС-10
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Цагаанлянхуа. Ордосын таван зуун он: Уйгаржин монгол бичгээр.Хөх хот: Өвөр Монголын Ардын хэвлэлийн хороо, 2013.- 716х.- ISBN
978-7-204-12540.
Энэхүү номонд Ордос нутагт суурьшсан Монгол овог аймгуудын
түүхийг Юань улсаас эхлэн Чин улс, Дундад иргэн улс, гоминданы
эсрэг тэмцэл болон Японы эзлэн түрэмгийллийн өөдөөс боссон тэмцэл,
чөлөөлөх дайны үеийн түүхийг хамруулжээ. Мөн монголчуудын соёл, зан заншил, эд
хэрэглэгдэхүүн, амьдрах ухааны уламжлалын талаар тус бүтээлд удиртгал буюу Ордосын
500 оны түүх гэсэн үндсэн 2 бүлэг, 6 дэд бүлэгт багтаан туурвижээ.
63.3(545)
Ц-126
Билэгт

ЭШФ Т-21816
Л.

Проблемы

истории

Тюрко-Монгольских

этносов:

Этногенезис раннемонгольских племен на основе устной истории.Астана: Гылым баспасы, 2018.- 206с.- ISBN 978-601-7793-88-3.
Эта монография, вышедшая из-под пера монгольского ученого, доктора
исторических наук Лувсанвандангийн Билэгта, представляет собой
тщательное исследование происхождения, традиций государственности,
повседневного быта, хозяйства и взаимных контактов тюрко-монгольских кочевых
племен, подкрепленное богатыми ссылками на источники. Книга предназначена
широкому кругу читателей, желающих больше узнать об истории кочевников,
магистрантам и докторантам, специалистам-историкам.
63.5(1)
Б-61

ЭШФ -С 88785-88787
Грайворонский В.В. Изменения в уровне жизни населения Бурятии
(Россия), Монголии и внутренней Монголии (Китай) в конце ХХначале ХХI вв.- М.: Институт востоковедения РАН., 2013.- 284с.- ISBN
978-99962-2-834-6.
В книге дан сравнительный анализ тех больших изменений, которые
произошли в социально-экономическом развитии, уровне и качестве

жизни населения Монголии и отдельных соседных субъектов России (Республика
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Бурятия) и Китая (Автономный район Внутренняя Монголия), которые произошли в ходе
реформирования однотипной, социалистической модели развития различными путями и
методами (“шоковая терапия” и “градуалистский подход”) с конца 1970-х и до начала
2010-х гг. Сравнения просведены по таким основным показателям, как динамика роста
ВВП, среднедушевых доходов и расходов населения, потребления продовольственных и
непродовольственных товаров, жилищные условия, проблема бедности, уровень развития
человеческого потенциала и др.
63(0)
Г-75

ЭШФ - С 88789

Грайворонский В.В. Монголия в начале XXI века: Политика,
экономика, общества.- М.: ИВ РАН., 2017.- 352с.- илл.- (Российская
Академия Наук Институт Востокведения).- ISBN 978-5-89282-723-2.
В монографии впервые в российском монголоведении предпринята
попытка обобщить и пронализировать основные тенденции Монголии в
начале XXI в.

(2000-2015

гг.). Рассмотрены вопросы эволюции

многопартийной политической системы, рыночной экономики, демографические и
социальные оеалии страны. В работе отражены также проблемы внешней политики
Монголии, в частности ее отношения с Россией, Китаем, США и Японией.
63.3(1)8+66
Г-75

ЭШФ С-88788

The early Mongols: Language, culture and history: Vol.173 / Edit. by.
V.Rybatzki, A.Pozzi, Peter W.Geier, John Krueger.- 2009.- 217p.- ISBN 978933070-57-8.
Igor de Rachewiltz has been dealing with various problems connected with the
Mongols of the 13th and 14th centuries: historical, philological, religious, and
ideological ones, just to number a few. Another big love of de Rachewiltz, and
properly the one for which he is best known, is connected with the Secret History of the
Mongols. Work on the Secret History has accompanied him throughout his scientific career. It
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started with an article on the dating of the Secret History, followed by a transcription of and an
index to the Secret History.
63.3(1)
ЭШФ ГФ-19488

T-44

ЭДИЙН ЗАСАГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Батаа Т., Даш С. Эдийн засгийн үзэл баримтлал онолуудын тойм.- УБ.:
Хайтан студи, 2017.- 295х.- ISBN 978-99978-1-828-7.
Энэхүү номонд янз бүрийн байр сууринаас авч үзсэн үндэслэл, үнэлэлт
дүгнэлтийг оруулаагүй бөгөөд эдийн засгийн ухааны түүхийг бүрдүүлэгч
томоохон

үзэл

онолуудын

үндсэн

ойлголт,

хууль,

зүй

тогтол,

үндэслэлүүдийн утга санааг оруулжээ.
Мөн эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхийг ямар байр сууринаас ямар шалгуураар үечлэн
ангилах талаар сонирхолтой зураглалыг гаргасан байна.
65.02
Б-331

/НУН унш-5ш/

ЭШФ Б-28658-28660

Journal of accounting theory and practice = Нягтлан бодох
бүртгэлийн онол: Vol.2.№1.- УБ., 2018.- 120х.- ISSN 2522-106X.
Сэтгүүлийн энэ дугаарт нягтлан бодох бүртгэлийн онол, практикийн
тулгамдсан асуудлын талаар 12 судалгаа шинжилгээний өгүүлэл,
илтгэлийг

эмхтгэн

оюутан,

магистрант,

докторант,

судлаачид,

мэргэжилтнүүдэд зориулан монгол хэл дээр хэвлэн гаргажээ.
65.052
J-80

/ БС-10ш/

ЭШФ Т-21810-21814

Алтаншагай М., Хишигдалай У. Зочлох үйлчилгээний маркетинг: Үзэл
баримтлал ба тулгамдсан асуудлууд / Ред. Т.Навчаа.- УБ.: Хөх Монгол
принтинг, 2018.- 188х.- ISBN 978-99978-1-706-8.
Монголын зочлох үйлчилгээний салбар нь эдийн засгийн тэргүүлэх
салбарын нэг бөгөөд тус салбарын хөгжилд тулгамдсан асуудлуудын нэг нь
зочлох

үйлчилгээний

салбарын

мэргэжилтэн

бэлтгэх

тогтолцоо,

хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэргүй байдал, хүний нөөцийн ур
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чадвар, цалин урамшууллын бодлого, ажилтан-хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн түвшин
зэрэг юм. Зохиогчид энэхүү бүтээлдээзочлох үйлчилгээний салбарын маркетингийн
онцлог, олон улсын болон дотоодын зочлох үйлчилгээний салбарын хөгжлийн төлөв
байдал, үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн үзэл баримтлал, чанар, хэрэглэгчийн
үнэ цэнэ ба сэтгэл ханамж зэрэг асуудлуудыг авч үзжээ.
65.432я2
А-486

/НУН унш-3ш, БС-2ш/

ЭШФ Т-21749-21750

Даваадулам Б. Зоогийн газрын үйлчилгээ = Professional Restaurant
service / Хян. Б.Ганшагай.- 2 дахь хэвл.- УБ., 2012.- 164х.- ISBN 97899929-847-3-2.
Энэ номонд кофены түүх, төрөл, хийх аргачлал болон зоогийн газрын
үйлчилгээний үндсэн асуудлыг багтаасан 15 бүлэг, 200 гаруй зураг, 20
гаруй хүснэгт, нэр томъёоны тайлбарыг оруулжээ.
65.431
Д-124

/ НУН-4/

ЭШФ Т-21818-21821

Энхтамир В. Газрын харилцаа, хөрөнгийн эрхийн нэр томьёоны
тайлбар толь: Англи-Орос-Монгол / Ред. Я.Долгоржав, В.Энхцэцэг.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2018.- 167х.- ISBN 978-99978-2-606-0.
Энэхүү бүтээлийг Монгол улсад хувийн өмчийн газрын харилцаа үүсч
хөгжсөний 15 жилийн ойд зориулан газрын харилцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн
чиглэлд анх удаа гаргаж байгаагаараа онцлогюм. Тайлбар толь бичигт газрын харилцааны
удирдлага, үл хөдлөх эд хөрөнгөтэйхолбогдолтой түгээмэл болон манайдхарьцангуй
шинээр хэрэглэгдэж эхэлж байгаа350 гаруй нэр томьёог Англи, Орос, Монгол хэлээр
оноолт хийж, дэлгэрүүлэн тайлбарласнаас гадна зарим нэр томьёоны агуулгыг зураг,
тайлбар зэргээр нэмж тодотгосон байна.
65.32я2
Э-660

/НУН унш-3ш, ХЗС-2ш/
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УЛС ТӨР. УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Нийтийн удирдлагын үндэс / Н.Бурмаа, Ц.Батболд, S.Hanselmann ба
бус.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2018.- 780х.- (МУИС. Олон улсын харилцаа,
нийтийн удирдлагын сургууль).- ISBN 978-99978-3-640-3.
Тус сурах бичигт нийтийн удирдлагын онол, арга зүй, удирдлагын
институц, удирдлагын үйл явц, орчин үеийн чиг хандлагын талаар өргөн
хүрээнд ойлголт өгөх агуулгыг багтаасан төдийгүй улс орнууд үндсэн
хуулиндаа “state administration”, “public administration”, “public management” нэршлийг
ашигласан байдал, мэргэжлийн үг хэллэгийн англи-монгол толь болон бусад хэрэгтэй
жагсаалт, мэдээллийг хавсаргажээ.
66
Н-615

/ ОУХНУС-50/
ТӨР ЭРХ. ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН

Боловсон С. Хөдөлмөрийн эрх зүй: Өгүүлэл, илтгэлийн эмхэтгэл.- УБ.:
МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2017.- 216х.- ISBN 978-99978-0-979-7.
Тус эмхэтгэлд зөвхөн хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны салбарт хамаарах
хэд хэдэн эрдэм шинжилгээний илтгэл өгүүллээс гадна хөдөлмөрийн эрх
зүйн талаар тодорхой мэдлэг олгоход чиглэгдсэн онол, практикийн ач
холбогдлыг харуулсан нэг сэдэвт сурталчилгааны өгүүлэл зохих хэсгийг эзэлж
байгаагаараа онцлог юм. Энэхүү эмхэтгэлийг эрх зүйн чиглэлээр сурч буй оюутнууд,
хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцааны чиглэлээр ажиллагсадад зориулжээ.
67.405
Б-553

/НУН унш-3ш, ХЗС-10ш/

ЭШФ Б-28651-28652

Баасандорж Ш. Ром-Германы эрүүгийн процесс: Франц улсын эрүүгийн
процессын хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлал, шинэчлэл / Хян.
Б.Батзориг.- УБ.: Торгон Майнд, 2018.- 192х.- ISBN 978-99978-2-309-0.
Энэхүү нэг сэдэвт бүтээлийг Ром-Германы эрүүгийн процессын хүрээнд
Франц улсын эрүүгийн процессын хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлал,
шинэчлэл сэдвээр танин мэдэхүй, мэдээллийн зорилготойгоор гаргажээ. Зохиогч
бүтээлдээ хууль зүйн зарим франц үг хэллэг, нэр томьёог латин, англи, орос хэлээр давхар
хадмал хийхийн зэрэгцээ зарим нэр томьёоны тодорхойлолтыг франц өгүүлбэрийнх нь
16
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хамт оруулсан нь сонирхогч хэн бүхэнд судлахад хялбар, судалгаа, эрдэм шинжилгээний
ажилд нь шинэ санаа, сэдэл өгөх юм.
67.408(4Фр)
Б-109

/НУН унш-3ш, ХЗС-5ш/

ЭШФ Б-28653-28654

Золбоо Т. Эрүүгийн эрх зүй: Ерөнхий анги: Гэмт хэргийн бүтэц / Хян.
Ж.Эрдэнэбулган.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 230х.- ISBN
978-99973-3-699-6.
Энэхүү бүтээлийг Германы болон баруун Европын зарим улс орнуудад
хэрэглэдэг гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний онолд тулгуурлан бичсэн бөгөөд
энэ нь саяхан баталсан шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулийн зарим ойлголтыг
тайлбарлах болон хэрэглэхэд чухал тулгуур бүтээл болжээ. Мөн эрүүгийн эрх зүйн
ерөнхий ангийн ойлголтыг онолын үндэстэй тайлбарласан нь оюутан, судлаачдад
судалгааны шинэ санаа, сэдэл өгөх ач холбогдолтой ажээ.
67.411
З-646

/ГНОФ-3, НУН-4, ХЗС-10ш/

ЭШФ Б-28648-28650

Бямбаа Ж., Эрхэсхулан Ж. Эрүүгийн процессын эрх зүйн үндсэн
асуудал / Ред. Ж.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбопринтинг, 2018.- 328х.(МУИС.Хууль зүйн сургууль).- ISBN 978-99978-3-167-5.
Зохиолч энэ номондоо эрүүгийн процессийн эрх зүйн ерөнхий ойлголт,
чиг хандлага, процессын хууль тогтоомж, эрүүгийн процесс ажиллагаа,
процессын зарчмууд, таслан сэргийлэх, нотлох баримт, мөрдөн шалгах, байцаах, хэрэг
бүртгэлт, шүүхийн процессийн талаар сурах бичгийн, судалгааны аргыг хослон бичсэн нь
энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд, судлаачид сонгон уншиж, судлах бүтээл болно.
67.411
Б-984
ЛГБТИ-Хүний нөөц: Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, байгууллагын
удирдах ажилтанд зориулсан гарын авлага / Г.Доржжанцан, Б.Шижиртуяа,
Н.Анараа, Д.Мөнхтуяа; Хян. Х.Өлзийтунгалаг, М.Нямдорж, Л.Баянтөгс.УБ.: Алмаз пресс, 2018.- 68х.- ISBN 978-99978-977-9-4.
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Энэ гарын авлагад олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, Монгол дахь бэлгийн цөөнхийн
эрх зүйн орчин, ЛГБТИ хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар судалгаа хийж, бэлгийн
цөөнх буюу лесбиян, гей, бисексуал, трансженджэр, интерсекс (ЛГБТИ) хүмүүсийн
бэлгийн чиг баримжаа, болон хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, тэднийг нийгэмд ялгаврлан
гадуурхахыг зосоох, эерэг хандлагыг бий болгох, тэдэнтэй ажиллах сэтгэл зүйн
үйлчилгээний удирдамжийг боловсруулж эмхтгэжээ.
67.400.7(1)
Л-49

/ НУН-6/

ЭШФ Т-21835-21838

ЛГБТИ-Хүний эрх: Нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нарт зориулсан
гарын авлага / Б.Алунгоо, Н.Анараа, Л.Баянтөгс; Хян. Х.Өлзийтунгалаг,
М.Нямдорж.- УБ.: Алмаз пресс, 2018.- 108х.- ISBN 978-99978-977-8-7.
Олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ, Монгол дахь бэлгийн цөөнхийн
эрх зүйн орчин, ЛГБТИ хүмүүсийн эрхийн хэрэгжилтийн талаар судалгаа
хийж, бэлгийн цөөнх буюу лесбиян, гей, бисексуал, трансженджэр, интерсекс (ЛГБТИ)
хүмүүсийн бэлгийн чиг баримжаа, болон хүйсийн баримжаа, илэрхийлэл, тэднийг
нийгэмд ялгаврлан гадуурхахыг зосоох, эерэг хандлагыг бий болгоход туслах зөвлөмжийг
боловсруулж эмхтгэсэн байна.
67.400.7(1)
Л-49

/ НУН-6/

ЭШФ Т-21839-21842

Монгол Улсын Үндсэн Хууль: Монгол, орос, англи, франц, герман, япон,
хятад, солонгос, казах хэлээр.- УБ.: ХЗҮХ хэвлэх үйлдвэр, 2018.- 291х.(Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэн).- ISBN 978-99978-950-7-3.
Манай улсын төрийн нэрийн хуудас болсон Монгол Улсын Үндсэн
хуулийг дээдлэх, үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх үүднээс уншигчдын
хэрэгцээнд нийцүүлэн есөн хэлээр бэлтгэн хэвлэжээ.
67.400(1)
М-692

ХЗС-5
Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 17 дахь
илтгэл.- УБ.: Бембисан, 2018.- 228х.- ISBN 978-99978-2-877-4.
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Энэхүү цуврал эмхтгэлд хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, иргэний хохирол
нөхөн төлүүлэх эрх, сурч хөдөлмөрлөх эрх, НҮБ-ийн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийн
байдлыг дүгнэсэн МУ-ын Хүний Эрхийн Үндэсний Комиссийн илтгэлүүд орсон.
65.431
Д-124

/ НУН-3/

ЭШФ Б-28872-228874

Монгол улсын иргэний хуульд холбогдох баримт бичиг: 1993-1995
/ Эрхл. А.Доржготов, Б.Амарсанаа, З.Сүхбаатар.- УБ.: Адмон принт,
2018.- 601х.- (МУИС. Хууль зүйн сургууль. Шүүх судлалын академи.
Өмгөөлөгч судлалын академи).- ISBN 978-99973-0-833-7.
Эл эх сурвалжид Иргэний хуулийн төсөл, төслийн танилцуулга, өмнөх
Иргэний хуулийг өөрчлөх үзэл баримтлал, УИХ-ын Хууль зүйн
байнгын хорооны дүгнэлт, УИХ дахь намын бүлгийн дүгнэлт, холбогдох тогтоолын төсөл,
зарчмын зөрүүтэй санал, нэр томъёо, УИХ-ын архивт буй хуулийн хувийн хэрэгт авагдсан
баримтуудыг хуулбарлан багтаасан хувийн эрх зүйн үнэт өвийг бүтээжээ.
67.404(1)
М-692

/ НУН-2, ХЗС-15/

ЭШФ Т-21822-21824

Монгол улсын иргэний хуульд холбогдох баримт бичиг: 2001-2002
/ Эрхл. А.Доржготов, Б.Амарсанаа, З.Сүхбаатар.- УБ.: Адмон принт,
2018.- 1491х.- (МУИС. Хууль зүйн сургууль. Шүүх судлалын академи.
Өмгөөлөгч судлалын академи).- ISBN 978-99978-3-378-5.
Энэ эмхтгэлд одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй иргэний хуульд
шууд хамаарах үзэл баримтлалыг тодорхой хэмжээгээр илэрхийлж, яагаад Иргэний
хуульд тодорхой эрх зүйн хэм хэмжээг тусгах болсон зэргийг өгүүлэх тул хувийн эрх зүй,
түүний дотроос иргэний эрх зүй судлалд холбогдох, үнэлж баршгүй судалгааны ач
холбогдолтой баримтуудыг багтаасан байна.
67.404(1)
М-692

/ХЗС-4/

Т-21825

Төслийн багийн 2017-2018 онд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны тайлангийн эмхтгэл::
Гэмт хэргийн статистикийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ: Судалгааны тайлан
/ Эмхт. Б.Мөнхдорж, О.Уулзахжаргал; Хян. Б.Бат-Эрдэнэ, М.Эрдэнэбаяр.- УБ., 2018.19
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700х.- (Хууль Сахиулахын Их Сургуулийн Эрдэм шинжилгээний
хүрээлэн. “Гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох нь”
шинжлэх ухаан, технологийн төсөл).
Энэ тайланд Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны гэмт хэргийн
статистикийн үйл ажиллагаа болон Цагдаагийн байгууллага, Шүүх,
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, Авлигатай тэмцэх газар,
Прокурорын байгууллагын статистикийн үйл ажиллагаанд

хийсэн дүн шинжилгээ,

дүгнэлт, санал, зөвлөмжийг эмхтгэжээ.
67.4(1)
Т-601

ЭШФ Т-21817
Монгол улс дахь гэмт хэргийн статистикийг боловсронгуй болгох
асуудал: Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл / Эмхт.
Б.Мөнхдорж, А.Түвшинтулга; Хян. М.Эрдэнэбаяр, Б.Энхболд.- УБ.:
ХЗҮХ., 2017.- 218х.- (Үндэсний Статистикийн Хороо, ХЗДХЯ. Хууль
Сахиулахын Их Сургууль. Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэн).- ISBN 97899978-888-7-7.

Уг номонд гэмт хэргийн статистикийн онол, арга зүй, аргачлал, хууль сахиулах, шүүх эрх
мэдлийн байгууллагууд дахь гэмт хэргийн статистикийн үйл ажиллагаанд тулгамдсан
асуудлыг шийдвэрлэх арга замын талаар эрдэмтэн, судлаачдын ирүүлсэн 26 илтгэлийг
зөвлөмжийн хамт эмхтгэн олны хүртээл болгож байна.
67.4(1)
М-692

ЭШФ Т-20656

Монгол улсын их хурлын тухай хууль: Эх сурвалж, харьцуулсан
судалгаа 1990-2017 он / Эмхт. Б.Батбаяр, Т.Золбоо; Ред. Ц.Цолмон.- УБ.:
Тоонот принт, 2018.- (Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын Газар).
Улсын Их Хурлын Тамгын газраас Улсын Их Хурал, түүний үйл
ажиллагаатай холбогдох хууль тогтоомжийн судалгааны цогц эмхтгэлд
хууль, тогтоомжуудын шинэтгэлийн үйл явцыг он дараалсан байдлаар
хамруулан энэхүү бүтээлд тусгажээ.
67.400.6
М-692

Б.1.- 795х.- ISBN 978-99978-899-1-1.
Б.2.- 517х.- ISBN 978-99978-899-2-8.
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Б.3.- 225х.- ISBN 978-99978-899-3-5.

ХЗС-2

Б.4.- 689х.- ISBN 978-99978-899-4-2.

ХЗС-2

Үндсэн хуулийн маргаан: Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрийн лавлах
бичиг: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцээс 1992 оны 7 дугаар сараас
2017 оны 12 дугаар сарыг дуусталх хугацаанд гаргасан, дүгнэлт, тогтоол /
Ред. Ж.Амарсанаа, Н.Болортунгалаг;

Эмхт. С.Номынбаясгалан.- УБ.,

2018.- 316х.- ISBN 978-99978-2-872-9.
Энэхүү эмхтгэлд 1992-2017 он дуустал хугацаанд иргэний өргөдөл, мэдээлэл, эрх бүхий
албан тушаалтны хүсэлтээр Үндсэн хуулийн цэцэд хандсан 182 маргааныг шийдвэрлэсэн
249 дүгнэлт, тогтоол болон холбогдох УИХ-ын тогтоол зэргийг оруулжээ.
67.400.1(1)
Ү-823

/ ХЗС-15/

Монгол Улсын Хууль: Төв Банкны тухай хууль. Банкны тухай хууль:
монгол-англи / Эмхт. Б.Эрдэнэхуяг, М.Тэмүүлэн.- УБ., 2018.- 158х.(Монгол Банк).
Төв Банк (Монгол банк)-ны тухай хууль. Банкны тухай хуульд Монгол
Улсын Их Хурлаас 2018 оны 1 дүгээр сард оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг
та бүхний хэрэгцээнд зориулан англи хэл дээрх албан бус орчуулгын хамт эмхтгэжээ.
67.402(1)
М-692

/ НУН-2, ХЗС-12/

ЭШФ Т-21843-21845

Өлзийсайхан Л. ба бус. Хууль бүтээх урлаг: Хууль тогтоомжийн төсөл
боловсруулах гарын авлага / Л.Өлзийсайхан, Г.Цэрэндулам, Б.Батбаяр; Ред.
Ц.Цолмон.- УБ.: Тоонотпринт, 2018.- 164х.- (Монгол Улсын Их Хурлын
Тамгын Газар).- ISBN 978-99978-2-498-1.
Хууль бүтээх үйл ажиллагааны нэн чухал хэсэг болох хуулийн төсөл
боловсруулах ажиллагаанд хэрэглэх онол, практикийн энэхүү цогц бүтээлийг МУ-ын
Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргаж, та бүхний гарт хүргэж байна.
67
Ө-741
Хязгаарлагдмал

ХЗС-5
хариуцлагатай

компани

үүсгэн

байгуулах

гарын

авлага

/З.Сүхбаатар, П.Оюундэлгэр, П.Оюун-Эрдэнэ ба бус.- УБ.: Адмон принт, 2018.- 76х.21
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(Монгол Өмгөөлөгч Хууль зүйн фирм. Өмгөөлөл судлалын академи).ISBN 978-99978-2-618-3.
Тус гарын авлагад хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн мөн чанар,
түүнийг үүсгэн байгуулахад анхаарах зүйлс, үүсгэн байгуулах үе
шатуудыг нарийвчлан оруулсан бөгөөд зарим шаардлагатай баримт
бичгийн загварыг оруулсан нь хэрэглээний ач холбогдолтой болжээ.
67.404
Х-962

/ ХЗС-1/
Цогтоо Ш. Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн эрх зүй: Харьцуулсан
судалгаа: Ахисан түвшний сурах бичиг / Ерөн. ред. И.Рэнчинханд.- УБ.:
Адмон, 2018.- 526х.- (МУИС. Хууль зүйн сургууль).- ISBN 978-99978-2851-4.
Энэхүү бүтээл нь сургалтын, эрх зүй судлалын, онол практикийн гурван
гол асуудлыг агуулж байгаа бөгөөд өдгөө цагт гадаад орнуудад түгээмлээр

үйлчилж буй иргэний болон хувь хүний эрх байдлын үндсэн загвар, нийгмийн эдийн
засаг, улс төрийн тогтолцоонд баримталж буй Үндсэн хуулийн шинэ зарчим, засаглалын
болон төрийн байгууламжийн төрөл бүрийн өвөрмөц хэлбэр, шүүх, засгийн эрх барих
байгууллагын болон нутгийн өөрийн удирдлагын талаарх олон талт суурь мэдлэг,
тэдгээрийн арга зүйн үндэслэлүүдийг багтаажээ.
67.400.1(0)
Ц-756

/ ХЗС-15/

Эрх зүй = NUM Law Review: Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал
тутмын сэтгүүл: №1(37).- УБ., 2017.- 269х.- (МУИС. Хууль зүйн сургууль).ISSN 2226-9037.
Тус эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүй,
процессийн эрх зүйн чиглэлээр 9 өгүүлэл, шүүхийн шийдвэрт хийсэн
шинжилгээ, судалгааны 4 өгүүлэл оржээ.
67.0(1)
Э-81

/ ХЗС-1/
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Эрх зүй = NUM Law Review: Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал
тутмын сэтгүүл: №2(38).- УБ., 2017.- 337х.- (МУИС. Хууль зүйн сургууль).ISSN 2226-9037.
Тус эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүйн
чиглэлээр 10 өгүүлэл, судалгааны тайлан, оюутнуудын хийсэн судалгааны
өгүүлэлүүд, бүтээлийн шүүмж зэргийг багтаасан байна.
67.0(1)
Э-81

/ ХЗС-1/
ЦЭРГИЙН ХЭРЭГ. ЦЭРГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Зэвсэгт хүчний цохилох зүрх: 1911-2016: Зэвсэгт хүчний 045-р ангийн
105 жилийн ойд зориулав / Эмхт. Б.Жамъяансүрэн, Б.Магвансүрэн; Хян.
Ч.Батцэрэн, Л.Цэвэгдорж.- УБ., 2017.- 352х.- ISBN 978-99978-36-458.
Энэхүү номонд Зэвсэгт хүчний жанжин штабын Дайчлан зохион
байгуулах газар, хэлтэс, анги, салбар, аймаг, нийслэлийн бүхий л салбар
нэгжүүдэд эн чиглэлээр ажил үүрэг гүйцэтгэж явсан үе үеийн ахмадууд дурдатгалаа
бичжээ.
68.49(1)
ЭШФ Т-21829-21830

3-943

ШИНЖЛЭХ УХААН. ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ
Эрдэм шинжилгээний бичиг: Монголын хүн амын сэтгүүл: №28(488) /
Эмхт. З.Мөнхцэцэг; Ред. А.Солонго, Ц.Болормаа, Б.Энхцэцэг ба бус.- УБ.,
2018.- 98х.- ISSN 2226-1389.
Сэтгүүлийн энэ дугаарт их, дээд сургууль болон МСҮТ төгсөгчид
мэргэжлийн дагуу ажил эрхлэхгүй байгаад хөлөөлж буй хүчин зүйлсийг
тодорхойлсон ахисан түвшний шинжилгээний үр дүн, Монголын эдийн засгийн өсөлтөд
хүн бүрийн оролцоо, өсөлтийн үр шимийн тэгш хүртээмж, Монголын эмэгтэйчүүдийн
төрөх насны статистик тархалтын талаархи судалгааны дүнг нийтэлжээ.
72+60.7
М-692

/ НУН-3/

ЭШФ Т-21826-21828

Эрдэм шинжилгээний бичиг: № 16(407) = Official Journal of the National University of
Mongolia: Vol.16 (407): Философи, шашин судлал = Philosophy, Religious Studies.- УБ.:
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МУИС

пресс, 2014.- 180х.- (МУИС. Нийгмийн шинжлэх ухааны

сургууль).- ISSN 2220-959Х.
Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт философи, шашин судлалын
чиглэлийн 23 судалгааны өгүүлэл багтжээ.
72
Э-739

/Лав-70797/

ЭШФ Т-21695-21698

Эрдэм шинжилгээний бичиг: № 18(451) = Official Journal of the
National University of Mongolia: Vol.18 (451): Философи, шашин судлал
= Philosophy, Religious Studies:.- УБ.: Тото пресс, 2016.- 172х.- (МУИС.
ШУС).- ISSN 2220-959Х.
Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт философи, шашин судлалын чиглэлийн

14

судалгааны өгүүлэлийг эмхтгэжээ.
72
Э-739

/Лав-70798/

ЭШФ Т-21699-21702

Эрдэм шинжилгээний бичиг: № 19(475) = Official Journal of the
National University of Mongolia: Vol.19 (475): Философи, шашин судлал
= Philosophy, Religious Studies.- УБ.: Тото пресс, 2017.- 150х.- (МУИС.
ШУС).- ISSN 2220-959Х.
Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт философи, шашин судлалын чиглэлийн

19

судалгааны өгүүлэлийг эмхтгэжээ.
72
Э-739

/НУН-4, Лав-70799/

ЭШФ Т-21703-21706

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
Зулькафиль М. Сэтгүүл зүйн тайлбар толь / Ред. Л.Норовсүрэн, Б.БолдЭрдэнэ, З.Серик.- УБ.: Удам соёл, 2018.- 382х.- ISBN 978-99978-872-4-5.
Тус толь бичигт орсон нэр томъёо, ойлголтуудыг цагаан толгойн үсгийн
дарааллаар байрлуулан, нэр томъёог тайлбарлахдаа тухайн ойлголттой
шууд ба дам холбогдох бусад нэр томъёог тухайн нэрийн ард (үз) гэж
24
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тодотгохын хамт нэр томъёо, ойлголтын нэрийн орос, англи хэлний тохирох нэр томъёог
хаалтанд өгчээ. Энэхүү бүтээлд их, дээд сургуулийн сургалтанд орсон сэтгүүл зүйн онол,
түүх, практик, арга зүйн шинжтэй хичээлүүдийн хөтөлбөрийн хүрээнд үздэг үндсэн нэр
томъёо, ойлголтыг түлхүү оруулж, тодорхой жишээ баримтад тулгуурлан аль болох
хялбаршуулан тайлбарласан бөгөөд их, дээд сургуульд сэтгүүлч, утга зохиолын ажилтан
мэргэжлээр суралцагсад, магистрант, доктрантууд, сэтгүүл зүй судлаачид, практик
сэтгүүлчид, идэвхтэн бичигчид, сэтгүүл зүй сонирхогчдод зориулсан байна.
76.01я2
З-800

/НУН унш-7ш, ГНОФ-10ш/

ЭШФ Т-21751-21753

Мөнхжаргал Б. Ү.Хүрэлбаатар “Ерөнхий эрхлэгчийн зурвас”
шинжлэхүй / Ред. Т.Баасансүрэн.- УБ.: Соёмбопринтинг, 2018.- 224х.ISBN 978-99978-2-224-6.
Монголын сэтгүүл зүйн нэгэн чухал салбар болох шүүмж судлалын
чиглэлээр тодорхой уран бүтээлчийн тухайлсан бүтээлийг дагнан
судалсан энэхүү эрдмийн ажлаа ном болгон оюутан суралцагсад, судлаачдад зориулан
гаргажээ.
76.01
М-817

/ НУН-3/

ЭШФ Б-28876-28877

Цээсэд Д., Цэрэнчимэд Ц. Хүн ном / Ред. С.Ууганбаяр.- УБ.: Unipress,
2018.- 138х.- ISBN 978-99978-3-119-4.
Хүн болох ухаан, хүмүүжил, төлөвшлийн сургаал, онч мэргэн үгс,
хүмүүний эрхэмлэн дээдлэх амьдрах ухааны алтан сургаалыг энэхүү
ном уншигч танд ухааруулах буй заа.
76.01
Ц-987

ЭШФ Б-28868-28871

БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН
Буянжаргал Р. Багш шавийн шүтэн барилдлага / Ред. Р.Буянжаргал.- УБ.: Соёмбо
принтинг, 2018.- 157х.- ISBN 978-99978-2-914-6.
25
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Энэхүү бүтээл нь 3 бүлэгтэй бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт Монгол улсын гавьяат
багш Ч.Түмэнгийн ажил алба, амьдралын намтар, бүтээл туурвилыг бичжээ.
Хоёрдугаар бүлэгт ахмад багш, доктор, профессор Ч.Дашсамбуугийн тухай,
ялангуяа орос хэл дээр бичсэн өгүүлэл, гарын авлага, бүтээл туурвилыг
оруулсан бол гуравдугаар бүлэгтээ зохиогч Р.Буянжаргал өөрийн ажил
алба, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, Монгол улсын аж үйлдвэржилт, үйлдвэрийн бүртгэл
тооцоололтыг төгөлдөржүүлэх талаар бичсэн бүтээлүүдээсээ оруулжээ.
74
Б-819

/БС-3ш/

ЭШФ Б-28701-28703

Нээлттэй боловсрол: Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл.- УБ., 2016.119х.- ISBN 978-99973-0-845-0.
Мэдлэгийн үнэ цэн чухалчлагдсан өнөө үед “Нээлттэй мэдлэг боловсролын
сан”-гаас санаачлан зохион байгуулдаг “Нээлттэй боловсрол” эрдэм
шинжилгээний уг хурал нь Монгол улсын боловсрол судлал тэр дундаа
нээлттэй боловсролыг хөгжүүлэх, судалгааны чиглэлийг тогтоох, судлаачдын ур чадварыг
дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг дэмжих зорилготой юм. Уг хуралд ирүүлсэн эрдэм
шинжилгээний өгүүллүүдээс эмхэтгэн хүргэж байна.
74
Н-905

ЭШФ Т-21691-21693
ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Монгол уран бичлэг / Эмхт. хян. Г.Мэнд-Ооёо.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2013.109х.- (Соёл, Спорт Аялал Жуулчлалын Яам. Соёл Яруу Найргийн
Академи).- ISBN 978-99973-2-675-1.
Монгол улс түүхэн явцад хэрэглэж ирсэн соёлын өв болох уран бичлэг
(калиграф)-ийг сүүлийн үед өргөн хэрэглэдэг болжээ. Калиграф нь уран
нарийн бичлэгээрээ нүд баясгахаас гадна нарийн далд санаа, философи
сэтгэлгээг давхар агуулсан байдгаараа онцлогтой. Тиймээс эртний монголчууд ацаг
шүдийг тогтуухан бичиж харилцаагаа хүндэлдэг байсан бол заргын бичигт сүүлээ жад
маягаар татах, шүдийг арцалдуулах зэргээр санаагаа нарийн илэрхийлдэг байжээ. Түүгээр
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зогсохгүй түүний сонгодог босоо хэлбэр, чиглэл, үсгийн зурлага, үсэг хоорондын залгамал
бүтэц нь бусад үндэстнээс өвөрмөц давтагдашгүй юм.
81.2М-8
М-692

ЭШФ Т-21740-21742
Тэрбиш Л. Төвд-Монгол иж бүрэн тольбичиг / Ред. Л.Хүрэлбаатар.- УБ.:
Соёмбо принтинг, 2018.- 1690х.- ISBN 978-99978-52-98-4.
Төвд үндэстний өөрийн хэлээр гаргаж буй судалгаа, шинжилгээний
бүтээлүүдтэй танилцах хэрэгцээ төвд судлаач залуу үеийнхэнд чухал
болоод байгааг харгалзан тухайн толь бичигт орчин цагийн төвд хэлний
үгсийн сангаас тодорхой хэмжээгээр түүвэрлэн оруулсан болно. Мөн илт

өгүүлэх нэрийн санг бүрдүүлэхдээ “Илт өгүүлэхүй мэргэдийн чихний чимэг”, “Илт
өгүүлэхүй үхэшгүй сан” зэрэг судруудыг гол болгосон бол хуучин дохиог бүрдүүлэхдээ
“Төвдийн хуучин дохионы шашдир сайн номлол их эрдэнийн хагурцаг”, “Ариун бичиг
мэргэл гарахын орон”, “Ариун үсэг мэдэгдэхүүнийг машид гийгүүлэгч” зэрэг хуучин
дохио бичгүүдийг суурь болгоод, сүүлийн үеийн мэргэчүүлийн “Төвдийн хуучин дохионы
толь”, “Шинэ, хуучин дохио” зэрэг зохиолыг ашигласан байна.
81.2Төвд-4
Т-921

ЭШФ Т-21767-21771

Хүү Д. Монгол хэл, яриа: Уншлагын эхийн утга, онол арга зүй,
дүрслэх хэрэглүүр ба зохиолын үг хэл, аман хэрэглээ / Ред. Ч.Цэдэнбал.УБ., 2018.- 404х.- ISBN 978-99962-4-974-7.
Зохиолч энэ номондоо монгол хэлний үгийн утга, аман ярианы хэрэглээ,
илтгэх ухаан, унших урлагын талаар онол, арга зүй болон өөрийн олон
жилийн туршлага дээр үндэслэсэн зөвлөмжийн хамт монгол хэл-зохиолын онол арга зүйн
мэдлэг шалгах сорилыг оруулжээ.
81.2М
Х-851

ЭШФ Б-28867
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УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ
“Академич Ц.Дамдинсүрэн ба Монголын нууц товчоо судлал”: Олон
улсын Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний хурал: I дэвтэр / Эмхт.
С.Батханд.- Дорнод.: Дорнод Их Сургуулийн хэвлэх, 2018.- 326х.- (Дорнод
Их Сургууль. Зүүн бүсийн Монгол судлал төв).
Дорнод их сургууль нь Монгол судлалыг зүүн бүс нутагт хөгжүүлэх,
хэрэгцээт судалгаанд эрдэмтэн судлаачдыг өргөнөөр оролцуулах, үр дүнг түгээн
дэлгэрүүлэх зорилгоор 2014 онд Зүүн бүсийн Монгол судлалын төвийг байгуулжээ. Тус
төвөөс “Академич Ц.Дамдинсүрэн ба Монголын нууц товчоо судлал” сэдэвт олон улсын
Монгол судлалын хурлыг зохион байгуулсан бөгөөд хөрш зэргэлдээ 3 улсын эрдэмтэд
хуран чуулж, өөрсдийн судалгааны үр дүнг илтгэн толилуулсан юм. Эрдэм шинжилгээний
хурлын үр дүнг Монгол түмэндээ танилцуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд энэхүү
бүтээлийг 1,2-р дэвтэр болгон хүргэж байна.
83.3(1)
А-392

ЭШФ Т-21763-21764

“Академич Ц.Дамдинсүрэн ба Монголын нууц товчоо судлал”: Олон
улсын Монгол судлалын эрдэм шинжилгээний хурал: II дэвтэр / Эмхт.
С.Батханд.- Дорнод: Дорнод Их Сургуулийн хэвлэх, 2018.- 181х.- (Дорнод
Их Сургууль. Зүүн бүсийн Монгол судлал төв).
Дорнод их сургууль нь Монгол судлалыг зүүн бүс нутагт хөгжүүлэх, хэрэгцээт судалгаанд
эрдэмтэн судлаачдыг өргөнөөр оролцуулах, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 2014
онд Зүүн бүсийн Монгол судлалын төвийг байгуулжээ. Тус төвөөс “Академич
Ц.Дамдинсүрэн ба Монголын нууц товчоо судлал” сэдэвт олон улсын Монгол судлалын
хурлыг зохион байгуулсан бөгөөд хөрш зэргэлдээ 3 улсын эрдэмтэд хуран чуулж,
өөрсдийн судалгааны үр дүнг илтгэн толилуулсан юм. Эрдэм шинжилгээний хурлын үр
дүнг Монгол түмэндээ танилцуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлын хүрээнд энэхүү бүтээлийг
1,2-р дэвтэр болгон хүргэж байна.
83.3(1)
А-392

ЭШФ Т-21763-21764
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Аким Г. Утга зохиолын судлал шинжлэлийн өгүүллүүд: Цувр. 16:
“Сайхан бүсгүйн хөл хүрэхэд цэцэглэдэг гаслангүйн улаан мод”-ны үнэр /
Ерөн. ред. О.Содномпил.- УБ.: Жиком Пресс, 2018.- 138х.- ISBN 978-9997860-36-1.
“Утга зохиолын судлал шинжлэл” цувралын энэ удаагийн дугаарт Соёлын гавьяат
зүтгэлтэн, дуун хөрвүүлэгч Г.Акимын орчуулгын эш, онолын талаар бичсэн өгүүллүүд
багтжээ.
83.3(1)
А-396

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28667-28668

Батсуурь Г. Утга зохиолын судлал шинжлэлийн өгүүллүүд: Цувр. 20:
Ерөөлч ба шизофиреникүүд / Ерөн. ред. О.Содномпил.- УБ.: Жиком Пресс,
2018.- 214х.- ISBN 978-99978-60-41-5.
Өнгөрсөн зууны эхний хагаст өрнөдийн уран зохиолын судлал шинжлэлд
онцгой нөлөө бүхий хоёр урсгалүүссэн бөгөөд эхнийх нь ХХ зууны гучаад
онд “гүн уншлагын” буюу “хаалттай уншлагын” хэмээн шинжлэлийнхээ аргазүйгээр
нэршсэн урсгал юм. Нөгөө урсгал нь уран зохиол дахь сэтгэц шинжлэлийн судалгаа ажээ.
Энэ урсгал нь Монголын уран зохиолын шинжлэл дэх цоо шинэ үзэгдэл юм.
83.3(1)
Б-340

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28671-28672

Намжил Г. Монгол буддын шашны утга зохиолын судлал / Монгол
бичгээс хөрвүүлсэн Н.Ичинноров; Ред. С.Байгалсайхан.- УБ.: Жиком
Пресс, 2018.- 452х.- (Улаанбаатарын Их Сургууль. Монгол судлалын төв).ISBN 978-99978-989-1-3.
Судлаач Г.Намжилын энэхүү бүтээл Өвөрмонголд хийгдэж буй буддын шашин соёлын
холбогдолтой судалгааны бүтээлийн сан хөмрөгийг бүрдүүлж байгаагаараа онцлог юм.
Тус номын агуулга нь 4 боть, 10 бүлгээс бүрдэж байгаа бөгөөд нэгдүгээр ботид “Монгол
буддын шашны уран зохиолын тойм”, хоёрдугаар ботид “Долоон өвгөн нэрт одны судар”,
гуравдугаар ботид “Монголчуудын Махагалагийн шүтлэг жич уран зохиолын судлал”,
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дөрөвдүгээр ботид “Ширээт хүрээ засаг ламын хошууны шашны түүх соёлын судлал”-ыг
шинжлэн судалжээ.
83.3(1)
Н-256

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28685-28687

Намжил Г. Монголын эртний утга зохиолын судлал / Монгол бичгээс
хөрвүүлсэн. Н.Ичинноров; Ред. С.Байгалсайхан.- УБ.: Жиком Пресс, 2018.500х.- (Улаанбаатарын Их Сургууль. Монгол судлалын төв).- ISBN 97899978-989-0-6.
БНХАУ-ын Бээжингийн Төвийн Үндэстний их сургуулийн багш, монгол
судлаач Намжил энэхүү судалгааны бүтээлээ “Нууц товчоо”-ноос бүр өмнөх үе Эргүнэ
хунгийн домгоос эхлэн үүх түүх, домог бусад баримтаас эхлэн өгүүлжээ.Ингэхдээ Монгол
үндэстнүүдийн сэтгэлгээний уламжлалт хэв загвартай холбон онол туурвил зүйн түвшинд
шинэ эрэл хайгуул хийсэн зэрэг дэвшилтэт үзэл баримтлалуудыг монголын эртний уран
зохиолын томоохон дурсгалуудын хүрээнд хамруулан үзсэнээрээ өргөн далайцтай, эрдэм
шинжилгээний чухал ач холбогдолтой бүтээл болжээ.
83.3(1)
Н-256

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28708-28710

Хөвсгөл С. Монголын жүжгийн зохиолын төрөл зүйлийн асуудлууд:
Утга зохиолын судлал шинжлэлийн өгүүллүүд: Цувр. 17 / Ерөн. ред.
О.Содномпил.- УБ.: Жиком Пресс, 2018.- 174х.- ISBN 978-99978-60-37-8.
Энэ удаагийн цувралаараа сүүлийн үед судлал, шинжлэлийн хамгийн бага
бичигдэж байгаа сэдэв болох Монгол жүжгийн судлал, шинжлэлийн
бүтээлүүдээс хэвлэж судлаачдын анхаарлыг хандуулахыг зорьжээ. Профессор С.Хөвсгөл
1984 оноос Монголын орчин үеийн жүжгийн зохиолоор судалгаа хийж ирсэн бөгөөд өнөөг
хүртэл орчин үеийн Монголын жүжгийн зохиолын судалгаагаар олон арван нийтлэл,
өгүүлэл бичсэнийг толилуулж байна.
83.3(1)
Х-535

/НУН унш-3ш/
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УРАН ЗОХИОЛ
Гурван зуун шүлэгт: Нийтийн тооллын өмнөх 2000 оноос нийтийн
тооллын 2000 он хүртэл / Эмхт. хян. Г.Мэнд-Ооёо.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2013.- 311х.- (Бүх цаг үеэс сонгосон дэлхийн яруу найргийн дээж).- ISBN
978-99973-2-051-3.
Энэхүү цоморлигт нийтийн тооллын өмнөх 2000 оны үеэс, нийтийн тооллын 2000 он
хүртэл 4000 орчим жилийн хооронд зохиогдсон 118 зохиогчийн 300 гаруй шүлэг багтжээ.
Мөн өрнө дорнын яруу найраг эн тэнцүү орсноороо өмнөх антологиудаас ялгаатай бөгөөд
Монголчуудын яруу найргийн орчуулгын 300 орчим жилийн бүтээлүүд сонгогдсоноороо
онцлог юм.
84(0)-5
Г-773

/НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/

ЭШФ Т-21743-21745

Байгалсайхан С. Алаглан цэнхэрлэх Алашаа / Хян.Ч.Дагвадорж.- УБ.:
Жиком пресс, 2018.- 88х.- ISBN 978-99978-60-42-2.
Яруу тайлбарч, Шинжлэх ухааны доктор профессор С. Байгалсайхан
"Алаглан цэнхэрлэх Алашаа" хэмээх бодрол, яруу тайллын тэмдэглэлийг
бэсрэгхэн ном болгон та бүхэндээ хүргэж байна. Тус бүтээлдээ суут
эрдэмтэн Агваандандар Лхарамбын эрдэм, оюуны өв, өнөөгийн Алашаагийн яруу найрагт
хэрхэн уламжлагдаж байгааг яруу найрагч Буянбат, Э.Болд нарын шигшмэл шүлгийн
жишээн дээр тайлбарлажээ.
84(1)-5
Б-174

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28714-28716

Нямдорж Д. Тэнгэрийн дусал шиг цэнхэр тагтаа / Эмхт. Г.Аюурзана;
Хян. С.Дулам.- УБ., 2018.- 423х.- ISBN 978-99978-2-828-6.
МУИС-ийн Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхимийн багш Д.Нямдорж нь
“Наран гараг”, “Эр тагтааны гуниг”, “Өвсний нүд”, “Хусны навч”,
”Хараацай” зэрэг шүлгийн түүвэр хэвлүүлсэн бөгөөд энэхүү шилмэл
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түүврийг эдгээр түүврүүдээс болон хэвлүүлж байгаагүй шүлгүүдээс нь сонгон
хэвлүүлжээ.
84(1)-5
Н-984

/НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/

ЭШФ Б-28717-28719

Шүүдэрцэцэг Б. Хотол цагаан гүнж: Түүхэн роман.- 3 дахь хэвл.- УБ.:
Адмон принт, 2018.- 472х.- ISBN 978-99978-0-807-3.
Энэхүү түүхэн романд Чингис хааны удам, Хайду хааны охин өрнө дорнын
түүх шастирт хүчит бөх гүнж гэж алдаршсан "Пуччиний Турандот"
дуурийн гол дүрд мөнхөрсөн Хотол цагаан Ажуруг гүнжийн тухай өгүүлнэ.
Хотол цагаан гүнж нь бодит түүхэндээ өөрийнхөө сонгосон хүнтэй ураглах соёрхлыг
эцгээсээ хүртсэн анхны гүнж юм.
84(1)-44
Ш-972

/НУН унш-5ш, ГНОФ-4ш/

ЭШФ Б-28723-28725

Баатар Д. Хүмүүн заяаны үйлс / Хян. П.Баатар.- УБ., 2018.- 220х.- (Ноён
хутагт Данзанравжайн мэлмий гийсний 2015 жилийн ойд зориулж,
Дээдийн эрүүл мэндийн “ОТОЧ ОДЬ” эмнэлэгээс ивээн тэтгэж
хэвлүүлэв).
Энэ номонд ноён хутагт Данзанравжаагийн тухай зарим аман яриа болон
хүний амьдралын өөдлөх уруудах суурь үндэс нь хүний өөрийнх нь бие, хэл, сэтгэл,
оюуны үйлээс шууд шалтгаалдаг тухай амьдрахуйн ухааны учир холбогдолыг таниулах
санааг дэвшүүлж, мөн зохиолч өөрийнхөө уран зохиолын төрлөөр бичсэн бүтээлүүдээ
оруулжээ.
84(5Мон)-9+87.2
Б-111

Т-21847
Султан Т. Зохиолуудын эмхтгэл: Боть-16: Бурхны сургаал болон куран
судрын үзэл санааны нэгдэл, онцлог / Хян. С.Ардах.- УБ.: Китаб, 2018.168х.- ISBN 978-99978-3-494-2.
Энэхүү эмхтгэлд бурхны сургаал болон куран судрын үзэл санааг
харьцуулсан судалгааны эргэцүүлэл, түүхэн сэдэвт кино зохиол, хошин
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жүжиг, уянгын тууж, бэсрэг дуурийн цомог зэрэг төрөл зүйлийн бүтээлүүд оржээ.
84.(1)+86.2
С-71

ЭШФ Б-28878

Мао Зэ Дуны шүлэг, дуулал

орчуулал, тайлбарлал: Уйгаржин

монгол бичигээр / Эмхт. Б.Буян.- Ляон үндэстэн хэвлэлийн хороо, 2003.1002х.- ISBN 7-80644-861-6.
БНХАУ-ыг 1949-1976 онд удирдаж байсан их удирдагчийн улс төрийн
амьдралын түүхэн замнал болон түүний шүлэг, яруу найргийн бүтээлийг
хятад хэлнээс орчуулан эмхтгэжээ.
84(5Хят)-5
М-239

ЭШФ Б-28875
Эртний Монголчуудын Хятад шүлгийн орчуулал, тайлбарлал: Б.1:
Хятад-Уйгаржин монгол бичгээр / Ред. Ай Ли Хуа, Жян Бө Еэн.- 450х.
Юань улсын үеийн Монголчуудын хятад хэлээр бичсэн шүлгийн сонгомол
түүвэр.
84(5Хят)

Э-802

Т-21833

Эртний Монголчуудын Хятад шүлгийн орчуулал, тайлбарлал: Б.2:
Хятад-Уйгаржин монгол бичгээр / Ред. Ай Ли Хуа , Жян Бө Еэн.-2014.- 451858х.- ISBN 978-7-5312-3473-9.
Юань улсын үеийн Монголчуудын хятад хэлээр бичсэн шүлгийн сонгомол
түүвэр.
84(5Хят)
Э-802

Т-21834
УРЛАГ. УРЛАГ СУДЛАЛ
Левик Б.В. Дэлхий дахины хөгжмийн уран зохиол: XIX зууны II хагас:
Мэргэжлийн хөгжмийн сургалтанд зориулав / Орч. М.Озило; Хян.
Д.Жанчив.- УБ.: Китаб, 2017.- 324х.- ISBN 978-99978-2-064-8.
Судлаач, доктор М.Озилагийн орчуулгын энэхүү номонд XIX зууны 20-40өөд оны үеийн Парисын дуурь, концертын амьдрал, Гектор Берлиоз,

Ференц Лист, Рихард Вагнер, Иоганнес Брамс, Джузеппе Верди зэрэг Өрнөдийн
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хөгжмийн онолын судалгаа, хөгжмийн зохиолчдын уран бүтээлийн дүрүүдийн хүрээ
болон ур зүйн (стиль)онцлогийн тухай ерөнхий ойлголтыг өгүүлнэ.
85.31(0)
Л-36

/НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/

ЭШФ Б-28733-28735

Озила М. Хөгжмийн урлагийн төрөл-зүйл / Хян. Д.Жанчив.- УБ.: Китаб,
2018.- 132х.- ISBN 978-99978-2-239-0.
Энэхүү гарын авлагад нэг талаар мэргэшлийн дуулаачийн, нөгөө талаар дан
хөгжмийн ямар ямар бүтээлийг агуулга, хэлбэр бүтцийн хувьд хэрхэн
ангилж төрөл-зүйлийн алинд нь хамааруулах тухай тодорхой зааж өгсөн
байна. Тус бүтээлийг мэргэшлийн сургалт эрхэлдэг багш, суралцагч төдийгүй
сонирхогчдод зориулжээ.
85.31
О-224

/НУН унш-3ш/

ЭШФ Б-28731-28732

ШАШИН СУДЛАЛ
Агнистын гэгээ: Цуврал-VI: Чанадын чанадад: Дилов хутагтын дулал, Ошо
багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Д.Батбаяр.- 3 дахь хэвл.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2016.- 238х.- ISBN 978-99929-918-4-4.
“Агнистын гэгээ” цувралын энэхүү дугаарт Дилова хутагтын дуулал болон
Ошо багшийн тухай өгүүлнэ. Дилова хутагт мянган жилийн өмнө амьдарч
байсан хүн. Мянган жил болсон ч түүний дуу хуучирсангүй. Мял богдын
оюун санааны өвөг дээдэс нь тантрын их шидтэн Дилова, Нарова нар билээ. Дилова
Наровад дуулсан шиг Ошо багш шавь нартаа дуулж байна. Ошо багшийн тайлбар ганц
Диловагийн гүр дууны тайлал биш, бүх үеийн тантрын сиддха нарын үзэл санааны тайлал
юм.
86.35
А-225
ЭШФ Б-28766-28770
Агнистын гэгээ: Цуврал-VII: Их хөлгөний сургаал, Бодичаръяаватарагийн
тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Д.Батбаяр.- 3 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2016.- 257х.- ISBN 978-99929-876-9-3.
Нийтийн тооллын VII-VIII зууны үед амьдарч байсан Шантидэва гэгээн
энэхүү номыг зохиожээ. Тантрын түүхэнд нэг насандаа төгс гэгээрэлд
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хүрсэн Энэтхэгийн 84 шидтэний нэг Бүсүгү, нийтийн ёсонд төв үзлийн их онолч, бодь
сэтгэлийн уламжлалын багш Шантидэва хэмээн мөнхөрсөн түүний эл бүтээл өнөөдөр
дэлхий дахинд танил болж, сая сая хүнийг ариусал ухаарал, амар амгаланд хөтөлсөөр
байна. 700 жилийн тэртээ Монголын их хааны зарлигаар Төрийн багш, их соён гийгүүлэгч
Чойжи-Одсэр бандита Бодичаръяаватараг монгол хэлнээ орчуулж, 1312 онд тайлбарыг нь
зохион хэвлүүлж байжээ. Энэ удаа орчуулагч П.Бадрал эдүгээ цагийн уншигчдад зориулан
шинэ тайлбар хийн та бүхэнд хүргэж байна.
86.35
А-225

ЭШФ Б-28771-28775
Агнистын гэгээ: Цувр.VIII: Тантрын дуудлага: Сарахагийн хаан дуулал,
Ошо багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Д.Батбаяр.- 3 дахь хэвл.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2016.- 239х.- ISBN 978-99929-918-3-6.
1977 оны хавар Будда тэнхимд Ошо багшийн айлдсан цуврал ярианаас
энэхүү ном бүтжээ. Бурханы шашны хөлгөн судруудад дүрст ертөнцийн

дээд төвшин, оюун гэгээрлийн оргил орныг Агниста гэж нэрийдсэн байдаг. Ноён хутагтын
гүн утгат айлдварын тайлал энэ номд бий. Тантар хий хоосон цэцэрхлийг бус, ямагт бодит
амсуурыг эрхэмлэдэг ажээ. Амьдрал хязгааргүй баян учир гэгээрэх боломж төдий чинээ
гэдгийг энэ номноос ухаарах юм.
86.35
А-225
ЭШФ Б-28776-28780
Агнистын гэгээ: Цувр.IX: Очир огтлогч судар: Ошо багшийн тайлбар /
Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Аниргүм.- 3 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.202х.- ISBN 978-99929-0-730-4.
Очир огтлогч судар Буддын их хөлгөний сургаалд хүндтэй байр эзэлдэг
юм. Очир огтлогч судрын тайлбарыг 1977 оны 12-р сарын 21-31-нд Будда
тэнхимд Ошо багш шавь нартаа айлджээ. Тэрээр “Очир огтлогч судар бол дэлхийн номын
санд буй хосгүй үнэт очир эрдэнэ юм. Өөр хэн ч ийм үгс хэлэхгүй. Өөр хэн ч ийм өндөрт
дүүлээгүй. Байгаа газраасаа сөөм ч атугай хөдөлж, үл мэдэгдэх тэртээ рүү нэг ч гэсэн
алхам хийснээрээ чи хөгжиж дэвжих болно” гэж хэлжээ.
86.35
А-225

ЭШФ Б-28781-28785
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Агнистын гэгээ: Цувр.X: Өөрөө өөртөө гэрэл бол: Буддын сургаал, Ошо
багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- 3 дахь хэвл.УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 191х.- ISBN 978-99961-66-91-1.
Хятадын Хан гүрний үед Буддагийн сургаал үгсийн цоморлиг Дөчин хоёр
бүлэгт судрыг эмхэтгэн хятад хэлнээ хөрвүүлсэн аж. Эл сударт хийсэн Ошо
багшийн тайлбараас дээжлэн орчуулсанаа энэхүү цувралд оруулжээ. “Өөрөө өөртөө гэрэл
бол! Энэ бол Буддагийн энэ дэлхий дээр хэлсэн сүүлчийн үг. Гэгээн гэрлийн эх сурвалж
чиний дотор байгаа. Түүнийг гаднаас хайгаад хэрэггүй. Нүдээ аниад, дотогшоо ор. Тэр
тэнд... тэргүүлшгүй цагаас хүлээсээр буй. Өөрөө өөрийгөө гэрэлтүүл!” хэмээн Ошо багш
хэлжээ.
86.35
А-225

ЭШФ Б-28786-28790

Агнистын гэгээ: Цувр.XI: Нууцын ном: Тантрын эх сурвалж, Ошо
багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- 3 дахь хэвл.УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 214х.- ISBN 978-99962-66-92-8.
Вигъяан Бхайрава Тантар хэмээх өнө эртний нууц сударт заасан
бясалгалын зуун арван хоёр аргыг Ошо багш хүн төрөлхтөнд тайлжээ.
Тэдгээрээс гол түгээмэл аргуудыг энэ номонд түүвэрлэн эхмэтгэн оруулжээ.”Олон
хэмжээсэнд зүйл бүрээр хөгжин цэцэглэх боломж чамд бий. Хөгжил бүр чинь цааш улам
хөгжиж, улам тэлэх үүдийг нээдэг. Бясалгалын арга бол шинжлэх ухаанч учраас үр дүнгүй
эрэл зүдрэлээс аврах хэрэгсэл юм. Хөтөч багштай, бас зөв арга хэрэгсэлтэй бол түмэн
төрөл дамжин туулах замыг хэдхэн агшинд товчлох болно” хэмээн энэхүү номонд
өгүүлнэ.
86.35
А-225

/НУН унш-10ш/

ЭШФ Б-28791-28795

Агнистын гэгээ: Цувр.XII: Зам мөр-жам ёс: Буддын дөчин хоёр бүлэгт
судар, Ошо багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Аниргүм.- 3 дахь
хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 208х.- ISBN 978-99973-66-23-8.
Энэ номонд Буддагийн сургаалын үндсэн агуулгыг багтаажээ. Тухайлбал
урсгалд орогч, эргэн ирэгч, эргэлтгүй одогч, архадын хутаг хэмээх
гэгээрлийн дөрвөн үе шат, арван цагаан буян, арван хар нүгэл зэрэг үйлийн үрийн
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ухагдахуун, зөв үзэл, зөв эрмэлзлэл, зөв үг хэл, зөв ёс суртахуун, зөв аж төрөл, зөв
чармайлт, зөв анхаарал, зөв самади зэрэг найман гишүүнт зам мөрийг тайлбарлажээ.
Буддагийн зам мөр бол сэтгэхүйн хийсвэр загварчлал биш, харин оршихуйн жам ёсыг гүн
гүнзгий ухаарч, түүнд аясан зохилдохуй гэдгийг тод томруун харуулсан байна.
86.35
А-225

/НУН унш-10ш/

ЭШФ Б-28796-28800

Агнистын гэгээ: Цувр.XIII: Нирваан: Буддын дөчин хоёр бүлэгт судар,
Ошо багшийн тайлбар / Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- 2 дахь
хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 209х.- ISBN 978-99973-66-24-5.
Уламжлалт судрын хэлнээ "эрдэнэт хүмүүний чөлөө учрал" гэж өгүүлдэг
гэгээрэх боломж бүрдсэн хүн заяаны нандин учрыг энэ номонд
тайлбарлажээ. Түүнчлэн бодисадвагийн арван газар, арван барамид зэрэг оюун санааны
хөгжин дэвших шатуудыг ч энгийн үгээр тайлсан байна. Бурхан, Бодисадва нар угтаа
хүний мөн чанарын бэлгэ тэмдэг, дотоод цэцэглэлийн илэрхийлэл учраас Бурханы ном
хүний амьдралаас хол хөндий байх учиргүй билээ. Энд тайлбарласан Буддагийн язгуур
сургаал нь их, бага хөлгөн, судрын болон тантрын ёсны олон урсгал чиглэлийн эн үндэс
юм.
86.35
А-225

/НУН унш-10ш/

ЭШФ Б-28801-28805

Агнистын гэгээ: Цувр.XIV: Ай даа, энэ шүү дээ: Ошо: Зэн түүхүүүд / Орч.
П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.207х.- ISBN 978-99973-66-81-8.
Ошо багшийн 1976, 1980 онд Зэн түүхүүдийг тайлсан айлвараас энэхүү боть
бүтжээ. Зэнгийн мэлмийд юм бүхэн бурханлаг. Цай уух, хувцас угаах, хоол
хийх, гэр цэвэрлэх гээд үйл бүхнээ дияан болгох боломжтой. Тэгж гэмээнэ бясалгал чиний
амьдралд түгнэ. Өдрийн сэрүүнд төдийгүй шөнийн нойронд нэвтэрч, зүрх лугших,
амьсгал хөврөх мэт амьдралын чинь хэмнэл болно. Үүнийг л Зэн зарчим гэдэг.
86.35
А-225

/НУН унш-10ш/
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Агнистын гэгээ: Цувр.XIV:Эртний сайхан аялгуу: Ошо: Зэн түүхүүүд /
Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2016.- 207х.- ISBN 978-99973-66-80-1.
Эдгээр Зэн түүхүүд өнгөндөө явган шог мэт боловч өгүүлшгүй утгыг
агуулсан нууц товчоо юм. Эртний сайхан аялгууг анирдахын тулд өөрөө
алга болсон мэт нам гүм болох ёстой. Орших, эс оршихын зааг арилахад гэнэт чамайг
аялгуу хүрээлнэ. Тэр бол Оршихуйн зүрхэн лугшилт, Бурханы сүмд орох үүд юм. Би
түүнийг анирдсан шиг чи ч бас чадна.
86.35
А-225

/НУН унш-10ш/

ЭШФ Б-28811-28815

Агнистын гэгээ: Цувр.XVI: Зүрхэн судар: Ошо: Буддын зүрхэн судрын
тайлал / Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2017.204х.- ISBN 978-99978-51-06-2.
Зуун мянган бадагт Буддын билиг барамидын сургаалын хураангуй нь Очир
огтлогч судар, түүний хураангуй нь Зүрхэн судар юм. Санскритээр Пражна
парамита хридаяа, төвдөөр Ширнэн гэдэг. Пражна парамита-г уламжлалт орчуулгад
билгийн чанадад хүрэхүй гэж үгийн дарааллаар буулгадаг ч уг утгаараа чанадад хүрэх
билиг юм. Ошо багш 1977 онд Будда тэнхимд шавь нартаа Зүрхэн судрыг тайлбарлажээ.
86.35
А-225

/НУН унш-5ш/

ЭШФ Б-28816-28820

Агнистын гэгээ: Цувр.XVII: Үхэлгүйн үүд: Ошо: Нууцын номын асуулт
хариулт/ Орч. П.Бадрал; Ред. Ч.Нандин-Эрдэнэ.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2017.206х.- ISBN 978-99978-51-07-9.
Эртний Тантрын эх сударт тэмдэглэсэн бясалгалын зуун арван хоёр аргыг
Ошо багш “Нууцын ном”-доо тайлбарласан билээ. Агнистын гэгээ
цувралын энэ дугаарт асуулт, хариултын хэсгээс түүвэрлэн орчуулсанаа оруулжээ.Бурхан,
Бодисадва нар угтаа хүний мөн чанарын бэлгэ тэмдэг, дотоод цэцэглэлийн илэрхийлэл
учраас Бурханы ном хүний амьдралаас хол хөндий байх учиргүй юм.
86.35
А-225

/НУН унш-5ш/
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Эх дэлхий, эцэг тэнгэр, эрхэс гараг, эрдэнэт малын эздийг эрхэмлэн
аргадсан Тахилгын судар: дэвт.1: Төвд-кирилл бичгээр

/ Эмхт. Орч.

Л.Тэрбиш; Ред. С.Лочин.- УБ.: Арилдал ХХК., 2018.- 265х.- ISBN 97899978-2-102-7.
Буддын гүн ухаанд өгүүлсэн тэнгэр, од гараг, уул хайрхан, газар усны лус
савдагаа аргадах тахилгын дөрвөн их судар, Ойрад Монголчуудын газар нутгийн
тахилгын долоон судар, таван хошуу мал хийгээд чонон тэргүүтнийг сахих найман
сударыг төвд хэлнээс орчуулан эмхтгэжээ.
86.41
Э-94

ЭШФ Т-21832
ГҮН УХААНЫ ШИНЖЛЭХ УХААН

Оюунгэрэл Д. Нишида Китарогийн философийн үзлээс / Ред.
Р.Дарьхүү.- УБ.: Тотопресс, 2017.- 132х.- (Монгол Улсын Их Сургууль).ISBN 978-99978-2-519-3.
Энэхүү бүтээлд хүний ахуйн хувьд өөрийгөө ухамсарлахуй нь хамгийн
чухал болох тухай үзэл, сайн үйл бол хүний ахуйн үндэс, хүний
амьдралын зорилго, утга учрыг тодорхойлдог болох тухай үзэл, түүнчлэн шашин бол
хүний ахуйн нэгэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох үзэл, үндэсний үзэл нь тухайн ард
түмэн, улс орны хөгжлийн нэг хүчин зүйл болох тухай нэрт философичийн үзлийг
ойлгомжтойгоор тайлбарласан нь сургалт, судалгааны чухал ач холбогдолтой юм.
87.3
О-634

/НУН унш-4ш, ГНОФ-3ш/

ЭШФ Б-28704-28706

Дашпүрэв Д. Монгол нийгэм: Философийн анализ / Ред. Б.Дагзмаа.- УБ.:
Сэлэнгэпресс, 2017.- 310х.- (Олон Улс Судлалын Дээд Сургууль.
Философи, Социологи, Политологийн Хүрээлэн).- ISBN 978-99978-1-146-2.
Зохиогч энэ бүтээлдээ дан ганц нийгмийн модернист философийн үзэл,
баримтлалыг гол болгосонгүй 1990 оноос хойш Монголын философийн
түүхэнд плюралист үзэл суртлын нөхцөл дэх философийн үе эхэлснийг дурьдаад
монголын нийгэм дэх философийн чухал асуудлуудыг “нийгмийн философи”-ийн хүрээнд
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өөрийн баримталдаг философийн үзэл, онол, баримтлалуудын үүднээс дэвшүүлэн тавих
оролдого хийжээ.
87.6
Д-392

/НУН унш-4ш/

ЭШФ Б-28711-28713

Сандэл Майкл Ж. Шударга ёс: Зөв зүйл гэж юу вэ? / Орч. Т.Ариунсанаа;
Орч. Б.Болдбаатар.- УБ.: Нэпко, 2018.- 327х.- ISBN 978-99978-51-37-6.
Зохиогч Майкл Сандэлын хэцүү асуудлуудыг философийн сонирхолтой
эргэцүүлэл болгон хувиргасан энэхүү номонд улс төрийн ямар ч үзэлтэй
байсан хамаагүй, ямар ч настай байсан хамаагүй бүх уншигчдыг ёс
суртахууны эргэцүүллийн харгуйгаар хөтлөнгөө ухаалаг яриа хөөрөө ардчиллын замыг
гэрэлтүүлж болохыг өгүүлнэ.
87.7
С-297

/НУН унш-5ш, ГНОФ-5ш/

ЭШФ Б-28726-28730

Дашпүрэв Д. Краткая история Монгольской философии.- USA.:
Columbia.- 2018.- 148с.- (Министерство Образования, Культуры, Науки и
Спорта Монголии).- ISBN 9781983704574.
В этих книге обзор пред философских (PREPHILOSOPY) идей
протомонголов,

обзор

взглядов

на

philosophia

perennis

(вечную

филисофию) у древних монголов, обзор философских идей у монголов во время
существования империи Чингис-Хана (1206-1260), философских мысли Монголов при
династии Юань, филисофские идей Монголов в период Хант-Монгольского государства
(1368-1758 гг.),

филисофские и социально-политические мысли Монголов в период

Маньчжурского господства (1758-1911гг.) изменения общественного сознания и духовной
жизни Монголов в период Богдо-Хаантской Монголии (1911-1921гг.) филисофские мысли
социалистической Монголии (1921-1990гг.), Монгольская филисофия нового века. Книга
предназначена широкому кругу читателей, желающих больше узнать об история
монгольской философии.
87.3(1)
Д-20

ЭШФ Б-11230-11232

40

