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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Онолын ба шугаман бус физик, биофизикийн судалгааны өгүүллүүд:
Доктор Д.Баттогтохын бүтээлийн эмхэтгэл / Эмхт. Д.Бүрнээ; Эрхлэн хэвл.
Б.Оргил; Хавтасны зур. Д.Болдбаатар; Эх бэлт. Ч.Самбууням; Хавтасны
диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 488х.
Энэ номонд доктор Доржсүрэнгийн Баттогтохын дурсгалд зориулж, түүний
физик болон биофизикийн чиглэлээр бие дааж болон бусадтай хамтарч
1995 оноос 2019 оны хооронд бичсэн судалгааны өгүүллүүдийг эмхэтгэн
багтаасан байна. Тус эмхэтгэл нь монголын их дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний
байгууллагын оюутан, багш, судлаачдын судалгааны ажлаа хийж гүйцэтгэх, мэдлэгийн
хүрээгээ тэлэхэд нь чухал дэм болох бүтээл юм.
22.31+28.071
О-353
ЭШФ Т 24091-24092
Ламжав Д. Ерөнхий тополог / Ред. Ж.Даваадулам;
Ж.Даваадулам.- УБ., 2020.- 393х.- ISBN: 978-9919-20-211-8.

Эх

бэлт.

Ерөнхий тополог нь хязгаар, тасралтгүй, орчин, хэмжил зэрэг зөн бодлын
ээдрээтэй ойлголтуудыг тайлбарлан тодорхойлж судалдаг математикийн
салбар юм. Энэхүү ном нь тополог огторгуй, байгуулах аргууд, компакт
огторгуй, жигд тогтоц, функцэн огторгуй, метрчлэх шинжүүд зэрэг
сэдвүүдийг хамран онолын өндөр түвшинд энгүүн тодорхой бичигдсэн
бүтээл юм.
22.152
Л 203
/БУУТ-7, ГНОФ-14/
ЭШФ 23929-23931
Ердийн дефференциал тэгшитгэл: Инженер, технологийн мэргэжлийн
ангийн оюутны гарын авлага / Ред. Ц.Балжинням, Ц.Мөнх-Эрдэнэ,
В.Өлзийбаяр ба бус.; Эх бэлт. Ү.Ариунаа, Ц.Балжинням.- УБ.: ШУТИС.,
2020.- 233х.- ISBN: 978-9919-22-646-6.
Энэхүү гарын авлагыг ШУТИС-ийн инженерийн ангийн оюутнуудын
судалдаг Ердийн дифференциал тэгшитгэл хичээлийн агуулгад тохируулах
номнуудаас зарим ойлголтуудыг ишлэн нийт зургаан бүлэгтэй, Практик
асуудлыг математикийн бодлого болгон хөрвүүлэх, дифференциал тэгшитгэл хэрхэн үүсч
буйг хялбар жишээнүүдээр тайлбарлан бүлэг бүрт оруулсан байна.
22.161.6
Е 62
/БУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Т 24209-24211
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БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Монголын ботаникийн сэтгүүл № 01 / Ерөн. ред. И.Түвшинтогтох;
Техник ред. Ж.Түшигмаа, Э.Энхмаа; Нарийн бичгийн дарга О.Энхтуяа;
Гишүүд Ч.Дугаржав, Ч.Доржсүрэн, Ш.Цоож ба бус.- УБ.: Бэмби сан, 2019.127х.
Тус сэтгүүл нь ургамал судлалын чиглэлийн мэргэжлийн сэтгүүл бөгөөд
ургамлын аймаг, ангилалзүй, зураглал, өөрчлөлт, хөдлөлзүй, экологи,
ургамлын нөөц судлал, биотехнологи, биохими зэргийг хамрах юм.
Сэтгүүлийн энэхүү дугаараас Монголын мөөгийн аймагт тэргүүлэх дээд
мөөгийн овог, төрлүүдийн байрзүйн дараалал тэдгээрийн тархах зүй тогтлын тухай болон
Богдхан уулын Манзуширын амны гол горхи, ус намгархаг газрын замгийн бүрэлдэхүүн,
Монгол дахь Хумилж (Alchemilla L.)-ийн мөн Шүхэртэн овгийн төрөл таних онцлог шинж
тэмдэг зэрэг судалгааны үр дүнтэй танилцах боломжтой.
28.5(1)я5
М 692
ЭШФ Т 23892-23893
Хомын тал орчмын шувууд=Birds of khomyn tal / Эмхэтгэж орч.
Ц.Мөнхбат, Б.Анударь; Хян. П.Ганхуяг; Хэвлэлийн диз. Ж.Батбаатар.- УБ.,
2020.- 298х.
Энэхүү товхимолд энэ нутагт тогтмол суурьшин амьдардаг, дамжин
нүүдэллэдэг, нүүдэллэн ирж үрждэг нийт 141 зүйл шувуудыг таних шинж,
амьдралын онцлог, хамгааллын статус болон тархацын тухай мэдээллийг
гэрэл зургийн хамт орууллаа. Шувуудын олон улс дахь ховордлын
зэрэглэлийг Олон Улсын Байгаль Хамгаалах Холбоо (IUCN)-ын
зэрэглэлийн шинэчилсэн хувилбараар, бүс нутгийн үнэлгээг Монгол орны шувуудын Улаан
данс (2011)-ны ангиллаар тус тус тодорхойлов хэмээжээ.
28.693.35(1)
Х 44
ЭШФ Б 30100-30102
ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Бүшиг К. Гурван улсын түүхэн тэмдэглэл I: Шиллагийн уг тэмдэглэл /
Орч. Ц.Цэрэндорж; Эх бэлт. Б.Эрдэнэсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2019.318х.- ISBN: 978-9919-23-307-5.
Энэ бүтээлд Шилла улсын уг тэмдэглэл буюу тус сурвалжийн эхний 12
дэвтрийг нэгтгэсэн. Энэ сурвалжийг түүх бичлэгийн "тэмдэглэл, шастирын
хэлбэрээр зохиосон агаад энэ нь уг тэмдэглэл, илтгэл, ойллого, олон шастир
гэсэн 4 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ
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63.3(5СоӨ)
Б 917

/НХУУТ-5, ГНОФ-8/

ЭШФ Т 24028-24032

Мягмаржав Б. Олон улсын газрын харилцаа-"Монголын нууц
товчоон"-д: "Дэлхий-олон улс-Монгол улс" = International land
relations - in Mongolian secret history Международные земельные
отношения в Сокровенном сказании Монголов: Цуврал Б.18(9):
Монголын нууц товчооны 780 жилийн ойд зориулав / Ред. М.Халиун; Диз.
Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо, 2020.- 296х.- (Монгол улсын засгийн газар.
Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар).- ISBN: 978-9919-20-243-9.
Энэ бүтээл нь гурван хэсэг, 12 бүлэг, 46 дэд бүлэг, хавсралт бүхий бүтээл юм. Чингис хаан
түүнийг залгамжлагчид долоон сая 770 мянган ам дөрвөлжин нутгаар хаяа тэлэн хүн амын
дийлэнх төвлөрсөн Хятад, Араб, Европын соёл иргэншилт орнуудыг Монголын эзэнт гүрэнд
нэгтгэсэн. Газар эзэмшил нь улсын газар буюу мянгатын нутаг, дархалсан нутаг, соёрхолын
газар гэж ангилж байжээ. Эл хаант улсад өрх, эр хүн тутмаас зоос авах, хувь тогтоосон татвар
авах зэргээр онцлог байсныг энэ бүтээлээс танин мэдэж болно.
63.3+65.32-5
М 985
/НХУУТ-1/
ЭШФ Т 24010-24012
Равдан Э. "Монголын нууц товчоон" дахь газар нутгийн нэр судлал:
Дэвт. 1: Түүх, хэл шинжлэлийн нэрзүй, газарзүйн хавсарсан судалгаа / Хян.
Д.Төмөртогоо, Б.Цогтбаатар, Ш.Чоймаа, С.Чулуун; Диз. Б.Бүжидмаа.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2020.- 653х.- ISBN: 978-9919-23-869-4.
Энэхүү номонд МНТ-ны 230-аад оноосон хийгээд дэвсгэр нэрийг түүх, хэл
шинжлэлийн нэр зүй, газарзүйн хавсарсан судалгаагаар хийж гүйцэтгэсний
дээр Монгол улсын Дундад эртний болон өндөр нарийвчлал бүхий газрын
зураг, цахим сүлжээний цөөнгүй газрын зураг, гэрэл зураг нийт 210 орчим цахим мэдээллийн
олон сайт, линкийг ашигласан болно.
63.3(1)
Р 131
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 23947-23949
Равдан Э. "Монголын нууц товчоон" дахь газар нутгийн нэр судлал:
Дэвт. 2: Судалгааны сонгомол өгүүллийн эмхэтгэл / Ред. С.Чулуун,
Ц.Цэрэндорж; Эмхэтгэн хэвлэлд бэлт. Э.Равдан, Б.Цогтбаатар,
Г.Алтансүх.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 581х.- ISBN: 978-9919-23-869-4.
"Монголын нууц товчоон дахь газар нутгийн нэр судлал'' судалгааны
сонгомол өгүүллийн эмхэтгэлд "Монголын нууц товчоон"-д бичигдсэн
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зарим түүхэн дурсгалт газар нутгийн байршил, түүх, хэл шинжлэлийн нэр зүй, газарзүйн
судалгааны чиглэлээр бичсэн гадаад, дотоодын үе үеийн эрдэмтэн судлаачдын 50 гаруй эрдэм
шинжилгээний өгүүллийг эмхэтгэн толилуулж байна.
63.3(1)
Р 131
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 23950-23952
Археологийн судалгаа: Монголчуудын гарал, угсаа-соёлын хөгжил / Ред.
А.Очир, Ц.Төрбат; Хэвлэлд бэлт. Ж.Гантулга; Газрын зур. Б.Батдалай.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2020.- 279х.- ISBN: 978-9919-9538-5-0.
Археологийн судалгаа: Монголчуудын гарал, угсаа-соёлын хөгжил хэмээх
энэхүү бүтээлд, Монголчуудын гарал, хэл, соёлын үүсэл, Монгол угсаатан
үүсч бүрэлдсэн өлгий нутаг, Монголчуудын угсаа - соёлын хөгжлийн
талаар шинжлэх ухааны шинэ үзэл баримтлалуудыг дэвшүүлжээ. Бүтээл нь
археологич, угсаатны судлаач, түүхч, палеогенетикич, палеоантропологич, хэл шинжээч,
түүх, соёл сонирхогч нарт зориулагдав.
63.4(1)
А 779
ЭШФ Т 23901-23902
Археологийн судлал: Б. XXXVIII: Дэвт. 1-11 / Ерөн. ред. Д.Цэвээндорж;
Нарийн бичгийн дарга Ц.Төрбат; Эх бэлт. Г.Ангарагдөлгөөн; Редакцийн
зөвлөлийн гишүүд Ч.Амартүвшин, Я.Бенмани (ХБНГУ), Вэй Цзян
(БНХАУ), Б.Гүнчинсүрэн, А.П.Деревянко (ОХУ), Ч.Ерөөл-Эрдэнэ, И Сонбук.- УБ., 2019.- 124х.
Энэхүү бүтээлд Хэмцэгийн соёлын хадны зураг (2015 оны өгүүлэл),
Монголын баруун хойд бүс нутагт хийсэн хадны зургийн судалгаа,
Хүрлийн хожуу үеийн овог аймгуудын соёлын асуудал ба тээгийн хадны зураг, Археологийн
дурсгалаас илэрсэн олдворт тулгуурлан монгол нохойн үүлдрийг тодорхойлох нь, Хотгорын
руни бичээс, Цагаан туруутын голын хөндийгөөс шинээр илрүүлсэн буган хөшөөд,
Хүннүгийн шавар ваарнаас илрүүлсэн тарианы хар будаа "Panicum miliaceum L"-ны үлдэгдэл
"хэв дардас"-ын судалгаа, Соронзон толгойн монгол булш, Мэлхийн толгойн дурсгалын он
цагийн асуудалд, Монголд хорин жил ажилласан олон улсын археологийн экспедицийн
талаарх хувийн бодлоос, Польшийн археологичдын Монголд хийсэн судалгаа зэрэг 10 гаруй
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл багтжээ.
63.4(1)я5
А 779
ЭШФ Т 23903-23904
Монголын эртний хот суурин = Ancient settlement of Mongolia / А.Очир, Э.Уртнасан,
С.Энхболд ба бус.; Ерөн. ред. Г.Эрэгзэн, С.Чулуун; Эрхлэн хэвл. Г.Эрэгзэн, Л.Эрдэнэболд; Эх
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бэлт. Диз. Г.Ариунболд, Б.Баясгалан; Газрын зур. Б.Батдалай.- УБ., 2020.284х.- ISBN: 978-9919-9538-6-7.
Та бүхний гарт хүрч буй "Монголын эртний хот суурингийн дурсгал"
хэмээх ном нь цувралын X боть болно. Энэхүү ботид Хүннүгийн эзэнт
гүрэн, Уйгур ба Киданы үеийн хот суурингийн талаарх судалгааны үр дүн
болон дурсгалуудын гэрэл зураг, олдвор хэрэглэгдэхүүний танилцуулга
багтжээ. Уг бүтээл нь Монголын эртний хот суурингийн дурсгалын талаар
цэгцтэй, зөв мэдээллийг өгч чадна гэдэгт итгэлтэй байна.
63.4(1)
М 692

ЭШФ Т 23897

Чандмань хар уулын археологийн дурсгал II / Ред. Ч.Амартүвшин.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2020.- 166х.- ISBN: 978-9919-9538-4-3.
Энэ удаа хэвлүүлж буй Чандмань хар уулын археологийн дурсгал - II бүтээл
нь тус дурсгалт газарт хийгдсэн малтлага судалгаанаас илэрсэн олдвор эх
хэрэглэгдэхүүнд хийгдсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнг голчлон
багтаасан гэдгээр онцлогтой. Мөн энэхүү эмхэтгэлд олдвор
хэрэглэгдэхүүнийг судлан шинжилсэн Монгол, Япон, Солонгос,
Америкийн 17 судлаачийн археологи, угсаатны зүй, материал судлал, палеозоологи, сэргээн
засварлалт, эх бичиг судлалын чиглэлээр бичсэн нийт 11 өгүүлэл багтжээ.
63.4(1)
Ч 205
ЭШФ Т 23899-23900
Чихэртийн зоо ба Баянцагааны дурсгал / Ред. С.Чулуун; Гар зур.
С.Энхболд, П.Алдармөнх, Б.Лхагвасүрэн ба бус.; Гэрэл зур. Ан Жэпил, И
Юүнюн, Пэг Үнги ба бус.- УБ., 2020.- 400х.- ISBN: 978-9919-9538-8-1.
Уг бүтээл нь Монгол - Солонгосын хамтарсан хээрийн судалгааны ангийн
Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутаг дахь Чихэртийн зоо хэмээх
Хүннүгийн цогцолбор дурсгалт газар ажилласан судалгааны үр дүн юм.
Археологийн малтлага судалгааны үр дүнд Хүннүгийн язгууртны
булшнаас илэрсэн олдворт хийсэн он цаг тогтоох шинжилгээгээр НТӨ II зууны үед
хамаарахыг тогтоосон. Мөн тус бүс нутагт өмнө нь огт хайгуул судалгаа хийгдээгүй бөгөөд
бид дөрвөн удаа хайгуул хийсний үр дүнд илэрсэн дурсгалуудыг бүртгэн судалгааны эргэлтэд
оруулж байна. Энэхүү бүтээл орон нутаг судлал, Монголын эртний түүх судлагч хэн бүхэнд
чухал хэрэглэгдэхүүн болох юм.
63.4(1-M14)
Ч 728
ЭШФ Т 23898
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Аюуш Ц. Баруун Монголчуудын угсаатны зүйн хэрэглэгдэхүүн: Аман болон гэрэл зургийн
эх сурвалж / Ред. На.Сүхбаатар; Диз. Ч.Эрдэнэбат; Хавтасны зураг чимэглэл Ц.Аюуш.- УБ.:
Бэмби сан, 2020.- 420х.- (Монгол Улс. Шинжлэх Ухааны Академи. Түүх, Угсаатны Зүйн
Хүрээлэн).
63.5(1)
А 968
Б.1.- 420х.- ISBN: 978-9919-23-129-3.
Энэхүү бүтээлд 1977-1978, 1986, 1988 онуудад Увс, Ховд аймгийн дөрвөд,
баяд, хотон, өөлд, захчин нарын дунд явуулсан угсаатны зүйн хээрийн
судалгааны аман болон гэрэл зургийн эх сурвалжийг анх удаа нэгтгэн
оруулсны дээр энд нийтдээ 175 ахмад үеийнхнээс авсан 350 гаруй нүүр
хуудас аман эх сурвалж, мөн аймгийн музей, сумдын Орон нутаг судлах
кабинет болон хүмүүст хадгалагдаж байсан дөрвөдийн 220 гаруй эд өлгийн
биет дурсгалын хар, цагаан гэрэл зураг багтжээ.
/НХУУТ-7/
ЭШФ Т 24063-24065
Б.2.- 372х.- ISBN: 978-9919-23-338-9.
Энэхүү бүтээлд 1989, 2015-2016 онуудад Увс, Ховд аймгийн дөрвөд нарын
дунд явуулсан угсаатны зүйн хээрийн судалгааны аман болон гэрэл
зургийн эх сурвалжийг анх удаа нэгтгэн оруулсны дээр энд нийтдээ 120
орчим ахмад үеийнхнээс авсан 230 гаруй нүүр хуудас аман эх сурвалж, мөн
аймгийн музей, сумдын Орон нутаг судлах кабинетууд болон хүмүүст
хадгалагдаж байсан дөрвөдийн 470 гаруй эд өлгийн биет дурсгалын харцагаан болон өнгөт гэрэл зураг багтжээ.
/НХУУТ-7/
ЭШФ Т 24066-24068
Аюуш Ц. Халхын угсаатны зүйн хэрэглэгдэхүүн: Аман болон гэрэл
зургийн эх сурвалж / Эрхл. С.Чулуун; Хян. Г.Цэрэнханд, У.Булаг;
Хавтасны зураг чимэглэл Ц.Аюуш; Диз. Ч.Эрдэнэбат.- УБ.: Бэмби сан,
2020.- 306х.- (Монгол Улс. Шинжлэх Ухааны Академи. Түүх, Угсаатны
Зүйн Хүрээлэн).- ISBN: 978-9919-20-008-4.
Энэхүү бүтээлд 1972 онд Увс аймаг, 1973 онд Дорнод аймаг, 1979 онд
Өмнөговь аймаг, 1981 онд Хөвсгөл, Булган аймаг, 1982 онд Говь-Алтай,
Увс, Архангай, Өвөрхангай аймгийн зарим сумдад суух халхчуудын дунд
явуулсан угсаатны зүйн хээрийн судалгааны аман болон гэрэл зургийн эх сурвалжийг нэгтгэн
оруулсны дээр номын нэр агуулгаас гажсан нэг зүйл бол Дархад, Тува-уйгар буюу цаатан, мөн
Буриад нарт холбогдох зарим хэрэглэгдэхүүний талаар тусгажээ.
63.5(1)
А 968
/НХУУТ-7, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 24069-24071
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Аюуш Ц. Дөрвөд: Түүхэн угсаатны зүйн судалгаа / Ред. На.Сүхбаатар;
Диз. Ч.Эрдэнэбат; Хавтасны зураг чимэглэл Ц.Аюуш.- УБ.: Бэмби сан,
2019.- 334х.- ISBN: 978-9919-22-191-1.
Энэхүү бүтээлд Дөрвөдийн түүхэн угсаатны зүйн үндсэн бүх асуудал,
сэдвийг хөндсөний дээр 1977-1978, 1986, 1988-1989 онуудад Дөрвөд нарын
дунд зохион явуулсан олон удаагийн хээрийн судалгааны аман мэдээ, эх
сурвалжийг гол хэрэглэгдэхүүн болгон оруулсны дээр дөрвөд хүн ам 80
орчим мянгад хүрч байгаа бөгөөд Увс аймгийн Давст, Сагил, Түргэн,
Бөхмөрөн, Ховд, Өлгий, Өмнөговь, Наранбулаг, Завхан, Тариалан сумдын 1-2 баг, Ховд
аймгийн Дөргөн сум бүхлээрээ, мянгад сумын нэг баг, тэрчлэн Баян-Өлгий аймгийн Цагаан
нуур тосгоны харъяанд цөөн тоотой дөрвөд айл өрх оршин сууж байгаа талаарх мэдээлэл зэрэг
багтжээ.
63.5(1)
А 968
/НХУУТ-7, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 24072-24074
Аюуш Ц. Зүүн болон умард Монголын угсаатны зүйн хэрэглэгдэхүүн:
Аман болон гэрэл зургийн эх сурвалж / Ред. Г.Цэрэнханд, Ж.Баярсайхан;
Диз. Ч.Эрдэнэбат; Хавтасны зураг чимэглэл Ц.Аюуш.- УБ.: Бэмби сан,
2020.- 404х.- (ШУА. Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн Монголын үндэсний
музей).- ISBN: 978-9919-20-431-0.
Энэхүү бүтээлд 1974, 1976 онуудад Дорнод, Сүхбаатар аймаг, 2003, 20052008, 2017-2018 онд хөвсгөл аймгийн зарим сумдад явуулсан угсаатны
зүйн хээрийн судалгааны аман болон гэрэл зургийн эх сурвалжийг
багтаажээ. Уг бүтээл нь монголын угсаатны зүйн сэдвээр сонирхон судалгаа эхэлж буй дотоод,
гадаадын залуу судлаачид, музейн залуу ажилтан нар, тэрчлэн их, дээд сургуулийн
оюутнуудад хэрэгцээтэй мэдээлэл өгөх болно.
63.5(1)
А 968
/НХУУТ-7, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 24146-24148
Аюуш Ц. Монголын угсаатны зүйн судалгааны зарим асуудал:
Угсаатан-соёлын ялгаа- уламжлал / Ред. С.Бадамхатан, В.Фицью,
Ж.Баярсайхан; Диз. Ч.Эрдэнэбат; Хавтасны зураг чимэглэл Ц.Аюуш.- УБ.:
Бэмби сан, 2020.- 311х.- (ШУА. Түүх, Угсаатны Зүйн Хүрээлэн.
Монголын үндэсний музей).- ISBN: 978-9919-23-776-9.
Энэхүү бүтээлд Монголын угсаатны зүйн судалгааны зарим асуудлыг
хөндөж бичсэн судалгааны өгүүлэл, хурлын илтгэл, угсаатны зүйн
тэмдэглэл мөн англи хэлээрх цөөн ажил, тэрчлэн Монголын угсаатны зүй 3 боть хамтын
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бүтээлийн тэргүүн ботид хэвлэгдсэн зарим бүтээлийг багтаажээ. Уг бүтээл нь монголын
угсаатны зүйн сэдвээр сонирхон судалгаа эхэлж буй дотоод, гадаадын залуу судлаачид,
музейн залуу ажилтан нар, тэрчлэн их, дээд сургуулийн оюутнуудад хэрэгцээтэй мэдээлэл
өгөх болно.
63.5(1)
А 968
/НХУУТ-7, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 24143-24145
Намжил Т. Монгол өрх гэр бүл: Цуврал бүтээл: 5 боть.- УБ.: Бит пресс,
2020.- (Монгол Улс. Боловсрол Шинжлэх Ухааны Академи).
Б.I: Эртний үе: Гэр бүл судлал, түүх, угсаатны зүйн судалгаа: / Ред.
Н.Бэгз; Диз. Э.Халиунцэцэг.- 200х.- ISBN: 978-99929-59-54-1.
Монгол гэр бүл судлаач Т.Намжил нь өөрийн эрдэм шинжилгээний үнэ
цэнэтэй анхдагч бүтээлээ тусгай ном болгон хэвлүүлэн гаргажээ. Тус 1-р
ботид монгол гэр бүлийн түүх судлал, монгол, дорно, өрнийн гэр бүлийн
зан заншлын уламжлал, холбооны талаар өгүүлжээ.
63.5(1)
Н 984
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б 30235-30237
Б.II: XII-XIII зуун: Монголын нууц товчоо - Монголчуудын гэр бүлийн
түүх, уламжлалын судалгааны үнэт сурвалж болох нь / Ред. Н.Бэгз; Диз.
Т.Ууганбаяр.- 2 дахь хэвл.- 176х.- ISBN: 978-99978-67-27-8.
Зохиолч уг ботид “Монголын нууц товчоон”-нд гэр бүл судлалын үүднээс
хандан хийсэн судалгаандаа үндэслэн их гэр бүл, овог, ураг барилдахуй,
гэрлэлт, гэр бүлтэй холбогдох ёс Их хатдын сурган хүмүүжүүлэх үзэл
санаа, хүмүүжлийн гол чиглэл, уламжлал болон Чингис хааны гэр бүлийн
харилцааны ур ухаан, ёс жаяг, бэлгэдэл талаас нь авч үзсэн байна.
63.5(1)
Н 984
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б 30238-30240
Б.III: Манжийн үе: XVII-XIX зуун / Ред. А.Пунсаг; Диз. Э.Мөнхзул.128х.- ISBN: 978-9919-23-215-3.
Энэхүү бүтээлд Манжийн эрхшээлийн үе дэх Монгол өрх гэр бүлийн
нөхцөл байдал хүний эрх- аюулгүй орчин, амьдралын баталгаа, амьд байх
эрх ноцтой зөрчигдөх болсон, өлсгөлөнд нэрвэгдэн өлбөрч үхэхэд хүрч
байсан XVII-XIX зууны үеийн хэцүү бэрх цаг үед монгол гэр бүлийн
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дархлаа хэрхэн доройтож байсан талаар түүхэн баримт судалгаанд үндэслэн өгүүлжээ.
63.5(1)
Н 984
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б 30241-30243
Б. IV: XX-XXI зууны эхэн / Ред. Х.Баавгай; Диз. Э.Мөнхзул.- 200х.- ISBN:
978-9919-23-214-6.
Энэхүү бүтээлд Монгол өрх гэр бүлийн хөгжлийн шинэ үеийн судлал, Богд
хаант Монгол улсын үеийн өрх гэр бүл ба гэр бүлийн эрх ба төрийн
бодлого, хүн амын өсөлт, эмэгтэйчүүдийн эрх, хотжилт, соёлын довтолгоо
хэмээн хувааж монгол гэр бүлийн өөрчлөлт хөгжлийн түүхийг авч үзсэн
байна. Түүнчлэн монгол гэр бүлийн шинэ үеийн өөрчлөлт ба даяаршил, гэр
бүлийн харилцаа, сэтгэл зүйн менежментийн талаар өгүүлжээ.
63.5(1)
Н 984
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б 30244-30246
Б.V: Монгол өрх гэр бүлийн ёс заншил, сурган хүмүүжил / Ред. Н.Бэгз;
Диз. Э.Мөнхзул.- 3 дахь хэвл.- 244х.- ISBN: 978-99929-90-21-X.
Уг бүтээлд Монголчуудын гэр бүлийн сурган хүмүүжлийн уламжлалд
тогтолцооны үүднээс судалгаа хийж, түүний мөн чанар, бүтэц байгууламж
өвөрмөц асуудлыг илрүүлсний үндсэн дээр гэрийн сурган хүмүүжлийн нэг
гол онцлог нь эх эцэг хүүхдээ хянан халамжлах, зориуд биеэр үлгэрлэн
сургаж хүмүүжүүлэх, албадан тулгах, аргадан гуйхын аль нь ч биш, аливаа
асуудлын мөн чанарыг ухааруулж сургах нь маш зөв авууштай арга барил
болох талаар түлхүү өгүүлжээ.
63.5(1)
Н 984
/НХУУТ-5/
ЭШФ Б 30247-30249
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Дорж Т. Эзэн Чингис хааны удирдахуйн увдис: Уйгаржин монгол
бичгээр / Хян. Эрдэнэтогтох, Хүмүүжилт; Орч. Баянаа.- УБ.: МУИС пресс,
2019.- 244х.- ISBN: 978-99973-49-97-2.
Зохиогч “Монголын нууц товчоо”, “Судрын чуулган”, “Алтан товч” болон
бусад түүхийн эх сурвалжуудад тулгуурлан Чингис хааны удирдах увдисын
тухай энэ номонд өгүүлжээ. Их эзэн Чингис хааны удирдах увдисыг Чингис
хаанд удирдахуйн шинжлэх ухаан бүрэлдэн төлөвшихөд нөлөөлсөн орчин
хүчин зүйл, түүний удирдахуйн бодлого, бүтэц, агуулга, Их Монгол улсын төр, түүний үйл
ажиллагаа, удирдахуйн мотиваци, манлайлал, дайн байлдааны удирдахуйн урлаг, түүний
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удирдах урлаг ба эрин үе, Монголын менежментийн философи загварыг томъёолохуй гэсэн 7
бүлэгт хуваан авч үзжээ.
65.290+63.3(1)
Д 542
/НХУУТ-4, БС-3/
ЭШФ Т 23977-23979
Лувсандамдин В. All in-Монгол хаадын бизнес загвар / Ред. В.Энхбат,
Э.Алтансүх.- УБ.: Гуравдагч Мянган Сан, 2019.- 362х.- ISBN: 978-991922-039-6.
All In гэдэг нь хэн бүхний мэддэгээр покерийн нэр томъёо. Юу ч
үлдээлгүй байгаа бүх жетоноо бооцоонд тавьж богино хугацаанд хожлын
боломжоо тултал үзэхийг хийх гэдэг. Өнөө цагийн тэрбумтнууд олон улс
орны зах зээлийг эзэлж, хэрэглэгчдийг байлдан дагуулсан нууцаа <бизнес
загвар> гэсэн агуулгаар томъёолон тайлбарладаг. Монголын их хаадууд өнөөдрийн бидний
нийгэмд хүрэлцэн ирсэн бол бидэнд ямар сургаал, зөвөлгөө өгөх байсан бол оо? Эцэг эх нь
<том>байсан бол үр хүүхэд нь тэр дайтай байхыг хүсдэг. Эцэг өвгөдийнхөө амжилтыг өнөө
цагт давтах тухай бодоход л бид гар мухар, сэтгэлгээ мохоо байдалтай нүүр тулж
байна.Бидэнд үүнийг хэрэгжүүлэх технологи, загварчлал нь үгүйлэгдэж буйг тэмдэглэжээ.
65.290-2
Л 819
ЭШФ Б 30218-30219
Нацагдорж Б. Баялаг бүтээгч Чимиддоржийн Даваабаяр / Ред. Б.ЭнхАмгалан, Л.Жаргалсайхан; Эмхт. Н.Ганболд, С.Уранчимэг.- УБ.: Хөх
Монгол принтинг, 2016.- 195х.- ISBN: 978-99973-76-41-1.
Ундран оргилох их ажил үйлсийн эзэд “Баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ”
төслийг санаачлагч Бизнесийн удирдлагын доктор Ч.Даваабаярыг манай
эх орны өнцөг булан бүрт жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэн хөгжүүлж байгаа
баялаг бүтээгч нөхөдтэй нь хамтатган тэдний ажил үйлс, амжилт бүтээл,
туршлагын талаар энэхүү номонд өгүүлжээ.
65.9(1)
Н 347
ЭШФ Т 23905
Оюунцэцэг Л. Үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх онол, практикийн асуудлууд:
Нэг сэдэвт бүтээл (монограф) / Ред. Т.Дорж; Техник ред. М.Заяа, М.Бурмаа; Хэвлэлийн эх
бэлт. М.Бурмаа, Т.Сүмжидмаа; Хавтасны загвар Б.Мандухай, Д.Бүжин.- УБ., 2019.- 386х.(ШУТИС. Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль).- ISBN: 978-9919-21-970-3.
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Энэхүү бүтээлд инноваци, түүнтэй холбоотой гол ойлголт, категориудын
мөн чанар, агуулга, ангилал, инновацийн процесс, үйл ажиллагаа,
инновацийн салбар түүний хүрээнд явагдах интеграцын үйл явц тэр
дундаа Монгол улсын хувьд дэлхий дахины энэхүү нийтлэг чиг хандлагыг
харгалзан хөгжлийнхөө бодлого стратегийн хүрээнд инновацийн чиг
баримжааг тусган бодитойгоор хэрэгжүүлэх мөн үндэсний инновацийн
тогтолцоо, экосистем бүрдүүлж хөгжүүлэх асуудлыг онол арга зүй болоод
практик арга туршлага талаас нь тусгажээ.
65.9(1)
О-634
/НХУУТ-5, БС-2, ОУХНУС-3/
ЭШФ Т 23552-23554
Цэлмэг З., Бямбасүрэн Б. Бөгтөр ЖДҮ: Жижиг, дунд үйлдвэрлэл: Авлигаалдагдсан боломж-аж үйлдвэрийн хувьсгал / Ерөн. ред. И.Рэнчинханд; Ред.
Б.Норов; Шог зур. С.Цогтбаяр; Эх бэлт. Б.Эрдэнэбилэг.- УБ.: Адмон, 2019.308х.- (Баялаг бүтээгч 2).- ISBN: 978-9919-23-186-6.
Монгол улсад шийдвэр гаргагчид нь баялаг бүтээгчдийнхээ боломжийг
хулгай хийсэн бодит нөхцөл байдал ба жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх сангийн хууль бус зарцуулалтыг илрүүлсэн болон хариуцлага
тооцох процессийн явц, бодит байдал, ЖДҮ-ийн эрх зүйн орчин, хөгжлийн зураглалын талаар
тус номноос танилцах боломжтой.
65.9(1)
Ц 945
/НХУУТ-2/
ЭШФ Т 23906-23907
УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Бор Ж. Монголын дипломат товчоон.- УБ., 2020.- 400х.
Энэхүү бүтээл он цагийн хувьд Хүн гүрний үеэс аваад Монголын нэгдсэн
улсын үе, тусгаар тогтносон Монгол улсын үеийг бүхэлд нь хамрах бөгөөд
монголын гадаад харилцаа, гадаад харилцааны ёс журам, уламжлал,
дипломат түүхийн асуудлыг цогцоор нь багтаажээ.
66.4(1)
Б 60

/НХУУТ-7/

ЭШФ Б 30169-30171

Баярхүү Д. Аварзэдээс Бат-Очир хүртэл дипломатчийн эгэл бус замнал / Ред. Д.Баярхүү;
Диз. С.Даш-Очир.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 408х.- ISBN: 978-9919-23-595-6.
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Энэхүү бүтээлд Олон улсын харилцааны судлаач-профессор, Онц бөгөөд
Бүрэн эрхт Элчин дипломатч Д.Баярхүүгийн 2013-2018 оны хооронд
"Төрийн захиргаа" сэтгүүлийн "Намтар судлал" булан болон дээр
дурдсанаар сэтгүүлийн тусгай дугааруудад нийтлүүлсэн арван нэгэн
алдартай эрхмүүдийн ажил амьдралын баялаг түүхийг тусгажээ. Тэд бүгд
улс орныхоо тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, аюулгүй байдлыг
бэхжүүлэх, Монгол улсын гадаад нэр хүндийг өсгөх, улс хоорондын
найрсаг харилцааг хөгжүүлэхийн төлөө хүчин зүтгэж, зарим нь хэлмэгдэж
хувь хүнийхээ хувьд амьдралын ээдрээтэй зам туулжээ. Энэ нь хувь хүмүүсийн амьдралын
түүх гэхээсээ илүүтэй улс орны тухайн цаг үеийн нөхцөл байдал, төрийн ой санамжийг
илэрхийлдэг гэдэг утгаараа сургамжтай бөгөөд нэн ач холбогдолтой бүтээл болж чаджээ.
66.4(1)
Б 381
/НХУУТ-3/
ЭШФ Т 23983-23984
Баярхүү Д. Оросын геополитикийн фронт холбоотны эрэл / Ред.
С.Баттулга.- УБ.: Удам соёл, 2020.- ISBN: 978-9919-20-038-1.
Энэхүү бүтээлд Оросын геополитик болон хуучин Зөвлөлт холбоот улсын
суурин дээр буй болсон тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлдөө Орос хэн
болчихсон, бусад түнш улсуудтайгаа ямар харилцаатай байгаа, Оросын
эдийн засаг дэлхийн эдийн засгийн нэг хэсэг, чухал эд эс нь гэдэг талаар
хөндсөний дээр Белоруссын одоогийн ерөнхийлөгчийн талаар дурджээ.
66.4(2Орос)
Б 381
Б.1.- 350х.
Б.2.- 398х.

/ОУХНУС-10/
/ОУХНУС-10/

ЭШФ Б 30163-30165
ЭШФ Б 30166-30168

Баттөмөр Б. Төрийн зохицуулалт / Эх бэлт. Б.Мөнхдөл.- УБ.: Эрдэнэзул,
2020.- 212х.- ISBN: 978-9919-23-554-3.
Энэхүү бүтээлд зах зээлд шийдэж чадахгүй асуудал гарах бүрт төрийн уян
хатан, ухаалаг зохицуулалт шаардлагатай байсныг тэр бүр хэрэгжүүлж
чадаагүй ирсний буруу, түүнээс үүсэлтэй гажуудлын горыг бид хангалттай
амсч байна. Тиймээс төрийн зохицуулалт ямар үед, яагаад хэрэгтэй болдог,
ямар арга хэрэгслээр дамжуулан түүнийг хэрэгжүүлдэг болон чөлөөт зах
зээлд төрийн зохицуулалтыг хэрхэн хэрэглэж болох талаар тайлбарлажээ.
66.5(1)
Б 341
/НХУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Б 30183-30185
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Лейкофф Жорж. Зааны тухай бүү бод / Ред. С.Ууганбаяр, Д.Очирмаа; Орч.
Г.Сугиррагчаа; Орчуулгын ред. Б.Дөлгөөн; Эх бэлт. Б.Баясгалан.- УБ.,
2020.- 205х.- ISBN: 978-99973-1-830-5.
Зааны тухай бүү бод номын бүрэн шинэчилсэн хувилбар анхны хэвлэлийн
орхисон тэр газраас цааш үргэлжилж, харах хүрээг тодорхойлохын ач
холбогдол, сүүлчийн арван жилд энэ асуудал хэрхэн хувьсаж өөрчлөгдсөн,
ертөнцийг үзэх прогрессив, консерватив хоёр үзлийг нэгэн зэрэг дагадаг
хүнтэй хэрхэн ярилцах, ухуулга лоозонгийн эсрэг хэрхэн тэмцэх вэ гэх мэт асуудлыг улам
гүнзгийрүүлэн судалсан талаараа илүү ойлгомжтой байдлаар тодорхой тусган харуулжээ.
66+67.400.7
Л 32
/НХУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Б 30142-30144
ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН
Захиргааны ерөнхий хуульд холбогдох баримт бичиг- I / Эрхл.
Д.Ганзориг, Ц.Цогт, З.Сүхбаатар ба бус.; Хэвлэлд бэлт. Б.Оюунтуул,
М.Чимэддолжин.- УБ.: Адмон принт, 2019.- 508х.- ISBN: 978-99978-7674-4.
Уг бүтээлд 2015 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдөр Монгол улсын их хурлаас
батлан гаргаж, 2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөж буй
"Захиргааны ерөнхий хууль"-д холбогдох баримт бичгийг Улсын их
хурлын тамгын газрын архивт хадгалагдаж байгаа уг эхээр багтаасан
бөгөөд та бүхэн эдгээр баримт бичигтэй бүхэлд нь танилцах боломжтой.
67.401
З 327
ХЗС 21809-21811
Монгол улсын төрийн тогтолцооны товч нэгтгэл / Ред.
Ц.Амарсанаа; Нэгтгэсэн Э.Тод-Од.- УБ., 2020.- 544х.
Энэхүү эмхтгэл нь хуулийн чиглэлийн оюутнууд, иргэд болон
төрийн албан хаагчдад ч хэрэгцээтэй гарын авлага төдийгүй
Монгол улсын төрийн байгуулалтын хууль эрх зүйн орчин,
бүтцийн талаар тодорхой тусган харуулсны дээр багтсан
мэдээллийг Монгол улсын хууль, тогтоомж, холбогдох эрх зүйн
акт, холбогдох байгууллагын мэдээлэл дээр үндэслэн гаргасан
болно.
67.401(1)
М 692
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Цогт Ц. Захиргааны хэргийн шүүх = Administrative court / Эх бэлт.
М.Билгүүн.- УБ.: МУИС пресс, 2019.- 330х.- ISBN: 978-9919-22-619-0.
2004 оноос захиргааны эрх зүйн чиглэлээр бичсэн өгүүлэл, нийтлэлээ 2016
онд эмхэтгэж гаргасан билээ. Түүнээс хойш шинээр бичсэн эрдэм
шинжилгээний өгүүлэл, хийсэн судалгаа, үнэлгээ, дүн шинжилгээ зэргийг
"Захиргааны хэргийн шүүх" гэсэн нэг сэдвийн хүрээнд багцлан хэвлүүлж
Захиргааны хэргийн шүүх байгуулагдсаны 15 жилийн ойд зориулан та
бүхэнд хүргэж байна.
67.401
Ц 756
ХЗС 21607-21608, 21806-21808
Пүрэвбаатар Р. Япон улсын хэрэглэгчийн гэрээний тухай хууль:
Орчуулга, товч тайлбар = Consumer contract act (Japan): Translation
and brief commentary: Хувийн эрх зүйн цуврал / Ред. Б.Ундрах; Эх бэлт.
Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. Ч.Амарзаяа; Орчуулж тайлбар бичсэн
Р.Пүрэвбаатар.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 175х.- (МУИС. ХЗС).- ISBN:
978-9919-20-384-9.
Энэхүү бүтээлд хамгийн сүүлд 2018 оны 06 сарын 15 (Хэйсэйгийн 30 он,
хууль, Дугаар 54)-ны өдрийн байдлаар орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг
багтаасан бөгөөд Япон улсын Иргэний хуулийн 2017 оны нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотойгоор
тус хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг мөн хамарсан болно.
67.404.2(5Яп)
П 915
/НХУУТ-3, ХЗС-10/
ЭШФ Б 30211-30212
Өршөөлийн хуулиудад хийсэн дүн шинжилгээ: Бодлогын судалгааны
тайлан / Багийн ахлагч Ж.Эрдэнэбулган; Судлаачид Ж.Батмөнх,
Б.Гончигсумлаа, Д.Ренчиндорж.- УБ.: Би Си Ай, 2019.- 100х.- ISBN: 97899978-803-7-6.
Уг судалгааны бүтээлд эрүүгийн өршөөл, татварын өршөөлийн асуудлыг
боловсронгуй болгох, өршөөлийн үр нөлөө, боловсруулалт, судалгааг
сайжруулах гэсэн 3 үндсэн зорилтын хүрээнд авч үзсэний дээр
боловсруулсан санал, зөвлөмж нь гагцхүү судалгааны багийн судалгааны
үр дүн, итгэл үнэмшилд тулгуурласан болно.
67.408
Ө 955
ХЗС 21467-21471
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Арбитрын сэдэвт эрдэм шинжилгээний нийтлэлийн эмхэтгэл: Арбитр
90 жил / Хян. С.Энхцэцэг; Эмхт. М.Шинэбаяр, Ө.Бат-Эрдэнэ; Эх бэлт.
Э.Номинсогоо, О.Эрдэнэдалай; Диз. О.Гомбо-Эрдэнэ.- УБ.: Би Си Ай,
2020.- 408х.- ISBN: 978-9919-20-688-8.
Энэ бүтээлд 2000 оноос хойш нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний
өгүүллийн тогтмол хэвлэлүүд болон хувийн эрх зүйн сэдэвт эрдэм
шинжилгээний хурал, илтгэлийн эмхэтгэл зэрэг багтсан болно.
67.410
А 71
/ХЗС-1/

ЭШФ Т 24089

Арбитр эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл / Ред. Ж.Амарсанаа; Эмхт.
А.Доржготов, Т.Мэндсайхан, С.Энхцэцэг; Хэвлэлд бэлт. Ч.Дэлгэрмаа,
Ө.Оюун-Эрдэнэ, А.Доржготов; Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал.- УБ.: ХЗҮХ-ийн
хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 357х.- ISBN: 978-9919-9614-3-5.
Энэхүү эмхэтгэлд Монгол улсын эдийн засгийн эрх зүйн суурь зарчим,
гэрээний эрх зүйн харилцааны үндсэн агуулгын илэрхийлэл болох Монгол
улсын үе үеийн Үндсэн хуулийн заалтуудаас хэсэгчлэн, мөн төвлөрсөн
төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеийн аж ахуйн байгууллагуудын хоорондын маргааныг улсын
арбитр хянан шийдвэрлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон хэм хэмжээ, улсын арбитрын
байгууллагын тогтолцоог илэрхийлэх холбогдох түүхэн баримт бичгийг эмхэтгэсэн байна.
67.410(1)
А 71
/ХЗС-1/
ЭШФ Т 24088
Доржготов А. ба бус. Монгол улс дахь арбитрын байгууллага түүхэн
товчоон: 1930-2020 / Т.Мэндсайхан, С.Энхцэцэг; Ред. Ж.Амарсанаа; Эх
бэлт. Ч.Дэлгэрмаа, Ө.Оюу-Эрдэнэ, Э.Цэлмэг; Диз. О.Гомбо-Эрдэнэ.- УБ.:
BCI., 2020.- 216х.- (МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын
Арбитр).- ISBN: 978-9919-20-689-5.
Энэ номонд Монгол Улсад арбитрын байгууллага үүсэж хөгжсөн түүхэн
баримт бичигт тулгуурлан түүхэн үйл явдлын товчоог толилуулжээ.
67.410(1)
Д 542
/ХЗС-1/

ЭШФ Т 24087

Баярсайхан Д. Эрүүгийн процессын эрх зүй: Ерөнхий анги.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.239х.- ISBN: 978-9919-23-856-8.
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Эрүүгийн процессын эрх зүй нь хууль зүйн шинжлэх ухааны мэдлэгийн
бие даасан салбар бөгөөд сүүлийн үед эрчимтэй хөгжиж буй эрх зүйн
чухал судлагдахуун юм. Энэ бүтээл нь МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн
Профессорын багаас хэрэгжүүлж буй "Эрүүгийн процессын шинэтгэл"
сэдэвт судалгааны төслийн үр дүнд хийгдсэн бөгөөд МУИС-ийн Хууль
зүйн сургуулийн Эрүүгийн процессын эрх зүйн сургалтанд зориулагдсан
болно. Уг бүтээлд тухайн шинжлэх ухааны уламжлалт хандлагыг улам
баяжуулж, шинэчлэн хөгжүүлэхэд анхаарсан ба эрүүгийн процессын эрх
зүйн ерөнхий ангийн суурь ойлголт, зарчим, судлагдахууны үндсэн
бүтцийг орчин үеийн мэдлэгийн шинэ арга зүйд тулгуурлан авч үзжээ.
67.411
Б 381
ХЗС 21898-21927
Гадаад орнуудын орон нутгийн эрх зүй: Онол ба орчин үеийн практик /
Ред. Д.Мөнхгэрэл, Д.Ганзориг; Орос хэлнээс орч. Г.Цэрэндулам; Эх бэлт.
Д.Ганчимэг.- УБ.: Адмон, 2017.- 651х.- ISBN: 978-9919-9618-1-7.
Энэхүү бүтээлд үндсэн хуулийн болон орон нутгийн эрх зүйн шинэ хууль
тогтоомжийг судалж, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл
ажиллагааны практик, сүүлийн арван жилд зарим улс орнуудын
хэрэгжүүлсэн орон нутгийн шинэчлэлийн үндсэн дээр гадаад орнуудын
орон нутгийн эрх зүйн институцийн хөгжил, орон нутгийн тогтолцооны онцлогийг нээн
илрүүлсний дээр судлаачид орчин үеийн Оросын харьцуулсан эрх зүйн шинжилгээний аргыг
хэрэглэжээ. Уг бүтээл нь хууль зүйн чиглэлээр суралцаж буй оюутан, аспирант, багш нар,
төрийн болон орон нутгийн албан хаагчид, бүх шатны төлөөллийн байгууллагын депутат нар,
түүнчлэн орчин үеийн дэлхийн нийтийн засаглалын асуудлыг сонирхогч нарт зориулав.
67.412
Г 132
ХЗС 21750
Мөнх-Очир Ц. Санхүүгийн гэрээний суурь: Сургалтын гарын авлага.УБ.: BCI., 2019.- 169х.- (Хууль зүй, Дотоод хэргийн яам, Германы Олон
Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг).- ISBN: 978-9919-21-182-0.
Энэхүү гарын авлага нь "Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн
орчинг баталгаажуулах" төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд зохион
байгуулж буй "Олон улсын гэрээний эрх зүйн чиглэлээр мэргэжилтэн
бэлтгэх онол, практикийн сургалт"-ын материалын эхний хэсэг юм. 2018
оны ээлжит сургалтыг санхүүгийн гэрээ байгуулахад зөвөлгөө өгч буй
хуульч танд зориулан эхэ төрлийн гэрээг байгуулахад анхаарах зүйлс болон гэрээ хэлэлцээрт
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ашиглагдаж байгаа санхүүгийн нэр томъёо, аргачлалыг зөв ойлгох, ашиглах талаар
шаардлагатай мэдлэгийг олгох чиглэлээр зохион байгуулсан.
67.412.2я7
М 816
ХЗС 21888-21897
Уянга М., Сарантуяа Д. Олон улсын нийтийн эрх зүйн семинарын
хичээлийн гарын авлага: Бодлого, асуулт.- УБ.: МУИС пресс, 2019.96х.- (МУИС-ийн ХЗС).- ISBN: 978-9919-21-508-8.
Энэхүү гарын авлага нь олон улсын эрх зүйн хичээлийг судалж буй
оюутнуудад зориулагдсан бөгөөд зарим кейс даалгаврыг гадаадын
хуулийн сургуулийн жишиг даалгавар, олон улсын байгууллагын
сургалтын материалд үндэслэн боловсруулж, хичээлийн хөтөлбөрт
нийцүүлэн бэлтгэжээ.
67.412.1я7
У 711
ХЗС 21339-21353
Монгол улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл: Б.5 / Эмхт.
Д.Аюуш, Б.Хонгорзул; Хян. Ц.Мандах.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 384х.ISBN: 978-99973-2-866-3.
Энэ удаагийн ботид эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн 3 шатны шүүхийн
шийдвэрүүдийг тооны хувьд ижил харьцаатай сонгон шалгаруулж,
нийслэл болон орон нутгийн шүүхийн шийдвэрүүдийг хамруулж, улсын
хэмжээнд хуулийг тайлбарлан хэрэглэж буй байдал, шийдвэрлэж буй
хэргийн онцлогийг гаргахыг зорьжээ. Уг эмхэтгэл нь шүүхийн нээлттэй
ил тод байдал, олон нийтийн хяналт, хууль хэрэглээний нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний эрх
зүйг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.
67.71
М 692
ХЗС 21801-21802
ЦЭРГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Паламдорж Ш. Асуудал, шийдэл, арга зам: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн
эмхэтгэл / Хян. Ц.Дашзэвэг; Хэвлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.:
Соёмбо принтинг, 2020.- 320х.- (Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн).- ISBN:
978-9919-9597-4-6.
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Уг бүтээлд эрдэмтэн Ш.Паламдоржийн сүүлийн таван жил (2015-2020 он)д нийтлүүлсэн өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан
илтгэлүүдийг эмхтгэн гаргажээ. Үүнд: Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах,
цэргийн ухаанаар өнөө үед тулгамдаад байгаа асуудлыг нээн илрүүлэх,
түүнийг шийдэх арга замын шинжлэх ухааны үндэслэлийг тайлбарласан
болно.

68.4(1)
П 136

/НХУУТ-7/

ЭШФ Т 24221-24223

БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН
Дэлгэржав М. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх асуудал: Судалгааны тойм
/ Ред. Н.Бэгз, Б.Жадамба, Р.Батринчин; Эх бэлт. Б.Болор; Хавтасны диз.
Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 224х.- ISBN: 978-9919-20167-8.
Энэхүү бүтээл нь багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаа,
багшийн хөгжлийн үүсэл хөгжил, төрийн бодлого, эрх зүйн болон
судалгааны хүрээнд өргөн зураглалаар авч үзэхийн зэрэгцээ техникийн
боловсролын сургалтын байгууллагын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг
судлан, шинжлэх ухааны болон эрх зүйн үндэслэлийг эрэлхийлж байгаагаар онцлогтой.
74.56(1)
Д 881
/НХУУТ-7/
ЭШФ Б 30145-30147
Жилээ Ж. Сургалтын хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа: Нэг сэдэвт
бүтээл / Ред. Б.Баасансүх, А.Санжмятав, А.Адьяасүрэн; Эрдэм
шинжилгээний ред. Н.Бэгз, Б.Жадамба,
Г.Уртнасан; Эх бэлт.
Ч.Самбууням; Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг,
2020.- 184х.- ISBN: 978-9919-9526-8-6.
Энэхүү судалгааны ажил нь МУБИС-ийн болон БНХАУ-ын ӨМБИС-ийн
График дизайн мэргэжлийн бакалаврын сургалтын хөтөлбөрүүдийн үзэл
баримтлал, бүтэц, дизайн тэдгээрийн онцлог шинж, ижил ба ялгаатай тал, давуу ба сул талыг
судлах зорилгыг агуулсан.
74.58
Ж 70
/НХУУТ-7/
ЭШФ Б 30148-30150
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СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
Баасансүрэн Т. Монголын чөлөөт хэвлэл ба сэтгүүл зүйн шүүмж судлал,
тулгамдсан зарим асуудал: / Хян. М.Зулькафиль, С.Лочин, Л.Норовсүрэн;
Эх бэлт. Ц.Чагнаадорж, Ч.Сувд; Диз. П.Содбаатар.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2020.- 512х.- ISBN: 978-9919-20-369-6.
Тус бүтээлийн эмхэтгэлд Монголд чөлөөт хэвлэл жинхэнэ утгаараа
бүрэлдэн төлөвшиж хөгжсөн нь, монголын сэтгүүл зүйн шүүмж судлалын
өсөлт хөгжилт, нэгэн телевизийн нэвтрүүлэг, хөтөлбөрт хийсэн ажиглалт
судалгаа, Сономбалжирын Буяннэмэхийн уран бүтээл, бичлэгийн арга
барил, сэтгэлгээний онцлогт хийсэн ажиглалт шинжилгээ, “Зааг”-ийг
задлахуй, “Дуудлага”-ыг дурдахуй - Жүмпэрэлийн Саруулбуянгийн
нийтлэл, түүний ялгарах онцлог, “Монголд чөлөөт ардчилсан хэвлэл
бүрэлдэн төлөвшсөн нь” цувралыг бүтээх явцад уншиж ашигласан, иш гэрч
татсан ном зохиол, бусад материал, зохиогчийн уран бүтээл, эрдэм
шинжилгээний
бүтээлүүдийн
лавлах
зэрэг
зохиолч,
сэтгүүлч
Т.Баасансүрэнгийн шүүмж судалгааны бүтээлүүд багтжээ.
76.01
Б 109
Дэвт.7 (I хэсэг).- 512х.
Дэвт.7 (II хэсэг).- 485х.

ЭШФ Б 30114
ЭШФ Б 30113

ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Бадамдорж Д. Монгол хэлний гурвал тогтолцоо / Хян. Л.Чулуунбаатар,
А.Дэмбэрэлсүрэн.- УБ.: Удам соёл, 2020.- 116х.- (Монголын Үндэсний Их
Сургууль, Олон улсын харилцааны сургууль).- ISBN: 978-9919-23-155-2.
Энэ бүтээлд орчин үеийн монгол хэл шинжлэлийн түвшин, салбарт хэл
шинжлэлтэн нар монгол хэлний авиа зүй, авиалбарзүй, үсэгзүй, хэлбэр
судлал, өгүүлбэрзүй, үгийн сан судлал, найруулга зүй, түүхэн хэлзүй, утга
судлал, аялгуу судлал гэх зэрэг судалгаанд монгол хэлний гурвал
бүрэлдүүлбэр байгааг бичсэн, монгол хэлний тогтолцооны өвөрмөц талыг дүгнэн монгол
хүний сэтгэхүй, сэтгэлгээ, танин мэдэхүй, хэлний тогтолцооны гүн хамаарал байгааг онцлон
харуулжээ.
81.2М
Б 153
/НХУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Б 30266-30268
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Зайжөн Ү. Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй: Монгол хэлний багц
сурах бичиг / Ред. Б.Нэргүйжаргал, М.Азжаргал; Эх бэлт. Б.Үүрийнтуяа.УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 290х.- ISBN: 978-9919-20-244-6.
Тус сурах бичиг нь нийт 12 бүлэг сэдвээс бүрдэх бөгөөд долоо хоногт нэг
удаа хоёр цагаар, нэг улирлын туршид үзэж судлахад тохиромжтой. Бүлэг
бүр дүрмийн тайлбар, жишээ, дасгалаас бүрдэнэ. Жишээ өгүүлбэрүүд гол
төлөв монголын алдартай уран зохиолууд, сонины мэдээ зэргээс
түүвэрлэсэн бөгөөд суралцагчид багшийн тусламжтай болон бие даан уншиж ойлгох
боломжтой.
81.2М-96
З 16
/НХУУТ-3/
ЭШФ Т 23890-23891
Зээнямбуу Ч. ба бус. Орос - Монгол толь = Русско-Монгольский
словарь / Ч.Зэгиймаа, К.Золбаяр; Ред. Ш.М.Николаевна, М.Базаррагчаа,
Л.Одонтуяа; Диз. Т.Анбаяр.- УБ., 2020.- 784х.- ISBN: 978-9919-23-822-3.
Тус толь бичигт өргөн хэрэглээний үг, толгой үгийг цагаан толгойн
дарааллаар байрлуулж хэлзүйн тайлбар, утгыг нь тодруулсан холбоо үг,
хоршоо үг, төрөл бүрийн эхээс авсан жишээ өгүүлбэрийн орчуулгыг
багтаажээ.
81.2Орос-4
З-973

/НХУУТ-7, ГНОФ-4/

ЭШФ Б 30269-30271

Хэл эзэмших онол арга зүй / Ерөн. ред. Д.Сайнбилэгт; Ред. Т.Ууганбаяр;
Хян. Н.Мөнхцэцэг; Диз. М.Норжинсүрэн, Т.Тэмүүжин.- УБ.: МУИС пресс,
2020.- 471х.- ISBN: 978-9919504-28-1.
Тус сурах бичигт хэл эзэмшихүйн онол арга зүйн үндсэн ухагдахууныг
холбогдох жишээ баримтаар баяжуулан, нэмэлт дасгал даалгавар, тухайн
сэдэвтэй холбоотой нэр томъёо, дэлгэрүүлэн уншиж судлах
хэрэглэгдэхүүнийг бүлэг тус бүрт оруулснаас гадна хэлний тухай ерөнхий
ойлголтоос эхлээд эх хэл ба хоёрдогч хэл эзэмших онол чиглэл, гадаад дотоодын эрдэмтдийн
үзэл баримтлал, хүний тархины үйл ажиллагаа, хувь хүний зан төлөв, сэдэл тэмүүлэл,
хандлага, сурах хэв маяг, стратеги, хэл хоорондын нөлөө, харьцуулсан шинжилгээ, алдааны
шинжилгээ, завсрын хэл, хэлний харилцааны чадамж, хэлний бодлого төлөвлөлт, хэлний
стандарт, үнэлгээ, соёлын тухай ойлголт, хэл соёлын холбоо хамаарал зэрэг олон ойлголт
ухагдахууныг тайлбарлан оруулсан.
81.2
Х 892
/НХУУТ-17, ГНОФ-30/
ЭШФ Т 24098-24100
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УРАН ЗОХИОЛ
Манн Томас. Венец дэх үхэл: Утга зохиол № 31 / Төслийн зөвлөх
А.Шнорбуш, Р.Энхбат; Орч. Б.Ундрах; Орчуулгын ред. Г.Сугиррагчаа;
Ред. Ж.Хишигжаргал, Д.Очирмаа; Эх бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар,
2019.- 157х.- ISBN: 978-99973-1-811-4.
Энэхүү бүтээлд хүн хайрын галд шатахаараа , тэр тусмаа хариу горьдох
аргагүй юм уу нийтэд тогтсон ойлголт, ёс журмын улмаас бүтэх
боломжгүй хайртай учрахаараа хүмүүс ямар болж хувирдаг тухай мөн
ийм байдалд орж гэмээ нь зүрхийг булаасан хүнтэйгээ ойр байх, хүсэл
сэтгэлээ гүйцэлдүүлэхийн төлөө цааш хэр их ахиж болох, чухам хаана зогсох ёстойгоос гадна
тогтсон хил хязгаараас хэтэрч, ингэснээрээ ёс суртахууны хувьд ч, нийгмийн дунд ч, өөрөө
өөрийгөө гутаан доромжилбол юу тохиолдож болох талаар дурджээ.
84(4Гер)-44
М 229
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30133-30135
Ган Хан. Хөвгүүн ирлээ: Монсудар утга зохиол № 34 / Орч.
Д.Эрдэнэсүрэн; Орчуулгын ред. М.Ганцацрал; Ред. Ш.Баярмагнай,
Д.Очирмаа; Эх бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Адмон, 2014.- 242х.- ISBN: 97899973-1-892-3.
Энэхүү зохиолд 1980 оны тавдугаар сарын 18-аас 27-ны хооронд түүний
төрөлх хот Кванжүүд өрнөж цэргийн хүчээр дарагдсан бослогын тухай
өгүүлнэ. Тэгэхдээ жирийн ард иргэдийг цэргийнхэн хомроглон хөнөөсөн
гурван өдрийн үйл явдлын талаар голчлон харуулжээ. Цэргийнхний гарт
амиа алдагсдын тоо одоо хэр маргаантай байдаг ба 154-өөс /2007 оны албан ёсны судалгааны
дүн/ 2000-ын /1988 онд Terres De Hommes ТББ-аас хийсэн судалгааны дүн/ хооронд
барагцаалдаг байна.
84(5СоА)-44
Г 21
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30305-30307
Ишигүро Казүо. Хөвөлзөх ертөнцийн зураач: Утга зохиол №26 /
Төслийн зөвл. А.Шнорбуш, Р.Энхбат; Орчуулгын ред. Н.Жавхлан; Ред.
Ж.Хишигжаргал, П.Сарангарав; Эх бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар,
2019.- 316х.- ISBN: 978-99973-1-563-2.
1986 онд бичсэн Хөвөлзөх ертөнцийн зураач хэмээх энэхүү ном
Ишигүрогийн хоёр дахь роман бөгөөд үйл явдал нь түүний анхны романы
нэгэн адил Японд өрнөдөг. Гэхдээ энэ удаад зохиолын үйл явдал өрнөх
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гол тайз нь дайны хөлд сүйдэж, сэргээн босголтын дүнд өнгө төрх нь эрс өөрчлөгдөж буй зугаа
цэнгээний хуучин дүүрэг болно. Уг бүтээл цаг хугацааны хувьд ч дайны дараах үе буюу 1948
оны аравдугаар сард эхэлж, 1950 оны зургаадугаар сар хүртэлх үеийг харуулах бөгөөд
зохиолын гол хүүрнэл одоо цагт шууд өрнөхөөс илүүтэйгээр романы “би” баатар Масүжи
Оногийн дүрээр нийгмийн өөрчлөн байгуулалт хувь хүнд хэрхэн тусдагийг дүрслэн
харуулжээ.
84(5Яп)-44
И 975
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30127-30129
Ишигүро К. Өнчрөл хагацлын он жилүүд = When we were orphans / Ред.
П.Сарангарав; Орчуулгын ред. Г.Сугиррагчаа; Орч. М.Ганцацрал; Эх
бэлт. П.Сарангарав; Хавтасны зур. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар, 2020.426х.- ISBN: 978-99973-1-705-6.
Өнчрөл хагацлын он жилүүд хэмээх энэхүү бүтээл нь Ишигүрогийн 5 дахь
роман бөгөөд 2000 онд анх олны хүртээл болжээ. Ихэнх үйл явдал нь 19301937 оны хооронд Лондон ба Шанхайд өрнөх романы гол баатар нь
Кристофер Бэнкс юм. Өдрийн тэмдэглэл маягаар бичигдсэн, 7 бүлгээс
бүтэх энэхүү цорын ганц детектив роман онц сонирхолтой болно
84(5Яп)-44
И 975
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30302-30304
Памук Орхан. Шинэ амьдрал = Yeni Hayat / Орч. Г.Сугиррагчаа; Ред.
Ө.Уянга,
П.Сарангарав; Хавтасны зур. С.Батжаргал; Эх бэлт.
С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар, 2019.- 321х.- ISBN: 978-99973-1-784-1.
Энэхүү бүтээл нь 1994 онд анх хэвлэгдсэн бөгөөд англи хэлт орнуудад
сайн, муу янз бүрийн шүүмж сонссон бол Туркийн уншигчид анхнаас нь л
бишрэн уншиж, борлуулалтаараа тус улсын уран зохиолын түүхэнд
тохиож байгаагүй өндөр амжилт тогтоожээ. Уг бүтээлд зохиолын гол дүр
нь Истанбулын нэгэн дүүрэгт ээжтэйгээ хамт амьдардаг, инженерийн
мэргэжлээр суралцдаг, 22 настай Осман хэмээх оюутан залуугийн талаарх үйл явдал өрнөнө.
84(5Ту)-44
П 145
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30121-30123
Харүки Мүраками. Торгон цэргийн хороон даргын аллага: Тодрох санаа хэмээх 1-р дэвтэр
/ Ред. Ж.Хишигжаргал; Орчуулгын ред. Койбүчи Шиничи; Орч. О.Жаргалсайхан; Эх бэлт.
С.Батжаргал.- УБ., 2019.- 401х.- ISBN: 978-99973-1-809-1.
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Энэхүү бүтээлд хайр дурлал ба ганцаардал, зөрчил ба урлагийн тухай
өгүүлжээ. Уг бүтээлд гуч орчим насны хөрөг зураач эхнэртээ
хаягдсаныхаа дараагаар нэгэн алдарт зураачийн, уулын орой дахь
байшинд бүгэн, зураг зурж, хөгжим сонсон, оройдоо виски ууж өдөр
хоногийг өнгөрөөнө. Тэрээр дээврийн хөндийгөөс хачирхалтай зураг
олсноор нууцлаг хонхны жингэнээн, арван гурван настай хэрсүү охин,
нацистыг хөнөөх оролдлого, хараагдсан газар доорх ертөнц гэх мэт
хачирхалтай зүйлсэд хөтлөгдөн өөрийгөө олж байгаагаар зохиолын үйл
явдал өрнөнө...
84(5Яп)-44
Х 235
/НХУУТ-4/
ЭШФ Т 23956-23958
Харүки Мүраками. Эрэг дээрх Кафка / Орч. Ц.Онон; Ред. А.Даваасүрэн,
Э.Түвшинбаяр; Хавтасны зур. С.Батжаргал; Эх бэлт. П.Сарангарав.- УБ.:
Монсудар, 2017.- 504х.- ISBN: 978-99973-1-832-9.
Эрэг дээрх Кафка бол Харүки Мүракамигийн арав дэх роман бөгөөд
Японд 2002 онд анх худалдаанд гарчээ. Тус ном 2005 онд Нью Йорк
Таймс сонины шилдэг арван номын жагсаалтад багтсан төдийгүй
фантастик зохиолд олгодог дээд шагналыг хүртсэн билээ. Уг бүтээлд
хориос гучин насныхныг түлхүү дүрсэлдэг Мүраками Харүки энэ удаа 15
настай хөвүүн тун өвөрмөц, ээдрээт сонин ертөнцийг өөрийн биеэр туулж, бие сэтгэлийн
хаттай, хүчирхэг нэгэн болж буй тухай өгүүлжээ.
84(5Яп)-44
Х 235
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30118-30120
Лахири Жумпа. Эмгэг зовуурийн хэлмэрч = Interpreter of maladies:
Утга зохиол № 29 / Орч. М.Ганцацрал; Орчуулгын ред. Г.Сугиррагчаа;
Ред. Ж.Хишигжаргал, Б.Очирмаа; Эх бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар,
2019.- 328.- ISBN: 978-99973-1-802-2.
Уг бүтээл нь үнэндээ маш олон төрлийн, өргөн сэдвийг хамарсан есөн өөр
өгүүллэгийг нэгэн хавтсанд багцалжээ. Энэхүү бүтээлд үр хүүхдээ алдсан
зовлонгийн уршгаар хэн хэнээ гэх сэтгэл, хайр нь бөхөж буй залуу хосын
тухай “Түр зуурын асуудал’’ өгүүллэгээс эхлээд зохиолч Жумпа
Лахиригийн эцгийн амьдралтай тун ойрхон, гадаад улс руу цагаачилсан хийгээд гэрлэсэн
түүхээ хүүрнэх би хүүрнэгчийн өчил маягаар бичигдсэн “Гурав дахь буюу сүүлчийн тив”,
“Жинхэнэ жижүүр” өгүүллэгээс бид эх нутгаасаа хөөгдөн харийн хотод байрны орцонд амь
зууж, тэндээ ч амар заяаг эс үзэх хөөрхий эмгэний гунигт хувь тавилангийн тухай мөн хөрөнгө
оруулалтын банкны албан хаагч, гэр бүлтэй бенгаль эрийн амраг залуухан америк бүсгүйтэй
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танилцаж, салж сарнисан, аз жаргалгүй айл гэрийн талаар хүүрнэх “Тачаангуй” өгүүллэг зэрэг
багтжээ.
84(7АНУ)-44
Л 285
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30130-30132
Лондон Жек. Адамаас өмнө: Софило Цувр.VI / Орч. Хулуд Ж.Отгонбаяр;
Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2019.- 200х.- ISBN: 978-991922-222-2.
Энэ удаад толилуулж буй бүтээл нь Америкийн реалист зохиолч Жек
Лондон (1876-1916)-ы реалист биш зохиол "Адамаас өмнө" юм. Энэхүү
бүтээл ч мөн үзэл санааны хувьд хэдийгээр XIX зуунд бичигдсэн хэдий ч
орчин үеийн сэтгэгчдийн үзэл баримтлалтай, тэр дундаа утга зохиолын
домог зүйн шинжтэйн дээр ер хүнийг, тэр тусмаа эртний хүнийг танин
мэдэхэд төдийгүй хүн судлалын ухаан дахь соёл-түүхийн болоод биологи-генетикийн хүчин
зүйлсийн харилцаа шүтэлцээний талаар тусгажээ.
84(7АНУ)-44
Л 752
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б 30201-30202
Мартин Жорж Р. Р. Луут бүжиг 2: Их найрын дараа Гал мөсний дуун
цуврал: Дэвт. V / Ред. Д.Очирмаа; Орчуулгын ред. Г.Сугиррагчаа; Эх
бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар, 2019.- 391х.- ISBN: 978-99973-1-7285.
Бид энэ удаагийнхаа нийтлэлээр алдарт “Гал мөсний дуун” цувралын V
дэвтэр болох “Луут бүжиг” номын сүүлийн хэсгийг (Их найрын дараа) та
бүхэндээ санал болгож байна. Сүнстэй ойгоос Дорнын элсэн манхан,
шуурганы адгаас Төмөр арлын жихүүн тэнгис хүртэлх өргөн уудам нутагт
өрнөх, учир зангилаа нь тайлагдамгүй олон ээдрээт үйл явдлыг өгүүлсэн.
84(7АНУ)-44
М 276
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Т 24269-24271
Уоллер Р. Ж. Мэдисон нутгийн гүүрнүүд / Орч. О.Анударь; Орчуулгын
ред. Н.Жавхлан; Ред. Ж.Хишигжаргал, П.Сарангарав; Хавтасны загвар
С.Батжаргал; Эх бэлт. С.Батжаргал.- УБ.: Монсудар, 2020.- 260х.ISBN: 978-99973-1-869-5.
Энэхүү роман нь энгийн атлаа бид хамгийн хүчтэйгээр мэдэрдэг хайрын
тухай сэтгэлд буутал өгүүлж чадсан зохиол юм. Тэгэхдээ хайрын тухай
хоёр талаас харуулна: Нэг талаас эр эм хоёр, нөгөө талаас гэр бүл, эцэг эх,
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үр хүүхдийн хоорондын хайр. Аль аль нь тун хүчтэй эл хоёр мэдрэмж өөр хоорондоо
зөрчилдөж, аль нэг талд нь шийдэхийг биднээс шаардах тохиолдол амьдралд цөөнгүй гардаг
талаар өгүүлэхийн сацуу хүмүүний амьдралын ээдрээ хийгээд аливаа гэнэтийн тохиол
учралуудыг сануулан дуулсан бүтээл юм.
84(7АНУ)-44
У 424
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30124-30126
Халуун шоколад шиг сэтгэл / Төслийн зөвлөх А.Шнорбуш, Р.Энхбат;
Орч. Г.Сугиррагчаа; Ред. М.Ганцацрал, П.Сарангарав; Эх бэлт.
П.Сарангарав.- УБ.: Монсудар, 2020.- 264.- (Утга зохиол №32).ISBN: 978-99973-1-854-1.
Энэхүү бүтээлд зохиолч тодорхой нэг уламжлал тэр тусмаа Латин
Америкийн уран зохиолын уламжлалыг дагаад зогссонгүй, эрс тэс хоёр
төрлийн номыг, өөрөөр хэлбэл сар сараар хуваасан цуврал хэлбэрийн
роман, гал тогооны жорын ном хоёрыг хольж шингээсний дээр мексик
хоол бэлтгэх жорыг нарийн тодорхой тоочин харуулахын сацуу хоолны соёл, ёс уламжлалд
хэрхэн хандах ёстой вэ, уламжлалын төлөө бид хичнээн ихийг золиослоход бэлэн байдаг вэ
гэх нухацтай асуудлыг ч бас хөнджээ.
84(70) - 44
Э 841
/НХУУТ-4, ГНОФ-3/
ЭШФ Б 30136-30138
УРЛАГ. УРЛАГ СУДЛАЛ
Бидний цөөхөн монголчууд = Our Few Mongols / Төслийн санаачлагч
М.Зоригт; Ерөн. ред. Б.Цэнддоо; Орч. А.Алимаа; Төслийн менежер.
Д.Батсайхан; Техник ред. Б.Нэргүй, Д.Хүрэлхүү; Зургийн дарга Л.Батаа;
Диз. Н.Бямбацогт, Д.Батсайхан.- УБ.: Нэпко, 2019.- 221х.- (Мөнхчулуун
Сан).- ISBN: 978-99978-51-82-6.
Эх орны хангай, говь, тал хээр уудам нутгийн хот суурин, аглаг тосгон
алслагдсан хот айл, отрын ганц айл гээд монгол хүний амьдран оршдог
газар, өдөр тутмын ахуй амьдрал, зан үйлд нь шингэсэн үндэсний чин
эрмэлзэл, юугаар ч далдлах аргагүй нэвт гэрэлтсэн баяр хөөр, амьдралын хүндэд бөхийвч үл
нугарах тэсвэр тэвчээрийн багана гээд ер бусын олон дүр төрхийг та бүхэн уг бүтээлээс харах
болно.
85.163(1)
Б 464
ЭШФ Т 24090
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Монголын хөгжмийн түүх: Нэн эртнээс XX зууны эхэн / Хян.
С.Соронзонболд, Х.Шагдар, Р.Оюунбат; Эх бэлт. Г.Батдэлгэр.- УБ.: Эрхэт
мөнгөн жигүүр, 2019.- 240х.- ISBN: 978-9919-22-163-8.
Энэхүү бүтээлд дэлхий дахины бусад үндэстний нэгэн адил Монгол нутагт
суурьшин амьдарч байсан хүмүүс соёл урлагаа хэрхэн бүтээн бий болгосон
төдийгүй хэрхэн яаж хөгжүүлсэн, нийгэм-улс төрийн амьдралын нөлөө,
тухайн орны эдийн засгийн хөгжлийн үечлэлтэй хэрхэн холбогдож буйг он
дараалалд оруулан маш тодорхой ойлгомжтой тусган харуулжээ.
85.3(1)
Н 294

/НХУУТ-4/

ЭШФ Т 23953-23955

ГҮН УХААН
Марико Бандоо. Бүсгүй хүний эрхэм оршихуй: Гадаад үзэмжээс
амьдралын хэв маягт / Орч. Э.Тогтуун; Ариусган шүүсэн Д.Цэдэв; Зур.
Дөлгөөн; Эх бэлт. Ч.Самбууням; Хавтасны диз. Ч.Амарзаяа.- УБ., 2020.196х.- ISBN: 978-9919-23-101-9.
Уг бүтээлд дэлхийн хүрээлэн буй орчны асуудал, хөгжиж буй орны ард
түмний асуудал, өндөр насжилт, шинжлэх ухаан технологийн дэвшил
зэргээс үүдэлтэй шинээр үүсч буй олон асуудлын дунд нийгэм яах ёстой
юм бэ, бид яаж амьдрах юм бэ мөн бүсгүй хүний эрхэм чанар, нүдэнд
харагдаж, гарт баригдах өдөр тутмын амьдрал ахуй, амьдрах арга хийгээд бодож сэтгэх аргын
талаар дурджээ.
87.7
М 26
/НХУУТ-3/
ЭШФ Б 30103-30104
Нарангэрэл С. Монголчуудын ёс суртахуун: Сэргэлт, ялзрал, эргэн
сэргээлт / Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2020.- 212х.ISBN: 978-9919-20-058-9.
Уг бүтээлд монголчуудын ёс суртахууны сэргэлт ба ялзрал /доройтол/, ёс
суртахууны өгөгдлийг шинжилж, монголчуудын ёс суртахууны эргэн
сэргээлт зэргийг цогц байдлаар авч үзэхийг зорьжээ. Мөн хүмүүний ёс
суртахууны заяагдмал чанар хэмээхүй дор монголчууд хуулийг дээдэлж
төрт ёсны уламжлал хийгээд ёс суртахууны мөн чанарыг нийгмийн
хөгжлийн өнөөгийн чиг хандлагатай уялдуулан тайлбарлахын сацуу Чингис хааны хуульт төр,
уламжлалт ёс заншил, ёс суртахууны талаар дэлгэрэнгүй тусган харуулжээ.
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87.7(1)
Н 294

ХЗС 16945-16947

Мосс Марсель. Бэлэг солилцоо: Нийгмийн хүн судлалын бүтэц / Орч.
Хулуд, Ж.Отгонбаяр, О.Сувд; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком Пресс,
2018.- 320х.- ISBN: 978-99978-3-049-4.
Энэ удаад нийгэм-соёлын хүн судлалын нэрт төлөөлөгч Марсель Мосс
алдартын "Бэлэг солилцоо" бүтээлийг сонгон орчууллаа. Уг бүтээлд ер нь
бэлэг сэлт ямар учиртай, ямар үүх түүхтэй эд вэ? Мөн эрт урьд цагт бүр
хүчтэй, ид шидтэй байсан талаар өгүүлсний дээр бэлэг солилцоо бол
хүний оршихуйн нэгэн чухал харилцаа болох талаар дурджээ.
87.774
М 76
/НХУУТ-7, ГНОФ-5/
ЭШФ Б 30195-30197
СЭТГЭЛ СУДЛАЛ
Тарарина Елена. Хэрэглээний урлагийн сэтгэл засал: Мастерын гарын
авлага / Орч. Х.Айгул, Р.Батдэлгэр; Хян. О.Чойжил; Эх бэлт. Б.Болор;
Хавтасны диз. Б.Болор.- УБ.: Соёмбо Принтинг, 2019.- 232х.- ISBN: 9789919-22-472-1.
Энэхүү бүтээлд Е.Тараринагийн практик урлагийн сэтгэл заслын салбарт
ажилласан 10-аад жилийн үйл ажиллагааны үр дүн, туршилтын хамгийн
гол үндсэн ойлголт мөн урлагийн олон төрлийн чадамжийг ашиглаж
хүний сэтгэл зүйн соёлыг хөгжүүлэх, сэтгэцийн эрүүл мэндийн түвшин
дээшлүүлэх зорилгоор хэрэглэж, үр дүнд хүргэх урлагийн сэтгэл заслын дасгал, сорил дадлага
ажлыг тусгажээ.
88.4
Т 242
/НХУУТ-7, ГНОФ-4/
ЭШФ Б 30180-30182
Мөнхцэцэг Д. Сэтгэл гутрал ба сэтгэл зүйн зөвлөгөө / Ред.
Ш.Эрдэнэчимэг, Б.Эрдэнэтуяа.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Адмон, 2020.- 160х.ISBN: 9919-23-671-7.
Энэхүү номонд сэтгэл гутрах гэж ямар өвчин болох хэрхэн таньж
оношлох, яаж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар өгүүлнэ.
Хүүхэд, өсвөр нас, эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, эрчүүдийн сэтгэл
гутралын тухай. Клиник, тогтмол сэтгэл гутрал, өөртөө туслах арга зүй,
сэтгэл зүйн зөвлөгөөний арга зүй, сэтгэл гутралын талаар мэдлэгтэй байх
нь энэ эмгэгт өртөхгүй байх урьдчилан сэргийлэх нөхцөл болдог.
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88.5
М 816

/НХУУТ-7/

ЭШФ Б 30151-30153

Сарантуяа Г. Сэтгэц оношилгоо: Сэтгэл судлалын ангийн оюутнуудад
зориулсан сурах бичиг / Ред. Б.Туяа, Д.Цогзолмаа; Эх бэлт. Г.Сарантуяа;
Хэвлэлийн диз. Б.Баярбаатар.- 3 дахь хэвл.- УБ.: Жиком пресс, 2020.312х.- ISBN: 978-99978-0-736-6.
Энэхүү сурах бичиг нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны салбар болох
сэтгэц оношилгооны судлах зүйл, судалгааны аргууд, салбарууд, практик
сэтгэл судлаачийн үйл ажиллагааны хүрээ, нийгэм-ёс зүйн зарчмуудыг авч
үзэхийн зэрэгцээ хүний нас, хөгжлийн онцлогтой уялдуулан сэтгэц
оношилгоог зохион байгуулах асуудал мөн сэтгэц оношилгоонд ихэд хэрэглэгддэг судалгааны
зарим арга, арагчлалыг багтаажээ. Энэхүү ном нь сэтгэл судлалын ангийн оюутнууд болон
судлаачид, сэтгэл зүйчид, сэтгэл судлалыг сонирхогч хүн бүрт зориулагдсан болно.
88.6я73
С 339
/НХУУТ-7/
ЭШФ Т 23968-23970
НОМ ЗҮЙН ЛАВЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА
Дэлгэржав М., Батсайхан Б. Багшийн хөгжлийн талаарх бүтээлийн тойм
/ Ред. Н.Бэгз, Б.Жадамбаа, Х.Тамир ба бус.; Эх бэлт. Н.Оюунбилэг, Б.БатИрээдүй; Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.206х.- ISBN: 978-9919-9526-4-8.
Тус бүтээл нь орчин цагийн Монгол улсын боловсролын байгууллагын
багшийн хөгжил, тэр дундаа багшийн мэргэжил дээшлүүлэх олон талт үйл
ажиллагааг тусгайлан судалсан эрдэмтэн, судлаачид, магистр,
докторуудын нийт бүтээлийг тоймлон нэгтгэсэн судалгааны бүтээл бөгөөд номыг 6 бүлэгт
ангилж, бүлэг тус бүрд диссертаци, хураангуй, ном, гарын авлага, эрдэм шинжилгээний
өгүүлэл, илтгэл гэж ангилан тухайн сэдэвт дам болон шууд хамаарах бичвэрийн тойм
мэдээллийг оруулжээ. Үүнд орчин цагийн багш бэлтгэж эхэлсэн түүх болон багш
боловсролын агуулга, түүнийг сайжруулах боломжууд, багшийн хөдөлмөрийг дэмжих,
багшийг хөгжүүлэх, багш мэргэжлээ дээшлүүлэх, хөгжих олон талт асуудлын тойм
мэдээллийн агуулсан болно.
91.9:74.202.5
Д 881
/НХУУТ-5, ГНОФ-4/
ЭШФ Т 23962-23964
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Хэл зохиолын хүрээлэнгийн цуврал бичгүүдэд нийтлэгдсэн бүтээлийн
цэс (1959-2019)= Bibliography of papers published in the journals of the
institute of language and literature (1959-2019) / Хэвлэн нийтлүүлсэн
Э.Мөнхцэцэг; Хян. Э.Пүрэвжав; Эх бэлт. Д.Оюун.- УБ.: Адмон принт,
2020.- 208х.- ISBN: 978-9919-23-495-9.
Уг бүтээлд "Хэл зохиол судлал"-ын 44, "Монгол аман зохиолын чуулган"ы 45, "Аман зохиол судлал"-ын 40, "Дурсгалт бичгийн чуулган" -ы 31,
"Хэрэглээний хэл шинжлэл"-ийн 19, Altaica сэтгүүлийн 15, "Төвд судлал"ын 8 дугаар хэвлэгдэж дотоод, гадаадын эрдэмтдийн 2000 гаруй бүтээлийн нэрийн ном зүйн
мэдээлэл багтсан байна.
91.9:80
Х 892
/НХУУТ-6, ЛавФ-1/
ЭШФ Т 23938-23940
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ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХИ НОМУУД
POLITICAL SCIENCE
Hunter S.T. Iran Divided. The historical Roots of Iranian Debates on
Identity, Culture, and Governance in the Twenty-First Century.- Lanham,
Maryland: Rowman & Littlefield, 2014.- 296p.- ISBN: 9781442233188.
Iranian politics has been marked by sharp ideological divisions and infighting.
These divides, kept largely out of public view until the 1990s, came to greater
light with the contested 2009 presidential elections. To explain the diverse and
complex forces that led to this event and that animate Iran’s current fractured
society and polity, author Shireen T. Hunter looks beyond the battle between
the forces of reform and reaction, democracy and dictatorship, and considers the historic forces that
created the conditions faced by Iran since the revolution.
66.2(5Iran)
H 92
Цахим 7585
Sealander J. The failed century of the child: Governing America’s Young
in the Twentieth Century.- NY.: Cambridge University Press, 2003.- 374p.ISBN: 9780521828789.
Between 1900 and 2000 an unprecedented American effort to use state
regulation to guarantee health, opportunity, and security to the country's
children failed to reach its goals. The achievements envisioned were
enormously ambitious and reflected entrenched but self-contradictory values
and Americans'inconsistent expectations of government. As such,
a'failed'century deserves a mixture of rebuke and cautious admiration. Starting with the young,
American public policy transformed individuals into strings of measurable characteristics. People
became statistics, and if society could just get the measurements right, social policy said, progress
would be possible. But children proved hard to quantify. Policies based on optimistic faith in the
powers of applied scientific truth revealed perils implicit in acceptance of poorly understood social
science paradigms. Definitions changed, as psychology or sociological or statistical theory changed,
and good intentions foundered, as experts fiercely challenged each other's conclusions and public
policies sought to respond.
66.3(7USA)
S 43
Цахим 7590
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Collin R.O., Martin P.L. An Introduction to World Politics: Conflict and
Consensus on a Small Planet.- Lanham, Md.: Rowman & Littlefield
Publishers, 2012.- 635p.- ISBN: 9781442218031.
In today's world, students need to know that there is more to politics than just
politics. This clearly written text introduces students to world politics as a
combination of comparative politics and international relations in an
increasingly interconnected globe and explores topics that are sometimes left
out of the equation: health care; the status of children; changing roles of women
in the developing world; and the interplay among population growth, resources, the environment, and
sustainable development. Designed specifically for introductory-level students, the book balances
theory with authentic insights and examples that provide a compelling window into the struggles of
citizens worldwide.
66.4(0)
C 70
Цахим 7573
GOVERNMENT AND LAW
Unentugs Shagdar. The legal environment for foreign investment in
Mongolia: Analysis on investment Climate and problems of the mining
sector.- 2nd ed.- UB., 2019.- 707p.- (Seoul National University).- ISBN: 9781516-8325-14.
This book has the modest aim introducing readers to some of the main process
for the analyze current structure of the mining sector investment regime in
Mongolia by focusing on the issue of state participation, foreign investment
influence and to provide possible options to improve the current practice, and
settlement international investment disputes. The range of such process is so wide that
comprehensiveness is impossible in a short monograph intended, as is this one, as a basis for the
teaching of international investment law. We have concentrated on the most important processes for
the handling of international legal disputes, and have sought in the coverage of those processes, and
in the selection of documents in the appendices, to complement rather than duplicate existing texts.
Our thank are due to Seoul National University for their help and encouragement in the production
of this book.
67.402
U 52
ГФ 20132
CULTURAL STUDIES
Coyle D. The culture code: The secrets of highly successful groups.- NY.: Bantam Books, 2018.280p.- ISBN: 9780804176989.
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The author of The Talent Code unlocks the secrets of highly successful groups
and provides tomorrow's leaders with the tools to build a cohesive, motivated
culture. How do you build and sustain it in your group, or strengthen a culture
that needs fixing? He demystifies the culture-building process by identifying
three key skills that generate cohesion and cooperation, and explains how
diverse groups learn to function with a single mind. Coyle unearths helpful
stories of failure that illustrate what not to do, troubleshoots common pitfalls,
and shares advice about reforming a toxic culture.
71.05
C 65

Цахим 7593
The state & the arts in Singapore: policies and institutions / Edit. T.Chong.New Jersey.: World Scientific, 2019.- 525p.- ISBN: 9789813236882.

This book covers Singapore's key arts policies and art institutions which have
shaped the cultural landscape of the country from the 1950s to the present.The
scholars and experts in this volume critically assess arts policies and arts
institutions to collectively provide an overview of how arts and culture have
been deployed by the state. The chapters are arranged chronologically to cover
milestone events from the forging of 'Malayan culture'; the government's 'antiyellow culture' campaign; the use of 'culture' for tourism; the setting up of the Advisory Council on
Arts and Culture, the Renaissance City Report, the setting up of the School of the Arts, and
others.Putting to rest the notion that Singapore is a 'cultural desert', this volume is valuable reading
for students of cultural policy, policy makers who seek an understanding of Singapore's cultural
trajectory, and for international readers interested in Singapore's arts and cultural policy.
71.4(5Sin)
S 81
Цахим 7584
EDUCATION SCIENCE
Hamdan Aisha. Nurturing eeman in children.- Riyadh: IIPH, 2011.- 223p.ISBN: 978-603-501-106-8.
Nurturing Eeman in Children. By Dr. Aisha Hamdan. A plethora of parenting
books on the market these days covers every aspect of dealing with your
children. From the terrible twos to the troublesome teens, you will have no
problem finding multitudes of books claiming to point you in the right direction
when it comes to raising your children. Whether you're aiming to raise a baby
Einstein, or just looking for some hints on how to handle an unruly tyke or teen,
you will no doubt find plenty of advice. Nurturing Eeman in Children, however, addresses an aspect
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of child-rearing that is vitally important, and is not touched upon in the mainstream selections that
we are so familiar with.
74.200.51
Н 20
ГФ 20138
How learning works: 7 research-based principles for smart teaching / Susan
A. Ambrose, Michael W. Bridges, Michele DiPietro and other.- et.1st.- San
Francisco: Jossey-Bass, 2010.- 301p.- (Seven research-based principles for
smart teaching).- ISBN: 9780470484104.
"How Learning Works is the perfect title for this excellent book. Drawing upon
new research in psychology, education, and cognitive science, the authors have
demystified a complex topic into clear explanations of seven powerful learning
principles. Full of great ideas and practical suggestions, all based on solid
research evidence, this book is essential reading for instructors at all levels who
wish to improve their students' learning."
74.58
H 84
LINGUISTICS

Цахим 7571

Dong H. A history of the Chinese language.- 1st edition.- NY.: Routledge,
Taylor & Francis Group, 2014.- 203p.- ISBN: 9780415660402.
A History of the Chinese Language provides a comprehensive introduction to
the historical development of the Chinese language from its proto SinoTibetan roots in prehistoric times to Modern Standard Chinese. Taking a
highly accessible and balanced approach, it presents a chronological survey of
the various stages of Chinese language development, covering crucial aspects
such as phonology, syntax and semantics. Features include: Coverage of the
key historical stages in Chinese language development, such as Old Chinese, Middle Chinese, Early
Modern Chinese, Classical Chinese and Modern Standard Chinese * Treatment of core linguistic
aspects of the Chinese language including phonological changes, grammatical development, lexical
evolution, vernacular writing, Chinese characters and Modern Chinese dialects * Inclusion of many
authentic Chinese legends and texts throughout the book, presented through a rigorous framework of
linguistic analysis to help students to build up strong critical and evaluative skills and acquire
valuable cultural knowledge Integration of materials from different disciplines, such as archaeology,
anthropology, history and sociolinguistics, to highlight the cultural and social background of each
period of the language
81.2China
D 72
Цахим 7560
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ORAL LITERATURE
Bronner S.J. Folklore: The basics.- NY.: Routledge, 2017.- 228p.- ISBN:
9781138774940.
Folklore: The Basics is an engaging guide to the practice and interpretation of
folklore. Taking examples from around the world, it explores the role of folklore
in expressing fundamental human needs, desires, and anxieties that often are
often not revealed through other means. Providing a clear framework for
approaching the study of folklore, it introduces the reader to methodologies for
identifying, documenting, interpreting and applying key information about
folklore and its relevance to modern life.
82
B 87
Цахим 7563
Hamilton E. Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes.- NY.: Black
Dog & Leventhal Publishers, 2017.- 371p.- ISBN: 9780316438520.
Monsters, mortals, gods, and warriors: For over sixty years, readers have chosen
this book above all others to discover the thrilling, enchanting, and fascinating
world of Western mythology. From Odysseus's adventure-filled journey to the
Norse god Odin's effort to postpone the final day of doom, Edith Hamilton's
classic collection not only retells these stories with brilliant clarity but also
shows us how the ancients saw their own place in the world and how their
themes echo in our consciousness today.
82.3(0)
H 20
Цахим 7564
ART AND ART STUDIES
The Islamic art and architecture / Edit. Sir Thomas Arnold, Alfred
Guillaume.- India: Goodword books, 2003.- 416p.- ISBN: 978-81-87570-520.
This richly illustrated book provides an unsurpassed overview of Islamic art
and architecture from the seventh to the thirteenth centuries, a time of the
formation of a new artistic culture and its first, medieval, flowering in the vast
area from the Atlantic to India. Inspired by Ettinghausen and Grabar’s original
text, this book has been completely rewritten and updated to take into account
recent information and methodological advances.
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85.12
I 85

ГФ 20135
RELIGION

Aden R. Religion today: A critical thinking approach to religious studies.Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2012.- 444p.- ISBN:
9780742563728.
Religion today introduces students to key concepts in religious studies through
a compelling problem-solving framework. Each chapter opens with a
contemporary case study that helps students engage in current religious issues,
explore possible solutions to difficult religious problems today, and learn key
themes and concepts in religious studies. To enhance student learning, a free
Student Study Guide is available for download from Rowman & Littlefield. The Study Guide features
chapter summaries, definition quizzes for students to test themselves on key terms, and possible
learning activities. A complimentary Instructor's Manual is available for download from Rowman &
Littlefield. The Instructor's Manual includes guidelines on how to use the book in the classroom,
summaries of each chapter, potential student activities, discussion or essay/short answer questions,
and more.
86.2
A 20
Цахим 7566
Siderits M. Studies in Buddhist Philosophy / Edit. J. Westerhoff.- et.1st.United Kingdom: Oxford University Press, 2016.- 313p.- ISBN: 978-0-19875486-2.
This volume brings together nineteen of Mark Siderits's most important essays
on Buddhist philosophy. Together they cover a wide range of topics, from
metaphysics, logic, philosophy of language, epistemology, and ethics, to the
specific discussions of the interaction between Buddhist and classical Indian
philosophy.
86.35
S 57

Цахим 7565

King M.W. Ocean of milk, ocean of blood: A Mongolian monk in the ruins of the Qing Empire.NY.: Columbia University Press, 2019.- 281p.- ISBN: 9780231549226.

Page
35

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ 2021 №01
After the fall of the Qing Empire, amid nationalist and socialist upheaval,
Buddhist monks in the Mongolian frontiers of the Soviet Union and Republican
China faced a chaotic and increasingly uncertain world. In this book, Matthew
W. King tells the story of one Mongolian monk's efforts to defend Buddhist
monasticism in revolutionary times, revealing an unexplored landscape of
countermodern Buddhisms beyond old imperial formations and the newly
invented national subject.
86.35
K 46

Цахим 7567
Alsheha Abdul-Rahman. Women in Islam: Refutation of some common
misconceptions / Translated by Abu Salman, Deya ud-Deen Eberle / Edit. Abu
Ayoub Jerome Boulter, Abdurrahman Murad.- Saudi Arabia: Al-Kheraiji
factory, 2014.- 107p.- ISBN: 9960-800-23-7.

In order to distinguish what was distinctive about the earliest Islamic doctrine
on women, Ahmed first describes the gender systems in place in the Middle
East before the rise of Islam. She then focuses on those Arab societies that
played a key role in elaborating the dominant Islamic discourses about women
and gender: Arabia during the period in which Islam was founded; Iraq during the classical age, when
the prescriptive core of legal and religious discourse on women was formulated; and Egypt during
the nineteenth and twentieth centuries, when exposure to Western societies led to dramatic social
change and to the emergence of new discourses on women. Throughout, Ahmed not only considers
the Islamic texts in which central ideologies about women and gender developed or were debated but
also places this discourse in its social and historical context.
86.38
A 43
ГФ 20137
A biography of the Prophet of Islam: In the light of the original sources, an
analytical study: Vol. 1 / By Mahdī Rizqullah Aḥmad; Translated by Syed
Iqbal Zaheer.- NY.: Darussalam, 2005.- 445p.- ISBN: 9960-9690-2-9.
This work on the life history of the Prophet (S) stands out from other works in
quite a few ways. First, every detail mentioned has been traced back to original
sources, whose authenticity has been discussed extensively in the footnotes.
Second, the events of the Prophet's life have been related to modern times and
lessons drawn for the benefit of those who happen to face similar situations in
their struggle to spread the Prophetic message.
86.38
B 60
ГФ 20133
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A biography of the Prophet of Islam: In the light of the original sources, an
analytical study Vol. 2 / By Mahdī Rizqullah Aḥmad; Translated by Syed Iqbal
Zaheer .- NY.: Darussalam, 2005.- 480p.- ISBN: 9960-9690-3-7.
This work on the life history of the Prophet (S) stands out from other works in
quite a few ways. First, every detail mentioned has been traced back to original
sources, whose authenticity has been discussed extensively in the footnotes.
Second, the events of the Prophet's life have been related to modern times and
lessons drawn for the benefit of those who happen to face similar situations in
their struggle to spread the Prophetic message.
86.38
B 60

ГФ 20134

Sibāʻī, Muṣṭafá. Civilization of faith: Solidarity, tolerance and equality in a
nation built on shari'ah / Translated by Nasiruddin al-Khattab.- Riyadh: IIPH,
2011.- 254p.- ISBN: 978-603-501-102-0.
This book is a reminder to Muslims that they have a glorious past; for many
centuries, they had the upper hand over their enemies. They became masters of
the world when they adhered to Islam; however, when they became
preoccupied with worldly gain and the pursuit of luxury, decline set in. Today,
if Muslims take their religion seriously, they will once again be supported by
Allah, the Exalted, and lead the world in all spheres of life. Nasiruddin al-Khattab has translated this
thought provoking book into English.
86.38
S 57
ГФ 20139
PHILOSOPHY
Dashpurev D. The Mongolian Mind: Essentials of Mongolian Philosophy
and Culture / Edit. D.Altanlish.- ed. 1st.- UB.: Soyomdo Printing, 2019.316p.- ISBN: 9781074674076.
Who were Mongolians?, They lived where? What was their genealogy, geneus
writings, origin or historical records? These questions very possible to be arised
by readers who are for the first time interested in Mongolia, especially on « The
Mongolian mind ». Because the writer of this small book is suggests you
following historical analysis
87.3(1)
D 23
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Shriver D.W. An ethic for enemies: Forgiveness in politics.- NY.: Oxford
University Press, 1998.- 284p.- ISBN: 9780195119169.
Our century has witnessed violence on an unprecedented scale, in wars that
have torn deep into the fabric of national and international life and as we can
see in the recent strife in Bosnia, genocide in Rwanda and the ongoing struggle
to control nuclear weaponry, ancient enmities continue to threaten the lives of
masses of human beings. As never before, the question is urgent and practical:
How can nations--or ethnic groups, or races--after long, bitter struggles, learn
to live side by side in peace.
87.75
S 56
Цахим 7572
PSYCHOLOGY
Psychodiagnostic assessment of children: Dimensional and categorical
approaches / Edit. R. W. Kamphaus, J. M. Campbell.- Hoboken N.J.: John
Wiley & Sons, 2006.- 532p.- ISBN: 9780471212195.
Psychodiagnostic Assessment of Children: Dimensional and Categorical
Approaches provides comprehensive guidelines for assessing and diagnosing
a broad spectrum of childhood disorders. In this groundbreaking new text,
Randy Kamphaus (coauthor of the BASC and BASC-II) and Jonathan
Campbell discuss both theoretical and practical aspects of the field. Their
detailed coverage provides students and professionals with important research findings and practical
tools for accurate assessment and informed diagnosis.
88.8
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