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Товчилсон үгийн тайлбар: 

БУУТ- Байгалийн ухааны уншлагын танхим /306 тоот/ 

НХУУТ- Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны уншлагын танхим- I,II /211, 108  тоот/ 

ГНОФ- Гэрээр ном олгох фонд-I,II,III    /110,201,401 тоот/ 

ГФ- Гадаад номын фонд /411 тоот/  

ЛавФ- Лавлагааны фонд /409 тоот/    

ЭШФ- Эрдэм шинжилгээний фонд  /411 тоот/ 

БС- Бизнесийн сургуулийн номын сан /Хич-V 505 тоот/ 

ХЗС- Хууль зүйн сургуулийн номын сан /Хич-III 205 тоот/ 

ОУХНУС- Олон улсын харилцаа, Нийтийн удирдлагын  

сургуулийн номын сан /Хич-V 304 тоот/  
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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Бимбор Кэн Тоглоомын онолын товч танилцуулга / Орч. Ц.Даваадорж; 

Хян. Ч.Өнөрбаяр, Л.Отгонбаяр; Техник ред. Х.Наранцацрал; Хэвлэлийн диз. 

Д.Энхнаран.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2016.- 210х.- ISBN: 978-99973-938-8-3. 

Тоглоомын онолыг энгийнээр тайлбарлавал, хэрвээ тоглоом хэд хэдэн 

оролцогчтой, оролцогч бүрт тус тусын зорилтуудтай, тэднийгээ 

рационалиар сонгож байгаа, хэн алиных нь үйлдэл нь харилцан бие биедээ 

нөлөө үзүүлдэг, байгаа нөхцөлд тэдгээрийг математик аргаар илэрхийлж 

шинжлэн судлах, одоогийн нөхцөл байдлыг загварчлан тайлбарлах, 

боломжит үйлдлүүдийг прогнозчлох нь тоглоомын онолын зорилго юм. 

22.18  

Б 487                                                                                                                             ЭШФ Б 30099 

 

Матвеев А.Н. Механик ба харьцангуйн онол=Механика и теория 

относительности / Ред. Б.Бадамханд; Орч. С.Мөнхцэцэг, Н.Цогбадрах, 

Л.Энхтөр; Хян. Г.Батсүх, Ш.Чадраабал, Л.Энхтөр; Нэмэлт бүлгүүдийг 

бичсэн Т.Гансүх, Н.Цогбадрах; Эх бэлт. С.Мөнхцэцэг; Зургийн эхийг бэлт. 

С.Мөнхцэцэг, М.Алтансүх; Хавтасны диз. Т.Тэмүүжин.- УБ.: МУИС Пресс, 

2020.- 256х.- ISBN: 978-9919-504-06-9. 

 

Уг сурах бичгийг 2018-2019 онд МУИС-ийн захиргаанаас хэрэгжүүлсэн 

"Механикийн хичээлийн сурах бичгийн орчуулга" төслийн хүрээнд орос хэлнээс орчуулсан 

тус номонд онолын механик, физик хэмжигдэхүүний онолын асуудлуудыг тусгахын зэрэгцээ  

"Хар нүх" ба "Гравитацийн долгион"-той холбоотой бүлгийг нэмэлтээр бичиж оруулсан. Их, 

дээд сургуулийн багш нар болон физик судлаач, физикийн багш мэргэжлээр сурч буй 

оюутнуудад зориулжээ. 

22.21я73  

М 33                                                       /БУУТ-12, ГНОФ-15/                        ЭШФ Т 24167-24169 

 

ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Долмаа Г. Химийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ганиагийн 

Долмаагийн бүтээлийн дээжис / Ред. Д.Монхообор; Эх бэлт. 

Ч.Самбууням; Хавтасны диз. Ч.Амарзаяа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.- 

420х.- ISBN: 978-9919-22-000-6. 

 

 Энэхүү бүтээлд Модны химийн судалгаа, Биологийн идэвхт цахиур 

органик нэгдлийн нийлэгжүүлэлт ба биологийн идэвх, Газрын царцдасын 

органик бодисын хими технологийн судалгаа, Эмчилгээний шаврын 
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судалгаа, Байгалийн полимерт суурилсан нанокомпозитын шинж чанар, Биологийн идэвхт 

нэгдлүүдийн бага ба хэт бага тунгийн үйлчлэл зэрэг чиглэлүүдээр онолын суурь судалгааны 

хүрээнд хийсэн ажил, хэвлүүлсэн бүтээлүүдээ анх хэвлэгдсэн байдлаар нь /монгол, орос, 

англи хэлээр/ эмхэтгэн оруулжээ. 

24  

Д 46                                                         / БУУТ-4/                                          ЭШФ Т 23980-23982 

 

ГЕОЛОГИ. ГАЗАРЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

 Птицын А.Б. Онолын геохими / Ред. О.Гэрэл; Хөрв. Ц.Оюунчимэг; Эх 

бэлт. Б.Энхдалай; Хавтасны диз. Ч.Амарзаяа; Шүүмж. В.П.Ковалев, 

А.И.Трубачев, Г.А.Юргенсон.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 236х.- ISBN: 

978-9919-23-239-9. 

 

Уг номд изотопын геохими, элементийн геохими, геохимийн криоген үйл 

явц, систем, дисперс экзоген систем гэх мэт асуудлыг авч үзсэний дээр 

геохимийн техногенезийн асуудал буюу байгаль орчинд хүний үйл 

ажиллагааны нөлөө байгаль орчны бохирдол зэргийн талаар тусгажээ. 

26.30  

П 874                                                     /БУУТ-7, ГНОФ-15/                          ЭШФ Б 30253-30255 

 

Монгол газар нутгийн дэвсгэр нэрийн зурагт тайлбар толь / Хөрв. 

П.Энхжаргал, Л.Соёмбо; Зургийг бэлт. Ч.Цэрэнбат; Хян. Д.Төмөртогоо, 

Ш.Чоймаа, С.Чулуун.- УБ.: Удам соёл, 2019.- 304х.- ISBN: 978-9919-22-

166-9. 

Энэхүү тольд өнөөгийн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх хүний гараар 

бүтээгүй хангай дэлхийн газар, усанд оноосон олон мянган нэрийн эх булаг 

сурвалж нь болсон 400 гаруй дэвсгэр нэрээс 214 нэрийн хэлбэр, утга 

агуулгыг тайлбарлажээ. Дэвсгэр нэрийн тухайлсан толь бичиг Монгол 

улсад төдийгүй дэлхийн улс орнуудад төдийлөн олон гараагүй бөлгөө. 

26.8(1) я2  

Р 131                                                              /БУУТ-7/                                      ЭШФ Т 23944-23946 

 

Монгол орны физик газарзүй = The physical geography of Mongolia: 

МУБИС-ийн Газарзүйн тэнхимийн 70 жилийн ойд зориулав / Ред. 

Е.Батчулуун; Техник ред. С.Хадбаатар; Эх бэлт. Б.Бүжидмаа; Зур. 

Г.Амарсанаа; Хавтасны зур. Ж.Дашдорж.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 480х.- 

ISBN: 978-9919-23-510-9. 

 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2020 №04 
 

 

 
Page 3 

 
  

Энэхүү хамтын бүтээлийг МУБИС-ийн ууган тэнхмийн нэг Газарзүйн тэнхимийн 70 жилийн 

ойд зориулж эмхтгэжээ. Номын ерөнхий агуулга бүтцийг 13 бүлэгт багтааж, Монгол орны 

физик газарзүйн ерөнхий тойм хийгээд, байгалийн нөөц, агаар мандал, гадарга, уур амьсгал, 

ус, хөрс, ургамал, амьтны тухай дэлгэрэнгүй тусган харуулжээ. 

26.89(1)  

М 692                                                 /БУУТ-5, ГНОФ-5/                                ЭШФ Т 24007-24009 

 

РАДИО ЭЛЕКТРОНИК 

 

Ариунболор П. Инженерчлэлийн матлаб программчлал: Бие даан сурах 

бичиг / Ред. Ц.Батцэцэг; Техникийн редакцийн зөвлөл Ж.Цэвэгмид, 

Б.Алтантуяа, Б.Орхонтуул ба бус.; Эх бэлт. П.Ариунболор, Ц.Мөнхжаргал; 

Хэвлэлийн диз. Г.Баасандорж.- УБ.: ШУТИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 

467х.- ISBN: 978-9919-21-802-7. 

 

Энэхүү сурах бичигт код бичих, программ боловсруулах, судалгааны 

ажлын  боловсруулалт хийх, бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх дадал, чадвар 

эзэмшүүлэх үүднээс математик тооцоолол, жишээ, дасгал бодлогууд, судалгааны ажлын 

боловсруулалтын үр дүнг ойлгомжтойгоор харуулж, энгийн үг хэллэгээр тайлбарлан 

бичихийг зорив. Гадаад үгийг бичихдээ Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан 

толийг ашигласан. Жишээлбэл: программ, программчлал гэх мэт. Тус сурах бичиг нь 9 бүлэг, 

400 гаруй жишээ, 400 гаруй дасгал бодлого, тэдгээрийн бодолт, хавсралт зэргээс бүрдэнэ. 

32.973-018я73    

А 751                                                  /БУУТ-5, ГНОФ-4/                                ЭШФ Т 23932-23934 

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Мягмаржав Б. Энэтхэг ба Монголын нүүдлийн мал аж ахуйн 

харьцуулсан судалгаа: Б.VI = Comparative study of Indian and Mongolian 

nomadic livestock husbandry: Vol.6 / Ред. М.Халиун.- УБ., 2020.- 244х.- 

(Дэлхийн нүүдлийн мал аж ахуй цуврал).-  ISBN: 978-99978-0-574-4. 

 

Энэхүү бүтээлд Энэтхэгийн нүүдлийн мал аж ахуй, нүүдэлчдийн дэлхийн 

түүхэнд оруулсан үүргийг Монголын нүүдлийн амьдралтай харьцуулан 

бичсэний дээр нүүдэлчид газар нутаг, бэлчээр, усны сайныг эрэн хайж 

дэлхийд тархсан нүүдэлчин амьдралын тухай өгүүлжээ.  

45(0)  

М 985                                                       /БУУТ-1/                                          ЭШФ Б 30172-30174 
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Надмид Н. ба бус. Баяндэлгэрийн улаан үүлдрийн ямаа / Т.Ган-Очир, 

Б.Мөнхбаяр; Ред. Н.Надмид.- УБ., 2020.- 184х.- ISBN: 978-9919-23-144-6.  

 

Уг бүтээлд Баяндэлгэр сумын байгаль, цаг уур, улаан ямааны үүх түүх, 

эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн ажлын үр дүн, ямааны аж ахуй-биологийн 

шинж чанар, генетик тогтоц, хариулга маллагааны онцлог, эдийн засгийн үр 

ашиг, үүлдрийг батлуулахад олон жил мэдлэг чадвар, хөдөлмөрөө 

зарцуулсан идэвхтнүүдийн танилцуулга зэрэг асуудлыг багтааж, агуулгыг 

хүснэгт, тахирмаг, гар болон өнгөт фото зургаар баяжуулан илэрхийлжээ. 

46.6(1)  

Н 166                                                                                                                 ЭШФ Б 30106-30108 

 

НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Чимгээ Д. ба бус. Судалгаа, шинжилгээний арга зүй SPSS програм: 

Нийгмийн статистик / А.Болор, А.Энэрэл; Ред. Д.Хонгорзул; Хян. 

Ж.Амарсанаа, А.Чингүүн; Фото зур. А.Энэрэл, А.Билгүүн; Эх бэлт. 

Х.Мөнхцэцэг.- УБ., 297х.- ISBN: 978-99973-906-0-8.  

 

Энэ номонд нийгмийн шинжлэх ухааны статистикийн үндсэн ойлголтуудын 

талаар мэдлэг өгөх өгөгдөл, түүний бүтэц болон статистикийн мэдээлэл 

цуглуулах, програмд оруулах, статистикийн шинжилгээ хийх, гарсан үр 

дүнд тайлбар хийх арга зүй, магадлал, статистик шалгуурууд тэдгээрийн шинжилгээ, үр 

дүнгийн тайлбар, мөн регрессийн шинжилгээ, түүний оношлогоо, кластер болон факторын 

шинжилгээний талаар ойлголтыг өгч, шинжилгээг хэрхэн хийх, гарсан үр дүнд тайлбар өгч 

дүгнэх аргыг багтаасан. 

60.6+32.973-018  

Ч 62                                                              /НХУУТ-7, БС-10/                                 ЭШФ Б 30272-30274 

 

ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Зүүнгарын газрыг төвшитгөн тогтоосон бодлогын бичиг: Эрхлэн хэвл. 

На. Сүхбаатар; Цувралын ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. О.Оюунжаргал; 

Хян. О.Оюунжаргал; Манж хэлнээс орч. Ц.Жамбалдорж, Э.Жаргалмаа, 

Б.Нацагдорж ба бус.; Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. 

Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- (Bibliotheca oiratica. Түүх 

соёл, хэл бичиг судлалын Тод номын гэрэл төв) 

 

Тус бүтээл нь Манж Чин улсаас Зүүнгар улстай харилцсан, Зүүнгар улсыг 

байлдан сөнөөсөн, Зүүнгарын нэг хэсэг болох Хотон аймгийн Манжийг эсэргүүцсэн бослого, 
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түүнийг дарсан зэрэгт Манжийн төрөөс явуулсан бодлого, түүний хэрэгжилтийг он, сар, 

өдрөөр нэг бүрчлэн бичсэн Манжийн төрийн албан түүхийн зохиол бөгөөд 1700 оны 7 сараас 

1765 оны 11 сарын 19 хүртэлх 65 жилийн түүхэн хэрэг явдлыг багтаажээ. 

63.2(1)  

З-925                                                 

Цувр. LXXXIX: Өмнөд зохиол: Дэвт. 1-18.- 284х.- ISBN: 978-99978-713- 7-4. 

                                                          

                                                           /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24033-24035 

 

Цувр. XC: Өмнөд зохиол: Дэвт. 19-36.- 229х.- ISBN: 978-99978-713-8-1. 

                                                            

                                                           /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24036-24038 

 

Цувр. XCI:  Өмнөд зохиол: Дэвт. 37-54.- 277х.- ISBN: 978-99978-713-9-8. 

                                                            

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24039-24041 

 

Цувр. XCII: Жинхэнэ зохиол: Дэвт. 1-18.- 253х.- ISBN: 978-9919-9617-0-1. 

                                                             

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24042-24044 

 

Цувр. XCIII: Жинхэнэ зохиол: Дэвт. 19-34.- 277х.- ISBN: 978-9919-9617-1-8. 

                                                              

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24045-24047 

 

Цувр. XCIV: Жинхэнэ зохиол: Дэвт.35-51.- 253х.- ISBN: 978-9919-9617-2-5.                                                            

             

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                           ЭШФ Т 24048-24050 

 

Цувр. XCV: Жинхэнэ зохиол: Дэвт. 52-68.- 261х.- ISBN: 978-9919-9617-3-2. 

                                                               

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                            ЭШФ Т 24051-24053 

 

Цувр. XCVI:  Жинхэнэ зохиол: Дэвт. 69-85.- 253х.- ISBN: 978-9919-9617-4-9.  

                                                             

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                           ЭШФ Т 24054-24056 

 

Цувр. XCVII: Дараа зохиол: Дэвт. 1-18.- 245х.-  ISBN: 978-9919-9617-5-6.  

                                                             

                                                             /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                              ЭШФ Т 24057-24059 
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Цувр. XCVIII: Дараа зохиол: Дэвт. 19-32.- 245х.- ISBN: 978-9919-9617-6-3. 

                                                             

                                                           /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24060-24062 

 

 Сүхбаатар Д. Алтан ураг / Ред. С.Цогзолмаа; Эх бэлт. Ч.Амарзаяа; 

Хавтасны диз. Д.Сүхбаатар, Ч.Амарзаяа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 

520х.- ISBN: 978-9919-23-877-3. 

 

Алтан ураг хэмээх энэхүү ном нь Монголын алтан ургийн их хаадын гавьяа 

түүх, Буддагийн сургаал, монголын хойд нутгийг харьд алдсан тухай, 

монгол төрөөсөө урвасан эмгэнэлт түүх, дүрвэгсэд, эрдэм сурах шилдэг 

арга, англи, америкийн их сургуульд сурах боломж, эрүүл амьдрал, аз 

жаргал, тэгээс эхэлсэн дэлхийн тэрбумтаны амжилтын нууц, Азийн агуу гурван удирдагчийн 

улсаа хөгжүүлсэн түүх, дэлхийн кино урлаг, тулааны урлаг, Япон, Хонгконг, Макаод аялсан 

тэмдэглэл, зохиогчийн дурсамж, дуу, шүлэг, эссе, уран сайхны өгүүллэг зэрэг дал шахам 

бүтээлийг багтаажээ. 

63.3  

С 861                                                    /НХУУТ-4, ГНОФ-3/                           ЭШФ Б 30250-30252 

 

Чинзориг Б. Өрнөдийн иргэншлийн түүх: Дэвт.I / Ерөн. ред. Ж.Урангуа; 

Хэвлэлийн ред. Т.Ууганбаяр; Эх бэлт. О.Болор; Хавтасны диз. 

Т.Даваажав.- УБ.: МУИС Пресс, 2020.- 312х.- (Монгол Улсын Их сургууль) 

 

Энэ сурах бичгийн бүлгүүдийг Эртний Грекийн үеэс Хүйтэн дайныг 

дуусах хүртэл нийт 16 бүлэгт хуваан бичсэн бөгөөд Эртний үеэс шинэ 

үеийг хүртэлх үеийн түүхийг нэгэн дэвтэр (I-VII бүлэг), Шинэ үеэс Хүйтэн 

дайныг дуусах хүртэлх үеийн түүхийг нэгэн дэвтэр (VIII-XVI бүлэг), нийт 

хоёр дэвтэр болгон толилуулж байна. Дэвтэр тус бүрийн эхний хэсэгт 

сурах бичгийн үндсэн бүлгүүдийг нэгтгэж, харин удаах хэсэгт бүлгүүдэд зарим онцгой 

асуудалд холбогдох анхдагч сурвалжуудыг багтаалаа. Бүлэг бүр дотроо улс төрийн түүхийн 

сацуу нийгэм, соёлын түүхийг хамарсан. 

63.3(0)-7я73  

Ч 63                                                      /НХУУТ-25, ГНОФ-70/                          ЭШФ Т 24157-24161 

 

Чинзориг Б. Өрнөдийн иргэншлийн түүх: Дэвт.II / Ерөн. ред. Ж.Урангуа; 

Ред. Т.Ууганбаяр; Эх бэлт. П.Номинцэцэг; Хавтасны диз. Т.Даваажав.- УБ.: 

МУИС Пресс, 2020.- 722х.- (Монгол Улсын Их сургууль).- ISBN: 978-9919-

504-38-0. 
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Энэ сурах бичгийн бүлгүүдийг Эртний Грекийн үеэс Хүйтэн дайныг дуусах хүртэл нийт 16 

бүлэгт хуваан бичсэн бөгөөд Эртний үеэс шинэ үеийг хүртэлх үеийн түүхийг нэгэн дэвтэр (I-

VII бүлэг), Шинэ үеэс Хүйтэн дайныг дуусах хүртэлх үеийн түүхийг нэгэн дэвтэр (VIII-XVI 

бүлэг), нийт хоёр дэвтэр болгон толилуулж байна. Дэвтэр тус бүрийн эхний хэсэгт сурах 

бичгийн үндсэн бүлгүүдийг нэгтгэж, харин удаах хэсэгт бүлгүүдэд зарим онцгой асуудалд 

холбогдох анхдагч сурвалжуудыг багтаалаа. Бүлэг бүр дотроо улс төрийн түүхийн сацуу 

нийгэм, соёлын түүхийг хамарсан. 

63.3(0)-7я73  

Ч 63                                                    /НХУУТ-25, ГНОФ-70/                          ЭШФ Т 24162-24166 

 

Харари Юваль Ной. Маргаашийн товч түүх = Homo deus: A brief history 

of tomorrow: Хүн төрөлхтний товч түүх / Ред. Б.Батбаатар, П.Сарангарав; 

Орчуулгын ред. Г.Сугиррагчаа; Орч. Н.Батсанаа; Эх бэлт. С.Батжаргал.- 

УБ.: Монсудар, 2019.- 427х.- ISBN: 978-99973-1-810-7. 

 

Энэхүү бүтээлд Homo sapiens хэрхэн бусад амьтнаас ялгарч, дэлхийд 

ноёрхлоо тогтоосон тухай, өөрсдийн үйлдэлд учир шалтгаан, мөн зохицон 

хамтарч ажиллаж чаддаг болсноор хэрхэн хөгжин дэвжсэн тухай өгүүлжээ. 

Мөн хүн төрөлхтөн түүхийн туршид өлсгөлөн, халдварт өвчин, дайн хэмээх гурван 

давагдашгүй хүчин зүйлд сөхөрдөг байсан бол одоо даван гарсан хэмээн тодорхойлжээ. 

63.3(0)  

Х 235                                                    /НХУУТ-5, ГНОФ-5/                             ЭШФ Т 23959-23961 

 

Дагдан Д. Монголын нууц товчоо - ны бичиглээч (зохиогч)-ийн тухай / 

Ред. Г.Мажигсүрэн; Зөвл. Ж.Болдбаатар, Г.Гэрэлбаатар; Эх бэлт. 

Д.Отгонтуул, Д.Алтантуул. - УБ.: Бэмби сан, 2019.- 104х.- ISBN: 978-99978-

2-217-8. 

 

Энэхүү зохиолдоо академич Ц.Дамдинсүрэнгийн есөн өрлөгийн нэг 

Шихихутуг, их эрдэмтэн Ш.Гаадамба Аргасун хуурч, Японы эрдэмтэн 

Ивамура Сайжийг их эрдэмт Елюй Чуцай, Өвөр монголын эрдэмтэн Баяр 

баруун гарын улсын туслагч Жигай бичээчийн дарга Хэрэйдхэ бичээч 

Сөчигүр, Японы эрдэмтэн Шигэо Озава Чингис хааны зарлигаар Өгэдэйг түшиж байсан 

Илүгэ, академич Ш.Бира Их хуралдайд оролцож явсан ноёд, түшмэдийн хамтын бүтээл, 

эрдэмтэн Ш.Чоймаа Мөнлиг (Мэнлиг) эцэг, академич П.Хорлоо Тататунга, Сачагүр хоёр, 

профессор Ч.Билэгсайхан Чингай ноён, сэтгүүлч С.Цэрэндорж Тулуй хан, Мөнх, Хубилай 

хоёр хүүгийн хамт, Өвөр монголын нэрт эрдэмтэн Т.Тогтох Есүхэй баатрын отгон хүү Тэмүгэ 

Отчигин, Тэмүүжин Чингисийн отгон хөвгүүн Тулуйхан нар, Өвөр монголын эрдэмтэн их 

мянгадай Иринчений "Монголын нууц товчоо"зохиогчийг эдүгээ олоход бэрх, доктор Н.Ням-

осор Тэмүжин -Чингисийн отгон хүү Тулуйн их хатан Сорхогтани бэхи, ардын уран зохиолч 
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Тангадын Галсан Чингис хаан өөрөө бичсэн зэрэг таамаглал дэвшүүлснийг өөрийнхөө 

хэмжээнд няцааж, эцэст нь Чингис хааны их хатан Бөртэ үжинийг "Монголын нууц товчоо"-г 

бичсэн хэмээн үзжээ. 

63.3(1)  

Д 157                                                             /НХУУТ-3/                                      ЭШФ 30256-30257 

 

Аренский П. Миклухо-Маклайн аялал: Софило Цувр.2 / Ред. 

С.Бямбадорж; Орч. Ж.Отгонбаяр; Диз. Э.Мөнхзул.- УБ.: Битпресс, 2016.- 

404х.- ISBN: 978-99962-55-82-3. 

 

Уг бүтээлд Шинэ Гвиней арлын судлагдаагүй эрэг дээр амьдарч буй 

зэрлэгүүдийн дунд суурьшиж, тэдний ахуй амьдралыг судалж, арьстны 

онцлогийг тогтоох үл мэдэх орны зүсэн зүйлийн аюул дунд өөрийгөө гав 

ганцаар байлгахаар эрслэн шийдсэн Миклухо-Маклайн аялалын талаар 

дурджээ. 

63.3+26.8г  

А 73                                                           /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                       ЭШФ Б 30192-30194 

 

Бианки Изабэл Монгол улс дахь соёлын давлагаан: Профессор 

С.Дуламын намтар / Эмхт. Б.Алтангүл; Эх бэлт. Б.Болор; Хавтасны диз. 

Б.Болор.- УБ.: Соёмбо, 2020.- 330х.- ISBN: 978-9919-20-246-0.  

 

БНФУ-ын Турын их сургуулийн профессор, Изабел Бианки тэртээ 2013 

онд багш, доктор, профессор С.Дуламын намтар түүхийг өгүүлсэн 

“Монгол улс дахь соёлын давлагаан” нэртэй судалгааны намтарчилсан 

бүтээлээ туурвисан билээ. 2020 онд МУ, БНФУ-ын хооронд дипломат 

харилцаа тогтоосны 55 жилийн ойн хүрээнд болон багш С.Дуламын 70 

насны ойн үеэр эл номын монгол орчуулга уншигч түмэнд хүрч байна. 

63.3(1)-8+71.05  

Б 59                                           /НХУУТ-7, ГНОФ-10/             ЭШФ Б 30111-30112, 30175-30177 

 

Баярхүү Д. Бид ингэхэд хэн юм бэ?: Эх орон минь та юу болчихов доо! = 

Who are we after all? : What has my country turned into! / Эх бэлт. 

Ч.Самбууням; Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 

2020.- 445х.- ISBN: 978-9919-23-786-8. 

 

Уг бүтээлд Д.Бямбасүрэнгээс эхлээд У.Хүрэлсүхийг хүртэл 15 Засгийн 

газар, Р.Гончигдоржоос эхлээд Г.Занданшатарыг хүртэл 11 спикер (8 

парламент), П.Очирбатаас эхлээд Х.Баттулгыг хүртэл таван 

Ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагааны талаар дурдахын зэрэгцээ энэ 30 жилд 
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тасралтгүй цөхрөлтгүй ажилласан байхад Монголын ард түмний аж амьдрал, аж төрөл уг нь 

прогрессоор урагшлан дэвшиж ямар нэгэн өндөрлөгт хүрчихсэн баймаар гэтэл прогресс биш 

урвуу дэвшил явагдсаны улмаас улс орон хямран доройтсон талаар дурджээ. 

63.3-4  

Б 381                                                                /НХУУТ-3/                                   ЭШФ Т 23985-23986 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Баттөмөр Б. Шинэ эдийн засаг / Эх бэлт. С.Отгонцэцэг.- УБ.: Эрдэнэзул, 

2020.- 156х.- ISBN: 978-9919-23-583-3.  

 

Энэхүү бүтээлд бусад орны хөгжлөөс үлгэр авч, хөгжихийн тулд араас нь 

хөөж гүйцэх бус, харин урдаас нь амдан хөгжиж, монгол хүний гүйлгээ 

ухааны цар хүрээгээр дэлхийтэй өрсөлдөж, улс орноо хөгжүүлэх хэрэгцээ 

шаардлага бий болсон талаар дурдахын зэрэгцээ шинэ эдийн засаг, циркуляр 

буюу тойрог эдийн засаг, дижитал эдийн засаг, блокчейн, дижитал мөнгө 

буюу крипто валют, финтек, sharing economy буюу хуваалцах эдийн засаг, 

краудфандингийн талаар тусгажээ. 

65.01-1  

Б 341                                                           /НХУУТ-3/                                        ЭШФ Б 30186-30188 

 

Дорж Т., Очгэрэл Б. Эдийн засгийн шинжлэх ухааны салбарын Альфред Нобелийн 

шагналтнууд: 1969-2019 / Ред. Б.Даваасүрэн, А.Дэмбэрэл; Техникийн ред. Б.Очгэрэл, 

А.Чулуунбат; Эх бэлт. Ц.Баатарсүх; Ивээн тэтгэсэн Ц.Лхагвадорж.- УБ.: Алирс дизайн, 2020.- 

306х.- (Улаанбаатар Эрдэм Их Сургууль).- ISBN: 978-9919-23-578-9. 

 

Энэхүү номонд 1969-2019 оны хооронд А.Нобелийн шагналтан бүрийн товч мэдээлэл, 

судалгааны товч агуулга, зарим хуудаснаас шууд хуулбарласан эх зураг, өгүүлбэр, эшлэл, 

түүнчлэн зарим ном бүтээлийнх нь жагсаалтаас түүвэрлэн оруулсан болно. Мөн зарим эдийн 

засагчдын уншсан лекцээс эш татан шигтгээ байдлаар оруулж өгсөн. 

65.02  

Д 542                                           /НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-3/                         ЭШФ Т 23974-23976 

 

 

Соёмбо нэвтэрхий толь: Эдийн засаг / Төслийн удирд. Д.Лувсандорж; Ерөн. ред. Л.Оюун, 

С.Бат; Техник ред. Б.Эрдэнэбулган, С.Батчимэг; Хавтасны диз. Эх бэлт.  Б.Эрдэнэбулган, 

Б.Ариунбаяр, Ц.Ундармаа ба бус.- УБ.: Соёмбо пресс, 2020.- 560х.- ISBN: 978-9919-505-16-5.  
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Энэхүү нэвтэрхий толь нь тухайн салбар шинжлэх ухааны талаарх хамгийн 

өргөн, хамгийн түгээмэл ойлголттой танилцуулахад зориулагдсан. 

Ингэхдээ тухайн салбар шинжлэх ухааны түүх, ерөнхий ойлголт, эрдэмтэн 

судлаач, судалгааны арга, томъёо, тодорхойлолт, тэгшитгэл, бодлого, зураг 

хүснэгт зэргийг хамруулж, янз бүрийн түвшний боловсрол бүхий ямар ч 

хүн уншиж ашиглахад хялбар сонирхолтой төдийгүй эдийн засгийн 

мэдлэгийг тань нэмэгдүүлэх болно. 

 

65я2  

С 527                                                  /НХУУТ-6, ЛавФ-1, БС-2/                      ЭШФ Т 24206-24208 

 

 Цагийн менежмент = Time management: Яг одоо эхэл / Эмхт. Б.Хулан; 

Орч. Ө.Пүрэвхүү, З.Батсанаа; Диз.Л.Амаржаргал.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 

2020.- 196х.- ISBN: 978-9919-23-859-9. 

 

Энэ удаа Герман хэл дээрх "Цагийн менежмент" номыг орчуулан хүргэж 

байна. Германчууд цаг баримталдаг, төлөвлөдгөөрөө дэлхийд алдартай. 

Тэгвэл тэдний амжилт арга барилаас та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна. Мөн 

дэлхийн нэр хүндтэй судлаачдын сүүлийн үеийн цаг зохион байгуулалтын 

үр дүнтэй зөвлөгөөнүүдээс орчуулан оруулжээ. 

65.244  

Ц 12                                                           /НХУУТ-5/                                      ЭШФ Б 30223-30225 

 

Лхагважав Б. ба бус. Татварын онол, оновчлол загварчлал / Р.Энхбат, 

Ч.Анхбаяр; Хян.  Н.Тунгалаг.- УБ.: Хас дизайн пресс, 2020.- 170х.- ISBN: 

978-9919-20-022-0.  

 

Энэхүү бүтээлд татварын онол, аргазүйг оновчлолын онолын үүднээс авч 

үзсэн төдийгүй орчин үед татварын онол нь бүхэлдээ оновчлолын онол 

дээр суурилсан гэдгийг онцлон харуулсан. Мөн татварын онол, Монгол 

улсын татварын хөгжил, шинэчлэл, төлөвшил, бүртгэлд суурилсан 

татварын шинэчлэлийн асуудлын талаар тусгажээ. 

65.261.4 

Л 874                                               /НХУУТ-4, ГНОФ-8, БС-5/                       ЭШФ Т 23971-23973 

 

Мөнгө хэрхэн эргэлддэг вэ: Зурган тайлбарласан баримтууд / Ахлах ред. Х.Кэтрин; Төслийн 

ред. К.Сэм; Ахлах зургийн ред. Ф.Гади; Төслийн зургийн ред. С.Саффрон; Ред. С.Элисон, 

К.Алли, П.Дианэ ба бус.; Диз. Ж.Клэр, Х.Ванэсса, Л.Рэната; Ерөн. ред. Ж.Гарэт; Зургийн ерөн. 

ред. Ли Гриффит; Хавтасны ред. Клэр Гэлл; Орч. Д.Баярхүү; Ред. Б.Болдбаатар, В.Уянга; Диз. 

Н.Бямбацогт.- УБ.: Нэпко, 2020.- 255х.- ISBN: 978-9919-500-45-0.  
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Энэхүү ном нь мөнгөний түүх, санхүүгийн зах зээл ба байгууллага засгийн 

газрын санхүү, ашиг орлого олох, хувийн санхүү, эд баялаг, хувьцаа, 

тэтгэвэр зэрэг мөнгө хэрхэн эргэлддэг талаарх бүх мэдээллийг агуулсан 

болно. Зурагт тайлбар, бодит жишээгээр дамжуулан хамгийн ярвигтай 

ухагдахууныг ч маш ойлгомжтой болгосон. Энэ ном нь мөнгө гэдэг 

чухамдаа юу болох хийгээд орчин үеийн нийгмийг хэрхэн хэлбэржүүлж 

буй талаарх тодорхой ойлголтыг тусгасан байна.  

65.26  

М 811                                             /НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-2/                      ЭШФ Т 24140-24142 

 

Энхбаяр Ч., Баатар С. Санхүүгийн менежмент: Сурах бичиг / Ред. 

Х.Батцэнгэл.- УБ.:  МУИС-ийн хэвлэх, 2020.- 318х.- ISBN: 978-9919-20-

438-9. 

 

Санхүүгийн чиглэлээр судалгаа хийдэг дэлхийн болон Монголын шилдэг 

эрдэмтдийн сайн туршлага, мөн өөрийн олон жилийн судалгааны ажлын 

үр дүн дээрээ үндэслэж бичсэн энэхүү "Санхүүгийн менежмент" сурах 

бичгийг их дээд сургуулиудын бизнесийн удирдлагын чиглэлээр ажиллаж 

буй багш нар, судлаачид суралцаж буй оюутнууд, бизнес эрхлэгчид та 

бүхэнд зориулж байна. 

65.26-93я73  

Э 66                                                   /НХУУТ-4, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 24218-24220 

 

УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Ганболд Ц. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, нийтлэл: Б.I: 

Монголын улс төр онол, номлол, нийтлэл / Эмхт. У.Анхбаяр; Эрхлэн 

хэвл. Д.Заяабаатар.- УБ., 2020.- 420х.- (МУИС-ийн профессорын эрдмийн 

өв цуврал).- ISBN: 978-9919-504-24-3. 

 

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгээс эрхлэн хэвлүүлдэг 

Профессорын эрдмийн өв цувралд Монгол улсын гавъяат багш улс төр 

судлалын профессор Цэрэнгийн Ганболдын эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 

илтгэл, нийтлэл, бүтээлийн чуулганыг өргөн толилуулж байна.  

66.2(1)  

Г 211                                      /НХУУТ-5, ХЗС-2, ОУХНУС-5/                      ЭШФ Т 24272-24276 
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Ганболд Ц. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, нийтлэл Б.II: 

Монголын улс төр  уламжлал, шинэчлэл, тэмдэглэл / Эмхт. У.Анхбаяр; 

Эрхлэн хэвл. Д.Заяабаатар.- УБ., 2020.- 384х.- (МУИС-ийн Профессорын 

эрдмийн өв цуврал).- ISBN: 978-9919-504-24-3. 

 

Тус бүтээлд нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны томоохон бие даасан 

чиглэл болтлоо хөгжсөн верификаци болон фальсификацийн арга зүйн 

зарчмын тухай, энэхүү арга зүйн зарчмыг Улс төрийн шинжлэх ухаан, Улс 

төрийн сургаалын түүхийн судалгаанд хэрэглэх асуудал, түүний ач 

холбогдол, үр дүнгийн тухай авч үзжээ.  

66.0(1) 

Г 211                                              /НХУУТ-5, ХЗС-2, ОУХНУС-5/                ЭШФ Т 24277-24281 

 

Ганболд Ц. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, нийтлэл: Б. III: 

Монголын улс төр судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ / Эмхт. У.Анхбаяр; 

Эрхлэн хэвл. Д.Заяабаатар.- УБ., 2020.- 416х.- (МУИС-ийн Профессорын 

эрдмийн өв цуврал).- ISBN: 978-9919-504-24-3. 

 

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэнгээс эрхлэн хэвлүүлдэг 

Профессорын эрдмийн өв цувралаас Монгол улсын гавъяат багш улс төр 

судлалын профессор Цэрэнгийн Ганболдын эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 

илтгэл, нийтлэл, бүтээлийн чуулганыг (Монголын улс төр судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээ) 

өргөн толилуулж байна.  

66.3(1)6  

Г 211                                          /НХУУТ-5, ХЗС-2, ОУХНУС-5/                   ЭШФ Т 24282-24286 

 

Крауч К. Үхэж өгдөггүй хачин неолиберализм = The strange non-death 

of neoliberalism / Ред. Б.Батбаатар, Ш.Баярмагнай; Орчуулгын ред. 

М.Бямбасайхан; Англи хэлнээс орч. О.Гомбожав; Эх бэлт.Б.Баясгалан.- 

УБ.: Монсудар, 2019.- 190х.- (Фридрих Эбертийн Сан).- ISBN: 978-99973-

1-883-1. 

 

2008 онд дээд цэгтээ хүрсэн санхүүгийн хямралыг төрөөс үлэмж 

хэмжээний тусламж дэмжлэг үзүүлж байж, өөрөөр хэлбэл татварын 

мөнгөөр л аргалж намжаасан билээ. Неолиберализмын тэргүүн эгнээний төлөөлөгчид болох, 

тухайн үед дампуурахаас аврагдсан томоохон банкнууд хямралаас хойш гурван жилийн 

дараагаас эдийн засаг, улс төрийн үйл явдлыг дахиад л удирдан захирах болсон талаарх 

асуудлыг энэ номонд өгүүлжээ. 

66.1  

К 787                                                         /НХУУТ-7/                                     ЭШФ Б 30215-30217  
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Гантулга Б. Элчин товчоон: Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд дипломат 

харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойд / Ерөн. ред. Г.Батсүх; Эмхт. Б.Гантулга, 

Ж.Халиун; Хэвлэлийн диз. Б.Эрдэнэсайхан; Орчуулгыг хян. Т.Батцэцэг; 

Орч. Т.Мөнхгэрэл, Я.Ганбаатар.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2019.- 306х.- ISBN: 

978-9919-22-843-9. 

 

Энэхүү бүтээлд Элчин сайд нарын амьдрал, үйл ажиллагааны тухай, 

дипломат харилцаа тогтоосноос хойших 70 жилийн хугацаанд тохиосон 

олон чухал түүхэн үйл явдлыг баримт, гэрэл зурагт шингээн харуулжээ. 

66.4  

Г 21                                                             /ОУХНУС-2/                                 ЭШФ Т 24093-24095 

 

Хэмилтон К. Цусгүй дайн: Австралийг эрхшээх хятад стратеги / Орч. 

Ц.Буянцогтоо; Орчуулгын ред. Т.Цэндсүрэн, Р.Батмэнд; Найруулгын ред. 

Т.Уранчимэг; Техник ред. Б.Ариунаа; Зөвл. Д.Даваа-Очир.- УБ.: Евразийн 

стратеги судлалын хүрээлэн, 2020.- 445х.- ISBN: 978-9919-9504-1-5. 

 

Энэ ном Австралийн ирээдүйг цогцлооход хэрэг болох олон чухал зүйлийг 

хэлж өгнө. Австралийг бүрхсэн Хятадын далд сүлжээний утасны үзүүрээс 

татан хөвж эхэлбэл тэдний даян дэлхийд нөлөөгөө тогтоохоор явуулж буй 

бүхий л операцын цаад учир жанцанг тайлан ойлгох болно. 

66.4(5Хят)  

Ц 854                                                                                                                  /ОУХНУС 5641-5645/ 

 

Цэрэндорж Ц. Эртний Монгол-Солонгосын харилцаа: Монгол улс, 

БНСУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойд зориулав / 

Ред. Б.Сумъяабаатар, Б.Ариунбайгаль; Эх бэлт. Б.Эрдэнэсайхан.- УБ.: 

Мөнхийн үсэг, 2020.- 248х.- ISBN: 978-9919-20-166-1.  

 

Тус бүтээлд эртний Монгол-Солонгосын харилцааны түүхийг монгол 

угсааны Хятан гүрэн хүртэл буюу XII зуун хүртэл судлан, солонгосчуудын 

угсаа гарал, монгол, солонгос угсаатны угсаа гарлын хамаарлын талаар 

эдүгээ болтол явагдсан судалгааны тоймыг багтаажээ. Мөн хоёр орны эртний харилцаанд 

холбогдох солонгос, нангиад сурвалжийн мэдээг монголоор орчуулан, эрдэм шинжилгээний 

зүүлт тайлбар хавсаргасан байна. 

66.4  

Ц 969                                                 /НХУУТ-5, ГНОФ-8/                         ЭШФ Т 24023-24027 
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Уламбаяр Д. Монгол улс, алс дорно дахин: Геополитик, дипломат 

ажиллагаа, аюулгүй байдал: XX зууны сүүлийн хагаст = Mongolia and the 

far east: Geopolitics, diplomacy and security: Last half of the XX century: Дэд 

боть / Эх бэлт. Т.Нарангуа.- УБ., 2020.- 504х.- ISBN: 978-9919-23-655-7. 

 

Хүйтэн дайны үеийн БНМАУ-ын гадаад бодлого ба геополитикийн орчны 

хувьсал, Холбоотон гүрнүүдийн тэргүүн нар гадаад Монголын status quo-г 

хэлэлцэж тохиролцсон нь, Монгол улсын дипломат алба өргөжсөн хийгээд 

сорилт, НҮБ-д элсэх БНМАУ-ын дипломатын хүчин чармайлт ба Их гүрнүүдийн байр 

суурийн өөрчлөлт, БНМАУ-ыг ЗСБНХУ-ын бүрэлдэхүүнд оруулах санал тавьсан нь, Монгол 

улс, БНАСАУ-ын харилцаа, хамтын ажиллагаа: Ойрхи хийгээд орчин үе, Солонгосын дайны 

талаарх ОХУ-ын ерөнхийлөгчийн архивын шинэ баримтууд зэрэг Монгол улсын гадаад 

бодлого, олон улсын харилцааны асуудлын талаар тус номонд тодорхой өгүүлсэн байна. 

66.4(0)  

У 298                                                                                                               /ОУХНУС- 5631-5640/ 

           

ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Шүүх эрх мэдэл: Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл: №1 / 

Ерөн. эрхлэгч Э.Батбаяр; Гишүүд Л.Атарцэцэг, В.Оюумаа, Г.Банзрагч ба 

бус.; Нарийн бичгийн дарга Ц.Мандах.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 158х.- 

(Шүүхийн ерөнхий зөвлөл).- ISBN: 978-99962-3-728-7. 

 

Тус сэтгүүлд А.Бямбажаргал Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан 

нэмэлт, өөрчлөлт ба засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэл, 

Д.Сүнжид Үндсэн хуулийн нэмэлт, өррчлөлт ба нутгийн удирдлага, 

Ж.Алтансүх Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ба ерөнхийлөгчийн бүрэн 

эрх, Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд шүүхээс өгсөн саналын түүвэр, 

Т.Мөнх-эрдэнэ, Г.Гэсэр Захиргааны эрх зүй дэх хууль ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, 

Шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ, Д.Эрдэнэчимэг Барааны тэмдэг, зохиогчийн эрх 

хоорондын зөрчил, түүнийг шийдвэрлэсэн шүүхийн практик, Н.Туяа Сөрөг нэхэмжлэлийн 

тухай ойлголт, анхаарах асуудал, Д.Ариунцэцэг Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 

шийдвэрлэсэн зарим зөрчил, түүний шалтгаан нөхцөл, анхаарах асуудал: Орхон аймгийн 

жишээн дээр, Д.Оюумаа Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх хүсэлтийг шийдвэрлэж 

буй шүүхийн практикт хийсэн дүн шинжилгээ, Хэргийн хөдөлгөөний удирдлага, 

М.Цэдэвсүрэн Зөрчлийн хэргийн бүтэн жилийн тайлан, мэдээллийн маягтын талаарх ойлголт, 

түүнийг үнэн зөв нөхөх асуудал, Т.Мөнх-Эрдэнэ Гадаад орнуудын үндсэн хуулийн шүүхийн 

онцлох шийдвэрийн мэдээлэл, "Цахим шүүхийн талаарх гадаадын зарим орны туршлага" 

Япон, БНСУ, БНХАУ, Сингапур улсын жишээн дээр, Ч.Содхүү Корона вирустэй 
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холбогдуулан боловсруулсан хуулийн төсөл: Шүүх болон тусгай трибуналуудын ажиллагаанд 

үзүүлэх нөлөө, үүсэх үр дагавар зэрэг материалууд багтжээ. 

67  

Ш 978                                                                                                                   /ХЗС 21794-21796/ 

 

Шүүх эрх мэдэл: Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл: №2 / 

Ерөн. эрхлэгч Э.Батбаяр; Гишүүд Л.Атарцэцэг, В.Оюумаа, Г.Банзрагч ба 

бус.; Нарийн бичгийн дарга Ц.Мандах.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 142х.- 

(Шүүхийн ерөнхий зөвлөл).- ISBN: 978-99962-3-728-7. 

 

Ш.Цолмон Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг 

боловсронгуй болгох хэрэгцээ, шаардлага, Ж.Оюунтунгалаг Гэм хорын 

эрх зүйн зорилго: Эрх зүй, эдийн засгийн хандлага, Шүүхийн 

шийдвэрийн дүн шинжилгээ, Ц.Давхарбаяр Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 

өмчлөлд холбогдох шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ, С.Мөнхжаргал Хуулийг дагаж 

мөрдөх хугацаа, Б.Сугар Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь цахим 

нотлох баримт, П.Ууганцэцэг Захиргааны гэрээ байгуулахад захиргааны ерөнхий хуульд 

заасан шийдвэр гаргах ажиллагааны нийтлэг журмыг хэрэглэх онцлог, Э.Амарсанаа Монгол 

улсын шүүх дэх мэдээллийн технологийн хөгжил, эрх зүйн орчин, М.Цэдэвсүрэн Шүүгчийн 

ажлын ачаалал тооцох шалгуур үзүүлэлт, анхаарах асуудал, Н.Лхамцэрэн Хувь хүний орлогын 

албан татварын суурь Монгол ба Япон улсын харьцуулалт, А.Түвшинтөгс Барилгын эрх зүй 

болон иргэний эрх зүйн харилцан хамаарал: Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулахад 

анхаарах хууль зүйн зарим асуудал /2 дахь хэсэг/, Ч.Содхүү Гүрж улсын ердийн шүүхийн 

хэрэг хуваарилалтын шинэ тогтолцооны эрх зүй, техникийн шинжилгээ, Б.Хонгорзул Цахим 

шүүхтэй холбоотой гадаадын зарим орны хууль зүйн зохицуулалт зэрэг материалууд  багтсан. 

67  

Ш 978                                                                                                                     /ХЗС 21797-21799/ 

 

Эрх зүй: Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: 

№3.- УБ., 2019.- 277х.- (NUM law review Цувр. 47). 

 

Мөнх-Эрдэнэ, И.Балжинням Монгол улсын захиргааны эрх зүй дэх 

харьцангуй байх зарчим, Б.Баасандорж Монгол улс дахь цахим мөнгөний 

эрх зүйн зохицуулалт, Ц.Одмаа Төрийн өмчийг удирдах, хууль 

тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудлууд, Б.Бат-Орших Эрүүгийн 

хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: гадаад 

орнуудын харьцуулалт, чиг хандлага, М.Цэдэвсүрэн Гэмт хэргийн 

статистикийн олон улсын ангиллыг үндэсний онцлогт нийцүүлэх зарим 

асуудал, В.Болормаа Монгол улсын олон улсын татварын эрх зүйн хүрээнд хүлээсэн үүргүүд, 

Б.Тэмүүлэн Дүрсийн хувьд эдлэх эрхийн эрх зүйн мөн чанар, Г.Давааням Морал Хазардаас 
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үүдэх толгой компанийн хариуцлага (хязгаарлагдмал хариуцлага, түүний хугарал), А.Тайван 

Хууль ёсны зөв залгамжлалын харилцаан дахь дагавар хүүхдийн эрхийн хамгаалалтын 

асуудал, М.Лхамсүрэн Гадаад худалдааын хамгаалалтын арга хэмжээг хуульчлах хэрэгцээ 

шаардлага, Б.Жаргалсайхан Олон улсын оюуны өмчийн маргааныг арбитраар шийдвэрлэх нь: 

(АНУ, БНСУ-ын харьцуулсан, аналитик судалгаанд үндэслэн Монголд өгөх зөвлөмж) зэрэг 

материалууд орсон байна. 

67.0(1)  

Э 81                                                                                                                        /ХЗС 21774-21783/ 

 

Эрх зүй: Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын сэтгүүл: 

№4: NUM law review Цувр.48.- УБ., 2019.-  323х.  

 

Б.Батбаяр, Л.Энхтайван Хууль зүйн тодорхойгүй нэр томъёо: Практик 

хэрэглээ, асуудал, шийдэл (цуврал 1), С.Номынбаясгалан Монгол улсын 

сонгуулийн тогтолцоо, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудалд, 

О.Алтантуяа Сонгуулийн тогтолцоо сонгох, сонгогдох эрхэд нөлөөлөх 

нь, Т.Мөнх-Эрдэнэ, Г.Гэсэр  Монгол улсын захиргааны эрх зүй дэх хууль 

ёсны итгэлийг хамгаалах зарчим, Н.Ойнбилэг Гаалийн эрх зүйн 

харилцаан дахь үүргийн гүйцэтгэлийг хангах аргын зохицуулалт /барьцаа/, Чи Вэн Юань 

Нийгмийн эрсдэл ба эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт: эрсдэлийн эрх зүйн онолын эргэцүүлэл, 

Б.Одонтунгалаг Эрүүгийн эрх зүйн ялын тухай ойлголт, Б.Мөнгөншагай Хүний цус, эс, эд, 

эрхтнийг хууль бусаар авах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, М.Болор-Эрдэнэ Бүгд 

Найрамдах Хятад ард улсын "хууль зүйн клиник" боловсрол, Б.Отгонбаяр Технологи хууль 

зүйн боловсролд, Г.Давааням Хувьцаа эзэмшигчийн хариуцлагын хүрээнд шаардах эрхийн 

дарааллыг хойшлуулах онолыг хэрэглэх тухай, М.Ариунзул Оюуны үнэт зүйлс барьцаалах нь, 

Б.Цэвээндэмбэрэл Анзын эрх зүйн зохицуулалтын практик хэрэглээ, тулгамдаж буй асуудал 

гэх мэт материалууд энэхүү дугаарт багтжээ. 

67.0(1)  

Э 81                                                                                                                       /ХЗС 21784-21793/ 

 

Дорси Тобиас А. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулагчийн 

ширээний ном: Практик гарын авлага / Ерөн. ред. Л.Өлзийсайхан; Ред. 

О.Амархүү; Орч. С.Энх-Амгалан; Хэвлэлд бэлт. С.Алтанхуяг.- УБ.: Хөх 

монгол принтинг, 2019.- 584х.- ISBN: 978-1-587333-209-8. 

 

Тус гарын авлагад хуулийн төсөл боловсруулах үйл явц, хууль хэрхэн 

бүтдэг тухай ойлголт, шүүхийн тухай, бодлогын дагуух сэтгэхүй, баримт 

бичгийн зөв хэлбэр буюу бүх баримт бичигт байх нийтлэг бүрдэл хэсэг, 

үр дүнтэй бичих, зүйлийн эрэмбэ дарааллыг зөв сонгох, зөв загварыг 

ашиглах, хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх, хуулийн төсөл өргөн барих зэрэг хуулийн төсөл 
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боловсруулах үйл явцыг дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ. Мөн хуулийн төсөл боловсруулахад 

мэдээллийн технологийн нөлөө болон хэрэгцээтэй цахим хаягууд, хууль тогтоох үйл явцын 

бодит жишээнүүд, нэмэлт унших материалыг хавсралт хэсэгт оруулсан байна. 

67я2  

Д551                                                                                                                                            /ХЗС- 21379/ 

 

Онончимэг Р. Хилийн чанадаас ирэх болон гадаад улсад хэрэглэгдэх 

баримт бичгийн баталгаажуулалт, хэрэглээ / Диз. Б.Батбаатар.- УБ.: Си 

Ти Пи принтинг,  2020.- 196х.- ISBN: 978-9919-23-850-6. 

 

Энэхүү бүтээл нь улс хооронд хэрэглэгдэх баримт бичгийн хэрэгцээ, 

шаардлага нэмэгдэж буй өнөө үед гадаад улсад хэрэглэгдэх болон хилийн 

чанадаас ирэх бүх төрлийн баримт бичгүүдийг зориулалтаас нь хамаарч 

хэрхэн баталгаажуулах талаарх хууль зүйн шаардлага, холбогдох бусад 

мэдээллийг тусгасан болно. 

67.4  

О 356                                                                                                          /ХЗС- 9321812-9321821/ 

 

Бямбажаргал А., Батбаяр Б. Монгол улсын үндсэн хуулиуд 1924, 1940, 

1960, 1992 он / Эх бэлт. Л.Энхтайван.- УБ., 2020.- 238х.- ISBN: 978-99978-

899-6-6. 

 

БНМАУ-ын АИХ-ын "Монгол Улсын Үндсэн хууль нийтлэх тухай "1992 

оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 3.2 дахь заалт, 

Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2020 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн 

2/1496 дугаар албан бичгийг үндэслэв. Энд 1924, 1940, 1960, 1992 оны 

Монгол улсын үндсэн хуулиуд багтжээ. 

67.400.1  

Б 332                                                                                                                    /ХЗС- 21884-21887/ 

 

 Монгол улсын үндсэн хууль.- УБ., 2014.- 64х.- ISBN: 978-99978-843-6-

7. 

 

Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцээс БНМАУ-ын ардын их хурлын 

Монгол улсын үндсэн хууль нийтлэх тухай 1992 оны 1 дүгээр сарын 13-

ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 3.2 дахь заалт, Монгол улсын их хурлын 

даргын 2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 1/9182 дугаар албан 

бичгийг үндэслэн гаргав. 

67.400.1  

М 692                                                                                                                   /ХЗС- 21751-21752/ 
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Монгол улсын хэрэглээний багц хуулиуд / Эмхэтгэн хэвл. Д.Ганхүрэл, 

А.Түвшинтөгс; Эх бэлт. О.Болор; Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2020.- 500х.- ISBN: 978-99978-4-368-5. 

 

Уг бүтээлд Монгол улсын үндсэн хууль, захиргааны ерөнхий хууль, 

захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (шинэчилсэн 

найруулга), эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга), эрүүгийн хэрэг 

хянан шийдвэрлэх тухай хууль (шинэчилсэн найруулга) иргэний хууль, 

иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль тус тус багтжээ. 

67.400(1) 

М 692                                                                                                                    /ХЗС- 21725-21734/  

                      

Үндсэн хууль ба эрх зүйт ёс- XI: Илтгэлийн эмхэтгэл / Эмхт. 

А.Түвшинтулга, Д.Цэцэгдарь; Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал.- УБ.: ХЗҮХ хэвлэх 

үйлдвэр, 2020.- 142х.- ISBN: 978-99978-0-378-8. 

 

Уг бүтээлд 2020 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдөр Хууль зүйн үндэсний 

хүрээлэнд зохион байгуулсан Монгол улсын төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, 

ардчилсан үндсэн хуулийн эхийг баригч, хөдөлмөрийн баатар, ардын багш 

гавъяат хуульч доктор профессор ач хариад Бяраагийн Чимидийн 

нэрэмжит эрдэм шинжилгээний уралдаанд шалгарсан илтгэлийн 

эмхэтгэлүүд багтжээ. 

67.400.1  

Ү 823                                                                                                                    /ХЗС- 21803-21805/ 

 

Хэрлэн Г. Монгол төрийн тогтолцоо: Дэвт. I-IX: 1992 оны үндсэн 

хуулийн хэлэлцүүлэг: Төрийн байгуулал / Эх бэлт. С.Нарантуяа.- УБ., 

2020.- 351х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

 

Монгол улсын 1992 оны Үндсэн хуулийн гуравдугаар бүлэгт байгаа 

Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Шүүхийн байгууллагын 

бүрэн эрх, чиг үүрэг, тэдгээрийн харилцааг хэрхэн яаж зохицуулсан тухай 

баримт бичигтэй (эх сурвалж) танилцаж мэдээлэл авч өөрийн хэмжээнд 

задлан шинжлэх, дүгнэлт хийх боломжтой цуврал бүтээл юм. 

67.400.1  

Х 916                                     

Дэвт. I / Эх бэлт. С.Нарантуяа: ХЗҮХ.- 351х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

БНМАУ-ын Бага хурлын чуулганы III чуулганы 1991 оны 5 сарын 17 ноос 21-ны хоорондохи 

хуралдааны тэмдэглэлүүд багтсан          

                                                                 /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                        ЭШФ Б 30275-30277 
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Дэвт. I I / Эх бэлт. С.Нарантуяа: ХЗҮХ.- 400х.- ISBN: 978-9919-9570-1-8. 

Монгол улсын 1992 оны Үндсэн хуулийн анхны төслийг (гуравдугаар бүлэг) 

1991.05.17-ноос 1991.10.18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд БНМАУ-ын Бага 

Хурлаар хэлэлцсэн тухай тэмдэглэл, холбогдох материалыг бүрэн эхээр нь 

багтаасан байна. 

                                  /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                     ЭШФ Б 30278-30280  

 

Дэвт. III / Эх бэлт. С.Нарантуяа: ХЗҮХ.- 319х.- ISBN: 978-9919-9570-2-5. 

Монгол улсын 1992 оны Үндсэн хуулийн анхны төслийг (гуравдугаар бүлэг) 

1991.05.17-ноос 1991.10.18-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд БНМАУ-ын Бага 

Хурлаар хэлэлцсэн тухай тэмдэглэл, холбогдох материалыг бүрэн эхээр нь 

багтаасан байна. 

                               /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                       ЭШФ Б 30281-30283  

 

Дэвт. IV / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эхийг бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт.- 469х.- 

ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг дараагийн шатанд 

үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 1991.11.29-нөөс 1992.01.07-ыг 

хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн баталсан тухай тэмдэглэлийг 

бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан болно. 

                               /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                       ЭШФ Б 30284-30286  

 

Дэвт. V / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эхийг бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт, 2020.- 

457х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

Энэхүү цуврал бүтээлд Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг 

дараагийн шатанд үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 1991.11.29-

нөөс 1992.01.07-ыг хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн баталсан 

тухай тэмдэглэлийг бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан болно. 

                                /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                      ЭШФ Б 30287-30289  

 

 Дэвт. VI / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эх бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт. - 487х.- 

ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

Энэхүү цуврал бүтээлд Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг 

дараагийн шатанд үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 1991.11.29-

нөөс 1992.01.07-ыг хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн баталсан 

тухай тэмдэглэлийг бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан болно. 

                                /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                       ЭШФ Б 30290-30292  
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Дэвт. VII / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эхийг бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт.- 

407х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

Энэхүү цуврал бүтээлд Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг 

дараагийн шатанд үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 1991.11.29-

нөөс 1992.01.07-ыг хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн баталсан 

тухай тэмдэглэлийг бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан болно. 

                                  /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                      ЭШФ Б 30293-30295  

 

Дэвт. VIII / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эхийг бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт.- 

409х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

Энэхүү цуврал бүтээлд Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг 

дараагийн шатанд үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 

1991.11.29-нөөс 1992.01.07-ыг хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн 

баталсан тухай тэмдэглэлийг бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан 

болно. 

                                 /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                         ЭШФ Б 30296-30298  

 

Дэвт. IX / Эмхт. Г.Хэрлэн; Эхийг бэлт. Ч.Эрдэнэбат: Наран зон принт.- 

297х.- ISBN: 978-9919-9570-0-1. 

 

Энэхүү цуврал бүтээлд Улсын Бага Хурлаар хэлэлцэж, тогтсон мөн төслийг 

дараагийн шатанд үргэлжлүүлж, БНМАУ-ын Ардын Их Хурлаар 

1991.11.29-нөөс 1992.01.07-ыг хүртэл хэлэлцсэн, улмаар чухам яаж эцэслэн 

баталсан тухай тэмдэглэлийг бүрэн эхээр нь найруулан эмхэтгэж оруулсан 

болно. 

                                                              /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                          ЭШФ Б 30299-30301  

 

Парламент: Судалгааны эмхэтгэл: Б.XXXI / Хян. Т.Баярмаа, 

Ц.Норовдондог; Эмхт. Д.Жигваагүнсэл; Эх бэлт. Г.Баатар.- УБ.: УИХТГ-ын 

хэвлэх цех, 2020.- 274х.- (Улсын Их Хурлын Тамгын Газар Парламентын 

Судалгааны Хүрээлэн).- ISBN: 978-9919-9618-3-1. 

 

Энэ номонд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын парламентын судалгааны 

хүрээлэнгээс эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, төрийн байгуулалын талаар 

гаргасан судалгаа шинжилгээний эмхэтгэлүүд багтжээ. 

67.400.6  

П 183                                                                                                                  ЭШФ Т-24096-24097                                      
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СОЁЛ СУДЛАЛ 

 

Дэлхийн соёл иргэншил / Б.Алтангүл, Б.Аръяажав, Ц.Баттулга ба бус.; 

Ерөн. ред. Д.Баярсайхан; Ред. Т.Ууганбаяр; Эрхл. Д.Ундрах; Диз. 

Т.Тэмүүжин, М.Норжинсүрэн; Хавтасны диз. Э.Индранил.- УБ.: МУИС 

Пресс, 2020.- 460х.- ISBN: 978-9919-504-29-8. 

Энэхүү сурах бичигт "соёл иргэншил" (civilization) хэмээх ойлголтыг 

хамгийн өргөн, түгээмэл агуулгаар буюу тодорхой нийгэм, соёлын 

олонлогийн бүтээмж бий болгосон, хүн төрөлхтний биет болон биет бус 

соёлын өв санд хувь нэмэр оруулсан ёс суртахуун, шашин, боловсрол, 

урлаг, гүн ухаан, технологи, материаллаг баялаг, шинжлэх ухааны мэдлэг зэрэг оюуны болон 

эдийн соёлын бүрдлийг хамтатган багтааж өгүүлсэн байна. 

71(0)я73  

Д 893                                                 /НХУУТ-25, ГНОФ-70/                      ЭШФ Т-24152-24156 

 

ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ 

 

Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний 

сэтгүүл: Vol.5 №1(19) / Ред. Т.Намжил; Эрхл. Чой Ги Хо.- УБ.: Xpress, 

2020.- 238х.- ISBN: 2411-2534. 

 

Тус сэтгүүлд Монгол, Солонгосын хэл, бичиг, соёлын түүхэн харилцаа, 

Чингис хаан онголох газраа гэрээслэн зарлиг болсон нь, Монгол гэдэг 

үгийн тухайд зурвас тэмдэглэл, Монгол хэлний зүйрлэлийн танин 

мэдэхүйн утгыг тайлбарлах тухайд, "mongyol-un niyuca tobciyan" ба 

Чингис хааны зарлигт "koke bicig", Монгол соёл дахь хувцасны бэлгэдэл 

орчин үеийн хувцас загварт нөлөөлөх нь, Киргизстан улсад гэр бүлийг хамгаалж бэхжүүлэх 

арга замууд, Нууц товчоо-монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн үнэт эх сурвалж 

болох нь, Нийгэм эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт гэр бүлийн хөгжилд нөлөөлөх нь: Гэр 

бүлийн бүтэц, үйл явц, Сургалт удирдах системүүдийн харьцуулсан судалгаа, Camification 

with EDMODO, Монгол-Солонгос зүйр цэцэн үгийн утгын хаьцуулсан судалгаа (эрдэм ном 

сурах тухай), Дизайн зураг зүйн сургалтын технолгийг хөгжүүлэхэд тамганы дүрслэлийг 

хэрэглэх арга зүйн үндэслэл, 2002, 2015 оны эрүүгийн хуулийн хувь хүний нууцыг задруулах 

гэмт хэргийн харьцуулсан судалгаа, Коронавирусээс үүдэлтэй салбарын үйлдвэрлэл, ажил 

эрхлэлтийн бууралтыг "Орц, гарцын хүснэгт" загвар ашиглан тооцох нь, Хүмүүн капитал нь 

нийнэм, эдийн засгийн сайн сайхан байдлыг бүтээх хэрэгсэл болох нь, Нийгмийн халамжийн 

онолын судалгааны  хэрэгцээ шаардлага тулгамдсан асуудал зэрэг судалгааны өгүүллүүд 

оржээ. 

72  

О-295                                                                                                                            ЭШФ Т- 23993 
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Монголын хүн амын сэтгүүл: 30(525) / Ред. А.Солонго, Ц.Болормаа, 

Б.Энхцэцэг ба бус.- УБ.: МУИС пресс, 2020.- 56х.- ( Монголын хүн ам ба 

хөгжил нийгэмлэг. МУИС-ийн хүн амын сургалт судалгааны төв). 

 

Энэхүү дугаарт "Дунд насны хүн амын нийгэм, эрүүл мэндийн эрсдэлт 

хүчин зүйлс ба цэвэршилтийн үе шат, насжилтын хамаарал" сэдэвт 

судалгааны ажлаар илрүүлсэн өнөөгийн монголын эрэгтэйчүүд, 

эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд ялангуяа нөхөн үржихүйн эрүүл мэндээс 

үүдэлтэй анхаарал татсан олон асуудлаар мэдлэг, мэдээлэл авч нотолгоонд суурилсан 

сонирхолтой үр дүн, дүгнэлтүүд, "Анхны гэрлэлтийн дундаж насыг тооцоолох аргачлалын 

харьцуулсан шинжилгээ", "Нялхасын эндэгдэлд нөлөөлөх хүчин зүйлс, баримтын судалгаан"-

ны ажлууд, "Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийн хүртээмж" судалгааны ажлаар 

ажиглагдсан эдийн засгийн өсөлт ядуурал буурахад нөлөөлсөн эсэх, "Нүүдэлч малчдын 

суурьших үйл явц" зэрэг судалгааны өгүүллүүд багтжээ. 

72+60.7  

М 692                                                 /НХУУТ-3, ЛавФ-1/                                ЭШФ Т 23990-23992 

 

Боловсрол судлал: Эрдэм шинжилгээний бичиг: №20(530) / Эх бэлт. 

М.Дэлгэржав; Эрхлэгч Г.Сарантуяа; Нарийн бичгийн дарга М.Дэлгэржав; 

Гишүүд Ж.Даваа, М.Нарантуяа, Ч.Санжмятав ба бус.- УБ.: МУИС-ийн 

хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 136х. 

 

МУИС-ийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимээс эрхлэн гаргаж буй 

энэхүү бүтээлд Боловсролын үйлчилгээний чанар ба оюутны сэтгэл 

ханамжийг Servqual аргаар тодорхойлох нь, Цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн 

хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийн илрүүлэг, эрт үеийн дэмжих хөтөлбөрийг туршсан үр дүн, 

Суралцагчийн сонсох чадварыг сайжруулах нь, Төгсөгчдийн дахин суралцах хэрэгцээг 

судалсан нь, Багшийн ажлын байранд мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн 

байдлын судалгааны зарим үр дүн, Боловсролын салбарын мэдээллийн технологи хөтөлбөр, 

Багшийн хандлага сургалтын чанарт нөлөөлөх нь, Оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын эхлэл 

бие даалт болох нь, Оюутнуудад стресс үүсгэж буй академик хүчин зүйлс, Development and 

attitude of modern learning assessment, Гадаадад суралцаж буй оюутнуудын суралцах сэдлийн 

талаарх судалгааны үр дүн, Платоны агуу ёгтлол ба боловсрол, Хүүхдийн хүмүүжлийн 

онолын асуудал, Оюутанд шаардлагатай туслах үйлчилгээний нэг хэлбэр, Сурагчдын 

сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны түвшин болон гэр бүлийн бусад гишүүдэд танигдах 

чадварын хамаарлыг тодруулах судалгаа, Бие хүний сэтгэлзүйн хүчин зүйлсийн үнэлгээг 

бичил зах зээлд туршсан нэгэн үр дүн, Өсвөр насныхны  спортоор хичээллэх сэдлийг судалсан 

нь (9-16 насны жүдо бөхийн тамирчдын жишээн дээр), Чатбот-д суурилсан сэтгэлзүйн 

үйлчилгээний хэрэгцээг тодруулах судалгааны үр дүн, Сэтгэл судлалын нэр томъёог 

хөрвүүлэхэд монгол уламжлалыг баримтлах нь зэрэг судалгааны өгүүллүүд орсон байна. 
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72+74.202  

 Б 553                                                           /ЛавФ-1/                                      ЭШФ Т 23894-23896 

 

Мэргэдийн алтан ном: Цаасан хөрөг хайчилбар, намтрын ойллого, 

бүтээлийн хураангуй / Редакцийн зөвлөл С.Нарангэрэл, Ч.Ундрам, 

Г.Элдэв-Очир ба бус.; Цаасан хөрөг хайчилбар Ц.Галбадрах; Диз. 

Д.Энхнаран; Хавтасны диз. Чой.Эрхэмбаяр.- УБ.: Мөнхийн үсэг,  2020.- 

408х.- (МУИС-ийн Ахмад багш, ажилтны нэгдсэн холбоо).- ISBN: 978-

9919-22-803-3. 

 

МУИС-ийн Ахмад багш, ажилтны нэгдсэн холбооны  санаачлагаар 

бүтээж буй энэхүү намтрын ойллого бүтээлд МУИС- тай ажил 

үйлсээрээ холбогдсон төрийн тэргүүнээс эхлээд эрдэмтэн багш, судлаач 116 эрхмийн тухай 

хөрөг дурсамжууд багтсан байна. Мөн эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийн жагсаалтыг 

хамтатган оруулжээ.  

72.3+74.58  

М 97                                                            /Лав-1/                                         ЭШФ Т 23908-23911 

 

БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН 

 

Дэлгэржав М. Багшийн хөгжил: Хууль, зарлиг, тогтоол, тушаал, заавар, 

дүрэм, журмын эмхтгэл / Ерөн. ред. Б.Батсайхан; Ред. Б.Пүрэвдагва, 

Д.Золбоо, Х.Батсайхан; Эх бэлт. С.Амарзаяа; Хавтасны диз. 

Б.Эрдэнэбулган.- 3 дахь хэвл.- УБ.: Соёмбо, 2020.- 1028х.- ISBN: 978-

99978-2-200-0. 

 

Багшийн хөгжил: Баримтын эмхтгэл ном нь 1921-2017 оны хооронд 

батлагдсан боловсролын тухай Монгол Улсын хууль, зарлиг, тогтоол, 

тушаал, заавар, дүрэм, журмын эмхтгэлүүд багтсан. Зохиогч батлагдсан 

он, сар, өдөртэй нь дэлгэрэнгүй бэлтгэн эмхэтгэсэн 3 дахь удаагийн хэвлэл юм. 

74.266.7  

Д 881                                                        /НХУУТ-4/                                      ЭШФ Т 23965-23967 

 

Мөнхсайхан Ж. Сайн хичээлийн технологи: Монгол хэл, уран зохиол: 9 

анги / Зөвлөх ред. Ц.Өнөрбаян; Техник ред. Б.Алтаншагай; Эх бэлт. 

Б.Үүрийнтуяа; Диз. Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо принт, 2020.- 208х.- ISBN: 

978-99978-71-85-4. 
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Шинэ Монгол дунд сургуулийн багш Ж.Мөнхсайхан 9-р ангийн монгол хэл, уран зохиолын 

хичээлийн технологийг энэхүү номондоо бэлтгэн оруулжээ. 

74.268.0  

М 816                                                       /НХУУТ-7/                                       ЭШФ Т 24075-24077 

 

Мөнхсайхан Ж. Сайн хичээлийн технологи: Монгол хэл, уран зохиол: 10 

анги / Зөвлөх ред. М.Базаррагчаа; Техник ред. Б.Алтаншагай; Эх бэлт. 

П.Номинцэцэг; Диз. А.Нямлхагва.- УБ.: Соёмбо, 2020.- 268х.- ISBN: 978-

99978-71-85-4. 

 

Энэхүү бүтээлд төрөл бүрийн эх бичвэрийг уншиж сонсож хүлээн авах, 

түүнийгээ боловсруулан эмхэлж цэгцлээд яриа болон бичгээр илэрхийлэх, 

хэлийг хэрэглэх явцдаа түүний дүрэм зүй тогтлыг задлан шинжилж 

нэгтгэн дүгнэсний үндсэн дээр хэрэглэх арга зүйн талаар тусгажээ. 

74.268.0  

М 816                                                         /НХУУТ-7/                                     ЭШФ Т 24078-24080 

 

 Мөнхсайхан Ж. Сайн хичээлийн технологи: Монгол хэл, уран зохиол: 

11 анги / Зөвлөх ред. Ц.Өнөрбаян; Техник ред. Б.Алтаншагай; Эх бэлт. 

Б.Үүрийнтуяа; Диз. Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо, 2019.- 216х.- ISBN: 978-

99978-71-85-4. 

 

Энэхүү бүтээлд төрөл бүрийн эх бичвэрийг уншиж сонсож хүлээн авах, 

түүнийгээ боловсруулан эмхэлж цэгцлээд яриа болон бичгээр илэрхийлэх, 

хэлийг хэрэглэх явцдаа түүний дүрэм зүй тогтлыг задлан шинжилж 

нэгтгэн дүгнэсний үндсэн дээр хэрэглэх арга зүйн талаар тусгажээ. 

74.268.0  

М 816                                                            /НХУУТ-7/                                  ЭШФ Т 24081-24083 

 

 Мөнхсайхан Ж. Сайн хичээлийн технологи: Монгол хэл, уран зохиол: 

12 анги / Зөвлөх ред. М.Базаррагчаа; Техник ред. Б.Алтаншагай; Ивээн 

тэтгэсэн Б.Батболд; Эх бэлт. Б.Үүрийнтуяа; Диз. А.Нямлхагва.- УБ.: 

Соёмбо, 2020.- 224х.- ISBN: 978-99978-71-85-4.  

 

Энэхүү бүтээлд төрөл бүрийн эх бичвэрийг уншиж сонсож хүлээн авах, 

түүнийгээ боловсруулан эмхэлж цэгцлээд яриа болон бичгээр илэрхийлэх, 

хэлийг хэрэглэх явцдаа түүний дүрэм зүй тогтлыг задлан шинжилж 

нэгтгэн дүгнэсний үндсэн дээр хэрэглэх арга зүйн талаар тусгажээ 

74.268.0  

М 816                                                           /НХУУТ-7/                                   ЭШФ Т 24084-24086 
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БИЕИЙН ТАМИР. СПОРТ 

 

Дамба Б. САГСАН БӨМБӨГ-ийн цагаан толгой: Би сагсан бөмбөг 

тоглож сурна / Ред. С.Алтантуяа; Диз. Ц.Сугар.- УБ.: Содпресс, 2019.- 

74х.- ISBN: 978-99978-996-5-1. 

 

Энэ номонд сагсан бөмбөгийн суурь үндсэн техникүүд болох шилжилт, 

шидэлт, дамжуулалт, залалт болон гадаа талбайд дадлагын хэлбэрээр 

суралцах талаар. Мөн эхлэн суралцагчдад зориулж онолын мэдлэгээ 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн "Гурвалжин давшилт"-ын үндсэн зарчмууд болон 

"Заслон"-ны хэлбэрүүдийн талаар санамжуудыг багтаасан. 

75.566  

Д 262                                                               /НХУУТ-7/                                ЭШФ Т 24215-24217 

  

Цэрэнчимэд Ц., Үржиндорж Л. Монгол шатрын түүхэн товчоо / Эмхт. 

Ц.Цэрэнчимэд, Л.Үржиндорж; Хавтасны диз. Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо 

принтинг, 2019.- 196х.- ISBN: 978-99978-66-14-1. 

 

Энэхүү бүтээлд Хүннүчүүдийн нэг хэсэг Дундад Ази, Кавказ, Европ 

тивийн асар уудам бүс нутагт нүүдэллэн очиж суурьшин улс гүрэн 

байгуулж байсан тухай түүхэн баримт, энэ үедээ шатрыг түгээн 

дэлгэрүүлж байсныг нотлох эрдэмтдийн бүтээл, судалгааг оруулсны дээр 

нэрт шатарчид онолчдын шатрын хөгжилд оруулсан тодорхой хувь 

нэмрийн тухай бодит баримтыг дэлгэн харуулахын зэрэгцээ Монгол орон дахь шатрын 

хөгжлийн түүх, манай шатарчдын гаргасан амжилтын тухай дэлгэрэнгүй тусгажээ. 

75.581(1)  

Ц 969                                                                                                                  ЭШФ Б 30109-30110 

 

Энхбат Р., Чулуун Г. Шатар & Шатрын математик: Сэтгэхүйн хөгжлийн 

сэдэвчилсэн эмхтгэл / Ерөн. ред. П.Жигжидсүрэн.- 2 дахь хэвл.- УБ.: 

МУИС хэвлэх, 2020.- 268х.- ISBN: 978-9919-20-654-3.  

 

Энэхүү эмхтгэлийн агуулгын ерөнхий сэдэв нь шатар юм. Хүүхэд 

залуусын сэтгэхүйн чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллагч багш, сурган 

хүмүүжүүлэгч, ялангуяа шатрын секц дугуйлангийн багш дасгалжуулагч 

нарт гарын авлага, сургалтын чухал хэрэглэгдэхүүн болох юм. 

75.581  

Э 66                                                                   /БУУТ-7/                                 ЭШФ Т 24212-24214 
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ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ. СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ 

 

Баабар ингэж өгүүлэв: 14 боть / Ред. Б.Цэнддоо; Хавтасны 

диз. Н.Бямбацогт; Эх бэлт. Д.Цэрэндулам.- УБ.: Нэпко, 2020. 

 

Энэхүү  цуврал ботид зохиолч өөрийнхөө 1980-аад оны сүүл 

үеэс эхлэн бичсэн өгүүлэл, нийтлэл, шүүмжлэл, ярилцлага, 

богино өгүүлэл  зэрэг монголын сонин хэвлэлд нийтлүүлж 

байсан бүтээлүүд болон олон улсын хурал зөвлөгөөн ба 

гадаадын их дээд сургуулиудад  уншсан лекцүүд зэрэг бүхий 

л бүтээлийн материалаа эмхэтгэн оруулжээ. 

76.01  

Б 101                                                  

Б.1: Түүх ба үндэстэн /  Техник ред. В.Уянга.- 386х.  

                       /НХУУТ-4, ГНОФ-3/      ЭШФ Т 24224-24226  

Б.2: Даяаршил ба ганцаардал / Техник ред. Б.Нэргүй.- 423х. 

                       /НХУУТ-4, ГНОФ-3/       ЭШФ Т 24227-24229 

 

Б.3: Нийгэм ба тогтолцоо / Техник ред. В.Уянга.- 394х. 

                       /НХУУТ-4, ГНОФ-3/        ЭШФ Т 24230-24232 

 

Б.4: Монгол ба араншин / Техник ред. В.Уянга.- 359х.   

                       /НХУУТ-4, ГНОФ-3/        ЭШФ Т 24233-24235 

Б.5: Эд ба засаг / Техник ред. В.Уянга.- 536х.  

                        /НХУУТ-4, ГНОФ-3/       ЭШФ Т 24236-24238  

 

Б.6: Улс ба төр / Техник ред. В.Уянга.- 424х.  

                         /НХУУТ-4, ГНОФ-3/      ЭШФ Т 24239-24241 

 

Б.7: Нам ба суртал / Техник ред. В.Уянга.- 360х. 

                    /НХУУТ-4, ГНОФ-3/           ЭШФ Т 24242-24244 

 

Б.8: Хүмүүн ба хорвоо / Техник ред. Б.Нэргүй.- 482х. 

                     /НХУУТ-4, ГНОФ-3/          ЭШФ Т 24245-24247 

 

Б.9: Танихуй ба мэдэхүй / Техник ред. Б.Нэргүй.- 391х.  

                   /НХУУТ-4, ГНОФ-3/            ЭШФ Т 24248-24250 

 

Б.10: Утга ба зохиол / Техник ред. Б.Нэргүй, В.Уянга.- 314х. 
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                   /НХУУТ-4, ГНОФ-3/            ЭШФ Т 24251-24253 

 

Б.11: Би ба бид / Техник ред. В.Уянга.- 408х. 

                 /НХУУТ-4, ГНОФ-3/               ЭШФ Т 24254-24256  

 

Б:12: Бүү март / Техник ред. Б.Нэргүй.- 282х. 

                  /НХУУТ-4, ГНОФ-3/               ЭШФ Т 24257-24259 

 

Б.13: Нянгар ба бооцоо / Техник ред. В.Уянга.- 416х. 

                  /НХУУТ-4, ГНОФ-3/              ЭШФ Т 24260-24262 

 

Б.14: Бодол ба эргэцүүлэл / Техник ред. Б.Нэргүй, 

В.Уянга.- 389х. 

                  /НХУУТ-4, ГНОФ-3/              ЭШФ Т 24263-24265  

 

ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

 

Оюун Ц. Нийгэм хэл шинжлэл судлал: Докторант, магистрант, оюутанд 

зориулав / Хян. Ш.Баттөгс.- УБ.: Хөх Монгол принтинг, 2020.- 164х.- 

ISBN: 978-9919-23-834-6. 

 

Энэхүү номонд бид хэл, хэлний хэрэглээний хувьсамхай хөдлөнгө 

шинжийг хүний нийгмийн үе шат, түүхэн цаг үеийн хувьсал хөгжлөөс 

үүдсэн хүчин зүйлстэй холбон авч үзэж тайлбарласан болно. Мөн үндэстэн 

ястны хэл харилцааны онцлог, хүмүүсийн амьдралын орчин, тэдний 

нийгэмд эзлэх байр суурь, нийгэм соёлын нөлөөлөл, нас хүйсийн ялгаат байдал, мэргэжил, 

мэдлэг боловсролын ялгааны онцлогоос шалтгаалж хэлний хэрэглээний сонголт хувьсанги 

байдгийг бүх насныхны болон нийгмийн төлөөлөл, салбар шинжлэх ухааны хэл хэрэглээн 

дээр ажигласнаа жишээ баримтад тулгуурлан авч үзсэн болно. 

81  

О 634                                                           /НХУУТ-3/                                    ЭШФ Т 23941-23943 

 

Равдан Э. “Орчин цагийн хэл шинжлэл” цуврал ном: 5 боть.- 2 дахь хэвл.- 

УБ.: Удам соёл, 2020.- (МУИС-ШУС. Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл 

иргэншлийн дээд сургууль). 

81  

Р 131                                                

Б.1: Хэл шинжлэлийн түүхийн товчоон / Хян. Л.Соёмбо, П.Энхжаргал, 

Б.Пүрэвсүрэн.- 312х.- ISBN: 978-99929-76-66-7. 
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Тэргүүн ботид хэл шинжлэлийн дэг, үзэл баримтлалыг танилцуулсан байна. Үүнд: Эртний 

Герег, Египет, Ром, Хятад, Энэтхэг, Араб болон дундад эртний дорно, өрнийн хэл 

шинжлэлийн уламжлалын тоймыг авч үзсэн байна. Түүнчлэн хэл шинжлэл бие даасан 

шинжлэх ухаан болох, түүхэн харьцуулсан хэо шинжлэл үүсэж бий болсон, XIX зууны өрнийн 

хэл шинжлэлийн мөн чанар, ХХ зууны хэл шинжлэлийн томоохон дэгүүдийн талаар өгүүлжээ. 

                                                                 /НХУУТ-3, ГНОФ-3/                       ЭШФ Т 23914-23916 

 

Б.2: Орчин цагийн хэл шинжлэл-I  / Хян. Ш.Туяа, Д.Бадмаанямбуу, 

Л.Соёмбо ба бус.- 428х.- ISBN: 978-99929-7-679-9. 

 

Орчин цагийн хэл шинжлэл- I  хэмээх дэд ботид зохиолчийн өмнө хэвлүүлж 

байсан ХХ зууны 60-аад он хүртэлх хэл шинжлэлийн голлох үзэл 

баримтлалыг танилцуулсан “Бүтэц хэл шинжлэл”, “Орчин цагийн хэл 

шинжлэл шинжлэлийн үүд”, “Хэл шинжлэлийн утга зүй” гэсэн бүтээлүүд 

багтсан байна. 

                                                                 /НХУУТ-3, ГНОФ-3/                      ЭШФ Т 23917-23919 

Б.3: Орчин цагийн хэл шинжлэл-II / Хян. Л.Соёмбо, Д.Энхжаргал, 

Ц.Оюунсүрэн, Б.Пүрэвсүрэн.- 428х.- ISBN: 978-99929-2-450-0. 

Орчин цагийн хэл шинжлэл- II хэмээх гутгаар ботид орчин цагийн хэл 

шинжлэлийн талаар дэлхийн нэр хүндтэй их сургуулиудын магистр, 

докторын сургалтын агуулгад ордог, орчин үеийн хэл шинжлэлийн 

тэргүүлэх чиглэл, хэл шинжлэлийн сургалт судалгааны агуулгын хувьсгал, 

хэл эзэмшихүйн талаарх америк, европын онолын чиг хандлагыг судлан 

багтаахыг зорьсон болно. 

                                                                /НХУУТ-3, ГНОФ-3/                           ЭШФ Т 23920-23922 

 

Б.4: Хэрэглээний хэл шинжлэл: Хэл сурахуйн онол; Хэрэглээний хэл 

шинжлэл: Үүргийн өгүүлэмжийн хэл зүй / Хян. Л.Соёмбо, В.Батмаа, 

Ц.Оюунсүрэн ба бус.- 559х.- ISBN: 978-99973-855-4-3. 

Энэхүү цуврал бүтээлийн  IV ботид зохиогчийн “Хэрэглээний хэл шинжлэл: 

хэл сурахуйн онол”, “Хэрэглээний хэл шинжлэл: үүргийн өгүүлэмжийн хэл 

зүй” хэмээх бүтээл оржээ. Уг бүтээлд цахим орчинд хүний хэлийг 

хөрвүүлэх асуудлыг шийдэх суурь үндэслэл нь хэлний бүтцийг хийсвэрлэн 

судлах хийгээд нялхас хэлд орох, хоёр дахь хэл сурах үйл, түгээмэл хэлзүй 

болон хэрэглээний хэл шинжлэлийн онол, судалгааны суурийг тайлбарлан, монгол хэлний 

жишээгээр баяжуулсан байна.  

                                                           /НХУУТ-3, ГНОФ-3/                             ЭШФ Т 23923-23925 
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Б.5: Олон хэлний хэв шинжийн судлал / Хян. Л.Соёмбо, В.Батмаа, 

П.Энхжаргал.- 262х.- ISBN: 978-99978-4-324-1.  

Тус цуврал бүтээлийн төгсгөлийн ботид зохиолчийн олон хэлний хэв шинж 

судлалын гол ойлголтуудыг тайлбарлаж, монгол хэлний нийтлэг хийгээд 

өвөрмөц талыг бодит баримтаар нотлон харуулсан бүтээлүүд багтсан ажээ. 

Үүнд: Олон хэлний хэв шинж судлал нь хэл шинжлэлийн бие даасан чиглэл 

болон энэ шинж чанар нь орчин цагийн ОХХШС-ын суурь ойлголт болох 

ба хэл ярианы бүтэц, өгүүлбэрийн хэв шинжийн талаар авч үзсэн байна.   

                                                            /НХУУТ-3, ГНОФ-3/                           ЭШФ Т 23926-23928 

 

АМАН ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

 

Элиаде Мирча. Домог зүйн сэтгэлгээ: Софило Цувр.VIII / Орч. Хулуд 

Ж.Отгонбаяр; Хян. Б.Галаарид; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 

2020.- 328х.- ISBN: 978-9919-20-093-0. 

 

Энэхүү бүтээлд орчин үеийн хийгээд балар эртний хүн, домог хийгээд 

үлгэрийн ялгаа, ардын уламжлалт сүсэг бишрэл хийгээд философийн 

онолын хоорондох залгамж чанарын талаар өгүүлсний дээр балар эртний 

соёл, домогзүйн сэтгэлгээ нь орчин үеийн хүний ухамсрын өвөг үндэс нь 

болдог гэсэн онолоо Мирча Элиаде номондоо дэлгэрүүлэн тайлбарлажээ. 

82.3  

Э 44                                                   /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                              ЭШФ Б 30206-30208         

 

Нандинбилиг Г., Дулам С. Монгол аман зохиолын онол II: Хүүрнэн 

өгүүлэх аман зохиол, жүжиг наадмын аман зохиол / Ред. С.Дулам; Диз. 

Р.Мягмарсүрэн.- Анхны хэвл.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2020.- 400х.- 

(Монгол соёлын чуулган Б.V).- ISBN: 978-9919-20-880-6. 

 

Монгол судлал дахь бэлгэдэл зүйн судалгааны зайлшгүй чухлыг баталсан 

энэхүү монгол аман зохиол судлал нь зүгээр нэг сэдэв судлагдахууны 

тулгамдсан асуудал төдий биш, дэлхий дахины ардын билиг зүй, угсаатан 

судлалын хамгийн сүүл үеийн хувьсал өөрчлөлтийн давлагаан дунд хамт нэгэн үелэлд багтаж 

буй асуудлуудыг хөнджээ. Үүнд: хүүрнэн өгүүлэх аман зохиол буюу үлгэр, домог, хууч яриа, 

хошигнол, жүжиг наадмын аман зохиол буюу баяр наадам, зан үйлийн тоглоом наадгай, үгийн 

наадам, дуу хуур, бүжиг, жүжиг зэрэг монгол аман зохиолын төрлүүдийг шинжлэх ухааны 

үүднээс судлан тайлбарлажээ. 

82.3(1)  

Н 28                                                  /НХУУТ-7, ГНОФ-8/                              ЭШФ Т 24266-24268 
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УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

 

Зоригт Д., Ганболд Д. Ордосын Р.Хишигбатын бүтээлийн чуулган: 

1849-1917 / Хөрв.  Д.Зоригт, Д.Ганболд; Ред. Аруухан; Бар чимэглэгч 

Гэгээнсод; Хавтасны зур. Хүвчин.- Ордос: Үндэстний хэвлэлийн хороо, 

2019.- 646х.- ISBN:978-7-105-15669-6.  

 

Энэхүү бүтээлд Монгол үндэстний орчин үеийн их хүмүүн, алдарт яруу 

найрагч,түүхч, сурган хүмүүжлийн зүтгэлтэн Р.Хишигбат /1849-1917 

одоогийн Өвөр Монгол/-ын бүтээлийн судалгаа мөн түүний шүлэг, яруу 

найраг, дууны гар бичмэлүүдийг эмхэтгэн оруулжээ. 

83.3  

З 702                                                     /НХУУТ-5, ГНОФ-3/                          ЭШФ Т 24020-24022                                                                                      

 

 

Отгонбаяр Ж.ба бус. МУБИС-ийн өгүүллүүд / С.Энхбаяр, Г.Батсуурь; 

Ред. Ж.Батбаатар; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2020.- 280х.- 

ISBN: 978-9919-20-398-6.  

 

Энэ эмхэтгэлд МУБИС-ийн НХУС-ийн нийгмийн ухааны тэнхимийн 

багш Ж.Отгонбаяр, утга зохиолын тэнхимийн эрхлэгч профессор 

С.Энхбаяр, уран зохиол шинжээч доктор Г.Батсуурь нарын судалгаа 

шинжилгээний өгүүллүүд багтсан байна. 

 

83.3(1)  

О-535                                                             /НХУУТ-5/                                  ЭШФ Б 30263-30265 

 

УРАН ЗОХИОЛ 

 

Хомэр. Одиссэй / Орч. Д.Цахилгаан; Ред. Ж.Хишигжаргал; Зур. 

Б.Гантулга; Эх бэлт. З.Мандах.- УБ.: Монсудар, 2020.- 647х.- ISBN: 978-

99973-1-404-8. 

 

Энэхүү дэлхийн сонгодог уран зохиолын сор, сод бүтээл Одиссэй хэмээх 

Их хөлгөн тууль анх удаа монгол хэлээр хэвлэгдлээ. Утга агуулга гүн, уран 

сэтгэмж төгөлдөр энэ зохиолыг эртний Грекийн Хомэр гээч суут найрагч 

Нийтийн тооллын өмнөх IV зуунд, барагцаалбал 2600 жилийн тэртээд 

бүтээсэн нь бахдаж баршгүй гайхамшиг мөн. Ийм өнө эртний үүх түүхийг 

домоглон, уран сайхнаар нийтгэж, нэгэн цул сонгодог тавьцад сүлжин томж, Одиссэй гэдэг 
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зориг баатарлаг агаад түмэн зовлон бэрхшээл туулж, ялж дийлсэн нэгэн хэцүү бэрх, нэн 

ээдрээт амьдралд багтаан зохиомжилсон нь тун сонирхолтой. 

84(0)  

Х 44                                                        /НХУУТ-5, ГНОФ-4/                        ЭШФ Б 30139-30141 

 

Баатар Д. Ноён хутагтын зохионгуйн тольт: Тавдугаар ноён гэгээн 

Данзанравжаагийн билиг, эрдэм, бүтээл амьдралын ачлалт түүхэн 

замналын бүрэн өгүүлэмжит роман / Номыг ивээн тэтгэсэн Б.Дэлгэрсайхан; 

Хян. Р.Биндэрьяа; Эх бэлт. Г.Батхуяг.- УБ., 2020.- 194х. 

 

Энэхүү романд Равжайн аав, ээж, Дадя-Шуари, Балжидонмэ, хүү Дүйнхор 

тэргүүтэн хамтлагийн бусад бүтээлчингүүд тус бүрийн зан төрх, үзэл 

бодол, санаа зорилго нь бүрдэн цогцолсон байхын хамт үйл хэрэг явдал 

замнал нь түүхэн бодит эш сурвалжаас урган уялдаж шүтэлцжээ. Нөгөө талаар Данзанравжайг 

ид шидийн чимгээр хийсвэрлэхээс зайлсхийж оюун билгийн, авъяас чадвар төгөлдөр, бүхний 

туст үйл хэрэгт сэтгэл зүтгэл, хүч хөдөлмөрөө зориулсан жирийн л нэгэн ачлалт бүтээлч хүний 

дүрээр амьдралын үнэнээр үзүүлжээ. 

84(1)  

Б 111                                                                                                                             ЭШФ Б 30105 

 

Даваадулам Ж. Наймдугаар сарын цэцэг: Шүлгийн түүвэр / Ред. 

Ц.Энхмаа.- УБ.: МУИС пресс, 2018.- 190х.- (МУИС).- ISBN: 978-99978-58-

61-0. 

 

Хорь гаруй жилийн турш яруу найрагтай нууцхан нөхөрлөсөн 

Ж.Даваадуламын анхны магадгүй бас сүүлчийн шүлгийн түүвэр энэ байх. 

Цэцэг дэлгэрээд ганддаг шиг хорвоогийн бүх юм өөрийн цаг хугацаатай. 

Залуу насны хайр дурлал, гуниг уйтгарын тухай зохиогч шүлэглэжээ. Гэвч 

өчнөөн жил бичиж, хуулан бичиж нандигнан хадгалсан шүлгүүдээ яах билээ. Та бүхэндээ 

тэднийгээ хэвлүүлэн түгээхээр шийдэн энэхүү номоо өргөн барьж байна. 

84(1)-5  

Д 121                                                        /НХУУТ-3/                                       ЭШФ Б 30209-30210 

 

Сарантуяа Л. Амраг навчис / Ред. Б.Хишигсүх; Зураг чимэглэл Ж.Намуун; 

Диз. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком Пресс, 2020.- 84х.- ISBN: 978-9919-20-599-

7. 

Энэхүү шүлгийн түүвэрт хэдийнээ л шүлэгч хэн бүхний сэтгэл зүрхэнд 

мөнхөд оршин дуулагдаж байдаг ижий, аавыгаа, эх орноо, алаг үрсээ, амин 

хайртай газар нутгаа, үүх түүхээ, түүчээлэн ирсэн он жилүүдээ, баяр гунигт 

цагийн нугачааг хүртэл тэрээр бас найргийн шадууддаа тэрлэсэн байх юм. 
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84(1)-5  

С 339                                                          /НХУУТ-3/                                    ЭШФ Б 30311-30313 

 

Достоевский Ф. Доод хонгилоос гарсан тэмдэглэл / Орч Ч.Эрдэмбилэг; 

Хян. М.Мөнхзаяа; Зур. Б.Одмандал; Бэлт. Л.Амаржаргал.- УБ.: 

Сэлэнгэпресс, 2020.- 170х.- ISBN: 978-9919-20-152-4.  

 

Федор Михайлович Достоевский 1821-1881 хооронд амьдарч байсан 

Оросын аугаа их зохиолч гэгддэг. 43 насандаа бичсэн түүний энэхүү 

туужийг экзистенциалист урсгалын нэг гэж хожмын зохиолчид үздэг. 

Ч.Эрдэмбилэгийн орчуулгаар олны хүртээл болгож байна. 

84(2Орос)-44  

Д 70                                                             /НХУУТ-3/                                    ЭШФ Б 30258-30259 

 

Дюрренматт Ф. Амлалт: Монсудар утга зохиол №33 / Ред. 

Ж.Хишигжаргал, Д.Очирмаа; Герман хэлнээс орч. Б.Ундрах; Эх бэлт. 

С.Батжаргал; Зөвл. А.Шнорбуш, Р.Энхбат.- УБ.: Монсудар, 2020.- 193х.- 

ISBN: 978-99973-1-865-7. 

 

Фридрих Дюрренматт бол ХХ зууны Швейцарын зохиолчдын олонд 

хамгийн их танигдсан гол төлөөлөгч бөгөөд энэ романаа анх 1958 онд олны 

хүртээл болгожээ. Монсудар утга зохиол цувралын 33 дахь дугаараар 

зохиолчийн энэхүү романыг толилуулж байна. 

84(4Шве)-44  

Д 995                                                      /НХУУТ-4, ГНОФ-3/                         ЭШФ Б 30308-30310 

 

Цэнджав Д. Бөмбөгөр ногоон: Роман / Ред. Д.Галбаатар; Уран сайхны зөвл. 

О.Нацагдорж; Зураач Д.Булгантуяа; Хавтасны диз. Б.Энхчимэг; Эх бэлт. 

Л.Амаржаргал; Хянагч ред. Ц.Гүнбилэг.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 2020.- 459х.- 

ISBN: 978-9919-20-412-9. 

 

Энэхүү романыг гуч, дөчөөд оны үеийн Улсын төв театр буюу "Бөмбөгөр 

ногоон" хэмээн түмэн олноо алдаршиж, мэргэжлийн шинэ соёл урлаг, гоо 

сайхан, ертөнцийг үзэх үзэлд үлэмжийн гавъяат нөлөө үзүүлсэн урлагийн 

ариун сүмийн эргэн тойрны бодит амьдрал, аман түүх, зохиолчийн өөрийн хувийн урлан 

судлалын архив, алтан үеийн болоод шувтарга үеийн олон уран бүтээлчидтэй сэтгүүлчийн 

хувиар ярилцлага хийж, урлагийн ертөнцөөс холгүй юм юмны зах зухад амьдарч бүтээж 

явсандаа тулгуурлан бодит үнэн болоод уран сайхны сэтгэмжийг хослуулан бичсэн. 

84-44  

Ц 956                                                         /НХУУТ-4, ГНОФ-8/                     ЭШФ Б 30260-30262 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2020 №04 
 

 

 Page 
33 

 
  

ГҮН УХААН 

 

Бадамдорж Д. Танин мэдэхүйн утга зүйн удиртгал: Эрдэм 

шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэл / Эрхл. Лу.Соёмбо; Хавтасны хийцийг 

урласан Б.Баясгалан; Эхийг цахим тооцоолуурт оруулсан Н.Энхчимэг.- 

УБ.: Удам соёл, 2018.- 204х.- (Чой. Лувсанжавын нэрэмжит Хэл 

иргэншлийн дээд сургууль).- ISBN: 978-99978-2-247-5. 

 

Энэхүү номд монгол сэтгэхүй, хэл, танин мэдэхүйн холбоо хамаарлыг 

ажигласан, үг, хэллэг, хэлц, өгүүлбэрээр монгол мэдлэг илрэх монгол 

хэлний зүйрлэл, хос ба гурвал сэтгэлгээний үг хэллэг, зэрэгцүүлэл, өөрчлөл, төлөөлөл, үгийн 

сангийн дархлаа, соёлын үгс, бурханы шашны үг хэллэг хийгээд хэлний бүтээвэрээр монгол 

мэдлэг илрэх хүн, амьтан, ургамал, газар ус зэргийг танин мэдсэн дагаврын утгыг шинжилсэн 

эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг танилцуулсан болно. 

87.22  

Б 153                                                        /НХУУТ-7, ГНОФ-5/                       ЭШФ Т 24149-24151 

 

Буянтогтох Х. Ухаан тэлүүлж, мэдлэг зузаатгах рашааны дусал-4 / Ред. 

Д.Баяндалай.- УБ.: Адмон принт, 2020.- 212х.- ISBN: 978-9919-23-976-3. 

 

Энэхүү бүтээлд аливаа хүний бүхий л ажил үйл, сурлага мэдлэг боловсрол, 

туршлагын ололт амжилт, бүтээлийн үр дүн, аз жаргал, баяр баясгалангийн 

үрийг тарьж урт наслахын алтан түлхүүр болох эрүүл мэнд, мөн зарим 

чухал мэдээ мэдээллээс гадна тусгаар тогтнол зэрэг сайхан шүлгүүдийг 

багцлан эмхтгэжээ. 

87.22  

Б 819                                                                                                                   ЭШФ Б 30213-30214  

 

Харен Фредрик. Сэтгэх урлаг / Ред. Б.Батсайхан; Орч. Б.Хулан, 

З.Батсанаа; Хян.  Г.Мягмарсүрэн; Диз. Л.Амаржаргал.- 4 дахь хэвл.- УБ.: 

Сэлэнгэпресс, 2020.- 196х.- ISBN: 978-99978-0-475-4.  

 

Энэхүү бүтээл нь Харены 3 дахь ном юм. Таны төлөвлөсөн олон олон санаа 

сэтгэл дотор тань яваа гэдэгт итгэлтэй байна. Түүнийгээ бодит болго, 

амьдралдаа бодитоор хэрэгжүүл. Та уг номноос өөрийн санаагаа бодит үйл 

хэрэг болгоход юуг анхаарах, юуг хийх ёстойд суралцахаас гадна, 

өөрийнхөө санааг тэмдэглэх хуудсууд ч таны гарт байна. Нэг ёсондоо та 

өөрийн шинэ санааны номоо ч хамт бичиж байгаа хэрэг юм. Хийх гэснээ хийж, баяжуулж 

Алтан санаагаа амьдралдаа ашигла. Үүнд хүрэх аргыг, зоригийг, хүчийг энэхүү номноос олох 

болно. 
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87.22  

Х 235                                                         /НХУУТ-3/                                      ЭШФ Б 30220-30222 

 

Боас Франц. Балар эртний хүний оюун ухаан: Софило Цувр.V / Орч. 

Хулуд Ж.Отгонбаяр; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2019.- 

304х.- ISBN:978-9919-22-138-6.  

 

Энэ удаад Франц Боас алдартын Балар эртний хүний оюун ухаан бүтээлийг 

сонгон орчууллаа. Хүн төрөлхтөн хувьслын онолын шатаар уваа цуваа 

замнаж, цагаан арьстан бусдыг эрхшээн захирах эрхтэй гэх үзэл 

үндэслэлгүй агаад эндүү ташаа болохыг Ф.Боас нотлон харуулж, соёл бүр, 

угсаатан бүр, хүн бүр толгой даан оршин тогтнох эрх чөлөөтэй талаар 

тусгажээ. 

87+28.71  

Б 521                                                     /НХУУТ-7, ГНОФ-10/                        ЭШФ Б 30198-30200 

 

Хүний тухай философи: Софило Цувр.1 / Орчуулж эмхт. Ж.Отгонбаяр; 

Диз. Э.Мөнхзул.- УБ.: Битпресс, 2016.- 240х- ISBN: 978-99978-3-049-4. 

Энэхүү бүтээлд хүний тухай философийн асуудлыг авч үзсэн гадаадын 

эрдэм шинжилгээний зарим өгүүллийг орчуулан оруулснаас гадна 

холбогдох арвин баян өгүүллүүдээс сонголт хийхдээ бэлгэдлийг бодон 

түүхчлэхийг биш, харин өнөөгийн манай философи, нийгмийн 

сэтгэлгээний салбар дахь сургалт, сурталчилгаанд онол, аргазүйн хувьд нэн 

тэргүүний үнэ цэнэтэйг нь чухалчилан хамруулжээ. 

87.3  

Х 823                                                       /НХУУТ-7, ГНОФ-2/                         ЭШФ Б 30189-30191 

 

Шелер Макс. Философийн хүн судлал: Софило Цувр.VII / Орч. Хулуд 

Ж.Отгонбаяр; Хян. Б.Ганбат; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 

2020.- 184х.-  ISBN: 978-9919-20-093-0.  

 

Энэ удаад Философийн хүн судлалыг үндэслэгчдийн нэг хэмээх алдар 

хүндийг зүй ёсоор хүлээдэг Макс Шелерийн (1874-1928) бүтээлийг сонгон 

орчууллаа. Үүнд: Хүн гэж хэн бэ? Хүн хэрхэн оршин байдаг вэ? Хүний 

амьдралын утга учир чухам юу юм бэ? зэрэг мөнхийн асуудлын талаар 

цагийг эзэлсэн их сэтгэгчидтэй хийсэн ярилцлагыг тусгажээ. 

87.3  

Ш 453                                                       /НХУУТ-7, ГНОФ-2/                      ЭШФ Б 30203-30205 
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ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХИ НОМУУД 

 

Bruckmeier K. Global Environmental Governance Social-Ecological 

Perspectives.- Palgrave Macmillan, 2019.- 289p.- ISBN: 978-3-319-98110-3. 

 

This book provides a critical review of global environmental governance as part 

of the broader process of sustainably transforming modern society. The author 

argues for substantial modifications, outlining potential improvements in 

knowledge bridging processes, integration and synthesis that offer valuable 

information for environmental policy and governance. These improvements, he 

argues, should be achieved through the use of theoretical and empirical knowledge gleaned from 

global scenario analysis and interdisciplinary environmental research, and with the aid of new 

practices for knowledge sharing, cooperation and collective learning. The analysis presented in the 

book is based on recent developments in social ecology and the author's interdisciplinary theory of 

society-nature interaction. 

20.18+67.407  

B 90                                                                                                                                   Цахим 7591 

 

Vallentine J.F. Grazing management.- 2nd ed.- San Diego: Academic Press, 

2001.- 659p.- ISBN: 978-0127100012. 

 

Grazing animals need to be managed in order to accommodate desired results 

in terms of animal, plant, land and economic responses. Grazing Management, 

Second Edition integrates principles and management techniques that apply to 

all grazing lands and to all grazing animals. This comprehensive volume 

provides authoritative review on a wide range of relevant topics: animal 

nutrition and nutritional balance when fed on different sorts of grazing lands; 

seasonal variation and limits placed on ecosystems by grazing; the effects of grazing on grazing lands; 

the various sorts of grazing behaviors; selecting plants and managing grazing lands, as well as many 

other important topics bearing upon the methods, practises and procedures for properly managing 

grazing lands and animals.Animal nutrition and nutritional balance when fed on different sorts of 

grazing landsSeasonal variation and limits placed on ecosystems by grazingThe effects of grazing on 

grazing landsThe various sorts of grazing behavioursSelecting plants and managing grazing lands 

20.18 

V 16                                                                                                                                 Цахим 7574 

 

State and environment: The comparative study of environmental governance / Edit. Andreas 

Duit.- Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2014.- 363p.- ISBN: 978-0262525817. 
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Studies of environmental governance that show the relevance of the state's role 

in environmental politics and the analytical power of the comparative approach. 

State environmental governance is often perceived as inadequate, insufficient, 

or constrained by considerations of economic growth. Yet the impact of state 

environmental governance dwarfs that of the market or international 

organizations. The book also demonstrates the analytical power of the 

comparative approach to the study of environmental politics and policy, 

offering cross-national comparisons of environmental governance in both 

developed and developing countries. Some chapters are based on qualitative studies from a small 

number of countries; others offer statistical analyses of quantitative data from many more countries 

over a longer time period. 

20.18+67.407  

S 81                                                                                                                                   Цахим 7592 

MATHEMATICS 

 

Serway R.A., Jewett J.W. Principles of physics: A calculus-based text.- 5th  ed. 

– Boston: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013.- 1088p.- ISBN: 978-1-133-

10426-1. 

 

PRINCIPLES OF PHYSICS features a concise approach to traditional topics, 

an early introduction to modern physics, and integration of physics education 

research pedagogy, as well as the inclusion of contemporary topics throughout 

the text. This revision of PRINCIPLES OF PHYSICS also contains a new 

worked example format, two new Contexts features, a revised problem set based 

on an analysis of problem usage data from WebAssign, and a thorough revision of every piece of line 

art in the text. 

22.3  

S 49                                                                                                                                        ГФ 20172  

 

Serway R.A., Vuille C. College physics.- 11th ed. – Australia: Cengage 

Learning, 2018.- 958p.- ISBN: 978-1-305-95230-0. 

 

This proven text combines a logical presentation of physical concepts 

with a consistent strategy for solving problems and an unparalleled array 

of worked examples to help you master the concepts and skills of the 

course. 

22.3  

S 49                                                                                            ГФ 20173                                                                                                                                        
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WORLD STUDIES 

 

Tarbuck E.J., Lutgens F.K. Earth Science.- NY.: Pearson, 2018.- 765p.- 

ISBN: 978-0134746241. 

 

Designed to accompany Tarbuck and Lutgens' Earth Science and Foundations 

of Earth Science, this manual can also be used for any Earth science lab course 

and in conjunction with any text. It minimizes the need for faculty instruction in 

the lab, freeing instructors to interact directly with students. Widely praised for 

its concise coverage and dynamic illustrations by Dennis Tasa, the text contains 

twenty-four step-by-step exercises that reinforce major topics in geology, 

oceanography, meteorology, and astronomy. 

26.82(0)  

T 21                                                                                                                                        ГФ 20171                                         

BIOLOGICAL SCIENCE 

 

Bonnan M.F. The Bare bones: An unconventional evolutionary history of 

the skeleton.- Bloomington: Indiana University Press, 2016.- 508p.- ISBN: 

9780253018328. 

                                                                  

What can we learn about the evolution of jaws from a pair of scissors? How 

does the flight of a tennis ball help explain how fish overcome drag? What do 

a spacesuit and a chicken egg have in common? Highlighting the fascinating 

twists and turns of evolution across more than 540 million years, paleobiologist 

Matthew Bonnan uses everyday objects to explain the emergence and 

adaptation of the vertebrate skeleton. What can camera lenses tell us about the eyes of marine reptiles? 

How does understanding what prevents a coffee mug from spilling help us understand the posture of 

dinosaurs? The answers to these and other intriguing questions illustrate how scientists have pieced 

together the history of vertebrates from their bare bones. With its engaging and informative text, plus 

more than 200 illustrative diagrams created by the author, The Bare Bones is an unconventional and 

reader-friendly introduction to the skeleton as an evolving machine. 

28.02  

B 76                                                                                                                                 Цахим 7569 

 

Miller S.A. General zoology: laboratory manual.- 7th ed. - NY.: McGraw-Hill, 

2013.- 354p.- ISBN: 978-0-07-747929-9. 

 

This General Zoology Laboratory Manual is intended for students taking their 

first course in zoology. Provided are exercises and experiences that will help 

students: (1) understand the general principles that unite animal biology, (2) 
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appreciate the diversity found in the animal kingdom and understand the evolutionary relationships 

that explain this diversity, (3) become familiar with the structure and function of vertebrate organ 

systems and appreciate some of the evolutionary changes that took place in the development of those 

organ systems, and (4) develop problem-solving skills. 

28.6  

M 70                                                                                                                                     ГФ 20167 

 

Moyes C.D., Schulte P.M. Principles of animal physiology.- 3rd ed.- Toronto: 

Pearson, 2016.- 750p.- ISBN: 978-0-321-83817-9.  

 

The book delivers the fundamentals of animal physiology, while providing an 

integrative learning experience, drawing on ideas from chemistry, physics, 

mathematics, molecular biology and cell biology for its conceptual 

underpinnings. 

28.67  

M 78                                                                                                    ГФ 20166                                                                                                               

 

Cooley H.R. Finding Augusta: Habits of mobility and governance in the 

digital era.- 1st ed.- Hanover, New Hampshire: Dartmouth College Press, 2014.- 

175p.- ISBN: 978-1611685220. 

 

Winner of the 2015 Anne Friedberg Innovative Scholarship Award from the 

Society for Cinema and Media Studies Finding Augusta breaks new ground, 

revising how media studies interpret the relationship between our bodies and 

technology. This is a challenging exploration of how, for both good and ill, the 

sudden ubiquity of mobile devices, GPS systems, haptic technologies, and other 

forms of media alter individuals'experience of their bodies and shape the social collective. The author 

succeeds in problematizing the most salient fact of contemporary mobile media technologies, namely, 

that they have become, like highways and plumbing, an infrastructure that regulates habit. Audacious 

in its originality, Finding Augusta will be of great interest to art and media scholars alike 

32.81+60.56  

C 65                                                                                                                                    Цахим 7589 

 

MEDICAL SCIENCE 

 

Ahmad Yusuf Al-Hajj. Islamic medicine: The key to a better life.- 

Darussalam, 2010.- 417p.- ISBN: 978-603-500-061-1.  

 

In the book the author relates numerous natural super foods and holistic 

remedies, which if applied to our every day lives, will not only help make our 
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life become better, but will improve our over-all health dramatically. All that a person needs to live 

a better and healthy life has been discussed by the author and he shows how this is all related from 

the Qur'an and the Sunnah of the Last Messenger, Muhammad (peace be upon him). This book is 

must for all those who wish to live a natural and healthy life. Whoever reads this book with an open 

mind will realize the importance that a healthy lifestyle has within the Islamic faith. 

51.23  

A 27                                                                                                                                       ГФ 20136 

SOCIAL SCIENCES 

 

Cities and cultural policy and governance: The cultures and globalization 

series vol. 5 / Edit. Helmut K. Anheier, Yudhishthir Raj Isar.- London: SAGE, 

2012.- 448p.- ISBN: 978-1446201237. 

 

Today is a new metropolitan age and for the first time ever more people live in 

cities than they do anywhere else. As cities strengthen their international and 

cultural influence, the global world is acted out most articulately in the world's 

urban hubs - through its diverse cultures, broad networks and innovative styles 

of governance. Looking at the city through its internal dynamics, the book examines how governance 

and cultural policy play out in a national and international framework. Making a truly global 

contribution to the literature, editors Isar and Anheier bring together a truly international and highly-

respected collection of scholars. In doing so, they skilfully steer debates beyond the city as an 

economic powerhouse, to cover issues that fully comprehend a city's cultural dynamics and its impact 

on policy including alternative economies, creativity, migration, diversity, sustainability, education 

and urban planning. Innovative in its approach and content, this book is ideal for students, scholars 

and researchers interested in sociology, urban studies, cultural studies, and public policy 

60.56  

C 58                                                                                                                                    Цахим 7586  

 

 HISTORICAL SCIENCE  

 

Judt T. Postwar: A history of Europe since 1945.- NY.: Penguin Press, 2006.- 

878p.- ISBN: 9781594200656. 

 

Almost a decade in the making, this much-anticipated grand history of postwar 

Europe from one of the world's most esteemed historians and intellectuals is a 

singular achievement. Postwar is the first modern history that covers all of 

Europe, both east and west, drawing on research in six languages to sweep 

readers through thirty-four nations and sixty years of political and cultural 

change-all in one integrated, enthralling narrative. Both intellectually ambitious 

and compelling to read, thrilling in its scope and delightful in its small details, Postwar is a rare joy 
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63.3(4)  

J 89                                                                                                                                     Цахим 7562 

 

Ropp P.S. China in world history.- NY.: Oxford University Press, 2010.- 

184p.- ISBN: 9780195170733. 

 

Here is a fascinating compact history of Chinese political, economic, and 

cultural life, ranging from the origins of civilization in China to the beginning 

of the 21st century. Historian Paul Ropp combines vivid story-telling with 

astute analysis to shed light on some of the larger questions of Chinese history. 

What is distinctive about China in comparison with other civilizations? What 

have been the major changes and continuities in Chinese life over the past four 

millennia? Offering a global perspective, the book shows how China's nomadic neighbors to the north 

and west influenced much of the political, military, and even cultural history of China. Ropp also 

examines Sino-Indian relations, highlighting the impact of the thriving trade between India and China 

as well as the profound effect of Indian Buddhism on Chinese life. The author discusses the 

humiliation of China at the hands of Western powers and Japan, explaining how these recent events 

have shaped China's quest for wealth, power and respect today, and have colored China's perception 

of its own place in world history. 

63.3(5China)  

R 78                                                                                                                                   Цахим 7561 

 

Fagan B.M., Durrani N. Archaeology. A brief introduction.- ed. 12th.- NY.: 

Routledge/Taylor & Francis Group, 2016.- 396p.- ISBN: 9781138190313. 

 

Archaeology is a jargon-free and accessible introduction to the field which 

details how archaeologists study the human past in all its fascinating diversity. 

Reflecting the global scope of the discipline, the book has a truly international 

coverage of important discoveries and sites from many corners of the globe. 

Individual chapters examine archaeology and its history, considering the role 

of the archaeologist and how they discover, investigate and classify sites and artifacts. This journey 

through archaeology also includes a discussion of important individuals and groups, and some of the 

ways in which archaeologists attempt to explain major social and cultural changes in the remote past. 

Archaeology ends with an outline of the complex world of cultural resource management and gives 

invaluable advice on how to become an archaeologist. Richly illustrated throughout, this popular and 

engaging textbook on archaeological methods has introduced generations of students to the 

captivating world of archaeology  

63.4  

F 15                                                                                                                                    Цахим 7568  
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ECONOMIC SCIENCE 

 

Best practices in talent management: how the world's leading corporations 

manage, develop, and retain top talent / Edit. Marshall Goldsmith, Louis 

Carter.- San Francisco: Pfeiffer, 2010.- 305p.- SBN: 9780470499610. 

 

This book includes the most up-to-date thinking, tools, models, instruments and 

case studies necessary to identify, lead, and manage talent within your 

organization and with a focus on results. This is a superb compendium of stories 

that give the reader a peek behind the curtains of top-notch organizations who 

have wrestled with current issues of talent management. Their lessons learned are vital for leaders 

and practitioners who want a very valuable heads up. This is a must read for organization leaders and 

HR practitioners who cope with the today's most critical business challenge talent management. This 

book provides a vast amount of thought provoking ideals, tools, and models, for building and 

implementing talent management strategies. 

65.290-2  

B 52                                                                                                                                    Цахим 7582 

 

Busuttil J. The Practitioner's guide to product management.- 1st ed. - NY.: 

Grand Central Publishing, 2015.- 195p.- ISBN: 9781455548569. 

 

Despite years of research, countless products like these see high-profile launches, 

only to end up failing to connect with an audience. 

The Practitioner's Guide to Product Management will help you create a lasting 

product and take you through the field of product management with candid stories 

and a litany of real-world experiences 

65.290-2  

B 97                                                                                                                                    Цахим 7576 

 

Duhigg C. Smarter faster better: The Transformative power of real 

productivity.- 1st ed.- NY.: Random House, 2016.- 369p.- ISBN: 9780812983593. 

 

At the core of Smarter Faster Better are eight key productivity concepts—from 

motivation and goal setting to focus and decision-making—that explain why some 

people and companies are get so much done. Drawing on the latest findings in 

neuroscience, psychology, and behavioral economics—as well as the experiences 

of CEOs, educational reformers, four-star generals, FBI agents, airplane pilots, 

and Broadway songwriters—this painstakingly researched book explains that the 

most productive people, companies, and organizations don’t merely act differently. They know that 

productivity relies on making certain choices. The way we frame our daily decisions; the big 
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ambitions we embrace and the easy goals we ignore; the cultures we establish as leaders to drive 

innovation; the way we interact with data: These are the things that separate the merely busy from 

the genuinely productive.  

65.290-2  

D 84                                                                                                                                   Цахим 7580 

 

Value proposition design: How to create products and services 

customers want / O. Alexander, P.Yves, B.Gregory.- Hoboken: John 

Wiley & Sons, 2014.- 290p.- ISBN: 9781118968055. 

 

The authors of the international bestseller Business Model Generation 

explain how to create value propositions customers can't resist Value 

Proposition Design helps you tackle the core challenge of every 

business — creating compelling products and services customers want 

to buy. This highly practical book, paired with its online companion, will teach you the processes and 

tools you need to create products that sell.Using the same stunning visual format as the authors'global 

bestseller, Business Model Generation, this sequel explains how to use the “Value Proposition 

Canvas” to design, test, create, and manage products and services customers actually want.Value 

Proposition Design is for anyone who has been frustrated by new product meetings based on hunches 

and intuitions; it's for anyone who has watched an expensive new product launch fail in the market. 

The book will help you understand the patterns of great value propositions, get closer to customers, 

and avoid wasting time with ideas that won't work. You'll learn the simple process of designing and 

testing value propositions, that perfectly match customers'needs and desires.In addition the book 

gives you exclusive access to an online companion on Strategyzer.com. You will be able to assess 

your work, learn from peers, and download pdfs, checklists, and more.Value Proposition Design is 

an essential companion to the ”Business Model Canvas” from Business Model Generation, a tool 

embraced globally by startups and large corporations such as MasterCard, 3M, Coca Cola, GE, 

Fujitsu, LEGO, Colgate-Palmolive, and many more.Value Proposition Design gives you a proven 

methodology for success, with value propositions that sell, embedded in profitable business models. 

65.290-2  

V 16                                                                                                                                   Цахим 7581 

 

Porter M.E. The competitive advantage of nations: Creating and sustaining 

superior performance.- NY.: Free Press, 2014.- 855p.- ISBN: 9780684841472.  

 

Based on research in ten leading trading nations, The Competitive Advantage of 

Nations offers the first theory of competitiveness based on the causes of the 

productivity with which companies compete. Porter shows how traditional 

comparative advantages such as natural resources and pools of labor have been 

superseded as sources of prosperity, and how broad macroeconomic accounts of 
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competitiveness are insufficient. The book introduces a whole new way to understand the competitive 

position of a nation groups of interconnected firms, suppliers, related industries, and institutions that 

arise in particular locations, has become a new way for companies and governments to think about 

economies, assess the competitive advantage of locations, and set public policy. In an era of 

intensifying global competition, this pathbreaking book on the new wealth of nations has become the 

standard by which all future work must be measured. 

65.290-2 

P 85                                                                                                                                   Цахим 7583 

 

Michalko M. Thinkertoys. A handbook of creative-thinking techniques.- 2nd 

ed. - Berkeley, Calif: Ten Speed Press, 2006.- 394p.- ISBN: 9781580087735. 

 

Rethink the Way You Think In hindsight, every great idea seems obvious. But 

how can you be the person who comes up with those ideas? In this revised and 

expanded edition of his groundbreaking Thinkertoys, creativity expert Michael 

Michalko reveals life-changing tools that will help you think like a genius. From 

the linear to the intuitive, this comprehensive handbook details ingenious 

creative-thinking techniques for approaching problems in unconventional ways. 

Through fun and thought-provoking exercises, you'll learn how to create original ideas that will 

improve your personal life and your business life. Michalko's techniques show you how to look at 

the same information as everyone else and see something different. With hundreds of hints, tricks, 

tips, tales, and puzzles, Thinkertoys will open your mind to a world of innovative solutions to 

everyday and not-so-everyday problems 

65.290-2  

M 65                                                                                                                                   Цахим 7579 

 

Miller L. The practitioner's guide to User experience design.- NY.: Grand 

Central Publishing, 2015.- 181p.- ISBN: 9781455548583. 

 

The Practitioner's Guide to User Experience Design breaks down the essence of 

what it takes to meet a customer's needs -- and shows you how to apply these 

principles while working in tech.Sell a hamburger. Run an airline. Build a 

website. No matter how simple or complicated your business is, there's one thing 

that determines if it's a success or not: the customer.From finding your 

inspiration to creating prototypes, this book pulls from case studies, research, and personal experience 

to give you the tools and tactics you need to survive in the fast-paced world of UX design. 

65.290-2 

M 70                                                                                                                                  Цахим 7577 
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The handbook of board governance: A comprehensive guide for public, 

private, and not-for-profit board members / Edit. Richard Leblanc.- 2nd ed.- 

Hoboken, New Jersey: Wiley, 2020.-ISBN: 9781119537168.  

 

The revised new edition of the must-read guide for executives—provides 

comprehensive coverage of topics in corporate governance by leading subject-

matter experts The Handbook of Board Governance is the marketing-leading 

text on public, nonprofit, and private board governance. Providing 

comprehensive, in-depth coverage, this unique text represents a collaboration of internationally 

recognized academics and prominent organization directors, executives, managers, and advisors. 

Practical, expert guidance enables readers to understand value creation and the strategic role of the 

board, risk governance and oversight, audit and compensation committee effectiveness, CEO 

succession planning, and other diverse board duties and responsibilities. Now in its second edition, 

the Handbook offers substantial updates and revisions reflecting contemporary trends, practices, and 

developments in board governance. New content includes discussions of pressing issues related to 

climate change, examination of information technology and cybersecurity challenges, and recent tax 

legislation that will impact executive compensation. 

65.290-2  

H 22                                                                                                                                  Цахим   7587 

Scott D.M. The new rules of marketing & PR: How to use content marketing, 

podcasting, social media, AI, live video, and newsjacking to reach buyers 

directly.- 7th ed.- Hoboken, New Jersey:  John Wiley & Sons, 2020.- 430p.- 

ISBN: 9781119651543. 

 

The seventh edition of The New Rules of Marketing and PR provides 

everything you need to speak directly to your audience, make a strong personal 

connection, and generate the best kind of attention for your business. The new 

content shows you how to harness AI and machine learning to automate routine 

tasks so you can focus on marketing and PR strategy. Still the definitive guide on the future of 

marketing, this must-have resource will help you: Incorporate the new rules that will keep you ahead 

of the digital marketing curve Make your marketing and public relations real-time by incorporating 

techniques like newsjacking to generate instant attention when your audience is eager to hear from 

you Use web-based communication technologies to their fullest potential Gain valuable insights 

through compelling case studies and real-world examples Take advantage of marketing opportunities 

on platforms like Facebook Live and Snapchat The seventh edition of The New Rules of Marketing 

and PR: How to Use Content Marketing, Podcasting, Social Media, AI, Live Video, and Newsjacking 

to Reach Buyers Directly is the ideal resource for entrepreneurs, business owners, marketers, PR 

professionals, and managers in organizations of all types. 

65.290-2  

S 30                                                                                                                                    Цахим 7575 
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Wander F. Transforming it culture: How to use social intelligence, human 

factors, and collaboration to create an IT department that outperforms.- 

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.- 203p.- ISBN: 

9781118436530. 

 

This book shows how the human factors can be used to unlock higher returns on 

human capital such that workers are no longer interchangeable parts, but assets 

that are cared about and grown. Refreshingly innovative, Transforming IT 

Culture shows how neuroscientific and psychological research can be applied in 

the IT workplace to unleash a vast pool of untapped potential. Written by an expert on IT culture 

transformation Considers the widespread'cultural blindness'in business today, and how it can be 

addressed Draws on the author's repeated success transforming IT divisions across major 

corporations by applying the human factors Explains why social intelligence, human factors, and 

collaboration are the source of harmony, shared learning, mutual respect, and value creation 

Employees want positive change in business, something to stop the downward spiral we are on, both 

financially and emotionally. Transforming IT Culture shows how the essential ingredient to any high 

performing IT department is a culture where employees are valued and managed to their strengths. 

Using the Information Technology profession as a lens through which we can understand knowledge 

worker productivity and how to seriously improve it, this important new book reveals why 

Collaborative Social Systems are essential to every organization. 

65.290-2  

W 24                                                                                                                                   Цахим 7588 

 

 

Evans J. W. Too global to fail: The World Bank at the intersection of national 

and global public policy in 2025.- Washington, DC: World Bank, 2014.- ISBN: 

9781464803079. 

 

The World Bank at the Intersection of National and Global Public Policy in 2025 

analyzes the issue of global public goods, particularly those related to the 

environment, in the context of the global development process. Long-term 

sustainability of development is at stake, as the distinction between developing 

and developed countries in their approaches to environmental issues is expected 

to continue for the foreseeable future. This study contends that global sustainability depends on and 

even consists of the provision of certain global public goods and that the prevailing approach to 

development assistance does not sufficiently recognize this fact. A key question is whether the 

country-ownership model is even compatible with global sustainability. A second key question is 

whether the political will exists to make the provision of global public goods an explicit and central 

objective of official development assistance. A third key question concerns the mobilization and use 

of resources for the World Banks work to support the provision of global public goods. 
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65.428 

E 93                                                                                                                                    Цахим 7594 

 

Strategic issues in international retailing / Edit. John Dawson, Roy Larke, 

Masao Mukoyama.- NY.: Routledge, 2006.- 218p.- ISBN: 9780415343701. 

 

This important text takes a strategic approach, examining in-depth studies of a 

variety of retailers and marrying theory with practice to provide comprehensive 

coverage for students at every level. Illustrating and evaluating the strategies 

of international retailers, developing concepts and theories that enable an 

understanding of international retailing and showing the contrasts in the 

approaches adopted by major firms in their international operations, this 

important text is a must-read for all those studying or working in international retail 

65.428  

S 88                                                                                                                                   Цахим  7578 

 


