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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Цэдэнбаяр Д. Сонгодог вольтерийн оператор / Ред. Л.Хадхүү,
Р.Энхбат; Техник ред. Т.Баяртөгс.- УБ., 2021.- 80х.- ISBN 978-999783-725-7.
Энэхүү бүтээлд шугаман операторын ерөнхий онол, гильбертийн
огторгуйд операторын тоон муж, тоон радиусын тухай зарим үндсэн
теоремуудын сонгодог баталгаа, резольвент нөхцөлүүдийг (Крайс,
Ритт) судалсан судалгаа мөн функциональ огторгуйд Вольтерийн
операторын чанарууд (компакт байх, норм, хосмог, циклик ба
аккретив) пенсилийн зэргээр зааглагдах нөхцөлүүд, (Чезаро, Абел,
Крайсийн утгаарх зааглалт) квазинильпотент операторын спектрал анализ, Лагерийн
олон гишүүнтийн хэрэглээ, Вольтерийн оператороор төрөгдсөн бүлийн тоон мужийг
дүрслэх, тоон радиусын талаарх шинэлэг үр дүнгүүд болон шийдэгдээгүй зарим
бодлогуудыг нэгтгэн оруулжээ.
22.162
Ц 94

/БУУТ-7/

ЭШФ Т 24549-24551

Сангаа Д., Уянга Э. Соронзон / Ред. Э.Дамдинсүрэн; Техник ред.
И.Хишигдэмбэрэл, Б.Энхмэнд, Ц.Цог-Очир; Эх бэлт. П.Номинцэцэг;
Хавтасны диз. Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 317х.ISBN 978-9919-20-426-6.
Энэхүү бүтээлд нано соронзонгийн орчин үеийн онол, хэмжилт
туршилтын аргууд, эрдэм шинжилгээний судалгааны үр дүнгүүд ,
соронзон материалын олон талт хэрэглээний талаар дэлгэрэнгүй
тусгажээ.
22.33
С 293

/БУУТ-7, ГНОФ-10/

ЭШФ Т 24546-24548

Ерөнхий физик: Цахилгаан соронзны лабораторийн ажлууд / Ред.
Д.Улам-Оргих; Хэвлэлийн ред. Т.Ууганбаяр; Зураг схем М.Ананд.УБ., 2021.- 205х.- ISBN 978-9919-504-47-2.
Энэхүү бүтээлд өмнө нь техникийн хувьд хийх боломжгүй байсан
бөгөөд шууд бүртгэн хэмжиж байгаагүй цахилгаан соронзны зарим
хэмжигдэхүүнийг шууд бүртгэн авч судлах шинэ ажлуудыг багтаав.
Тухайлбал цэнэгүүдийн харилцан үйлчлэлийн хүч, цахилгаан орны
хүчлэг, индукцийн гүйдэл, хүчдэл зэрэг хэмжигдэхүүнийг эдгээр
ажилд шууд хэмжиж бүртгэн судалдаг. Сургалтын хөтөлбөрийн
агуулгад өмнө нь багтаж байгаагүй цахилгаан ба соронзон орон доторх бөөмийн
хөдөлгөөн, дамжуулагчийн доторх соронзон орныг судлах зэрэг ажлууд мөн
хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах тухай сэдэвт хамаарагдах зааврыг жишээтэйгээр
оруулжээ.
22.33я7
E 701

/БУУТ-3/

1
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ГЕОЛОГИ. ГАЗАРЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Монгол орны экосистем ба биологийн төрөл зүйлд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө, өнөөгийн төлөв байдал: Эрдэм
шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл / Хян. Б.Нямбаяр, Я.Жамбалжав,
Ш.Анармаа, А.Саруулзаяа; Эмхт. С.Вандандорж, Б.Долгор, Г.ЦогтЭрдэнэ, Г.Уламбаяр.- УБ., 2021.- 194х.- ISBN 978-9919-25-173-4.
Энэхүү бүтээлд "Монгол орны экосистем ба биологийн төрөл зүйлд
уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөө, өнөөгийн төлөв байдал"
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал дээр тавьсан 30 гаруй эрдэмтэн
судлаачдын ажлууд багтжээ.
26.23я43
М 692

/БУУТ-2/

ЭШФ Т 24706-24707

Түгжсүрэн Н. Агаар мандлын ухааны хэллэг, нэр томъёоны
монгол-орос-англи толь бичиг / Эхийг хэвлэлд бэлт. Т.Одбаяр,
Т.Одгал, Т.Одгалбаяр ба бус.; Хэвлэлийн эх бэлт. О.Болор; Диз.
Э.Доржханд; Хян. Ж.Батбаяр, Ц.Адъяасүрэн, Ц.Баатарчулуун; Гишүүд
Д.Дагвадорж, С.Дэмбэрэл, А.Намхай ба бус.- УБ.: Соёмбо принтинг,
2021.- 352х.- ISBN 978-9919-24-243-5.
Энэхүү тольд агаар мандлын ухааны гол ойлголтууд нь цаг уур, одон
орон, астрофизик, газарзүй, техникийн ухааны төрөл бүрийн сэдэвтэй
холбогдох нь түгээмэл тул тэдгээр салбарын үг хэллэг, нэр томъёог
тусгаснаас гадна физик тогтмолын тоон утга, нэгж болоод хамтарсан үйл ажиллагаа
эрхэлж болох дэлхийн ба олон улсын төрөлжсөн гол байгууллага, судалгааны хүрээлэн,
төв нийгэмлэгийн нэрсийг толийн төгсгөлд хавсаргажээ.
26.233я2
T 74

/НХУУТ-3, ГНОФ-5/

ЭШФ Б 30536-30537

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Жамъянсүрэн С. Ойн генетик-селекци, үрийн аж ахуйн нэр
томъёоны товч тайлбар толь=Краткий толковый словарь
терминов по лесной генетике, селекции и семеноводству=Brief
explanatory dictionary of terms on forest genetics, selections and seed
science / Ариутган шүүсэн Т.Ариунбаатар; Уйгаржин бичгийг
ариутган шүүсэн Ү.Доржоо; Зохиомжийг шийдвэрлэсэн Д.Давааням.УБ.: Пресслоорд, 2021.- 478х.
Энэхүү толь бичигт 1276 нэр томьёоны тайлбарыг багтаасны дээр ойн
генетик, селекци, үрийн аж ахуйд түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийг түлхүү
оруулж тайлбарлахыг зорилоо.
43.4я2
Ж 239

/БУУТ-7, ГНОФ-10/
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НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Марико Б. Япон дахь эмэгтэйчүүдийн талаарх бодлого: Эрэгтэй
эмэгтэйн хамтын ухамсарт оролцоот нийгэм ба хүүхдийн тоо цөөрч
байгаатай холбогдуулан авч байгаа бодлогын араас / Орч. Э.Тогтуун;
Хян. Д.Цэдэв.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 302х.- ISBN 978-9919-24-318-0.
Тус номонд өнөөг хүртэлх Японы нийгэм дэх эрэгтэй эмэгтэйн хамтын
ухамсарт оролцооны бодлого, ялангуяа 1945 оноос хойших улс төрийн
бодлогын шилжилт өөрчлөлтийг эмэгтэйчүүдийн эрхийг хүндлэн
дээдлэх, ялгаварлан гадуурхахыг хасах жинхэнэ нийгмийн хамгааллыг
нэмэгдүүлэх, нийгмийн тасралтгүй шинжтэй гүнзгий хамааралтай төрөлт багасалтын
эсрэг авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мөн эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хамгааллыг хэрхэн
зохицуулах хойд Европын болон Европын орнууд, Америк, Солонгос дахь хүүхэд харах
бодлого, эмэгтэйчүүдийн талаарх бодлого, түүний цаана байгаа ард иргэдийн амьдрал,
түүнийг ухамсарлан ойлгож байгаа байдлыг харьцуулан авч үзсэний дээр Япон ба
Америкийн удирдах албаны эмэгтэйчүүдтэй хийсэн ярилцлага зэргийг багтаажээ.
60.54
М 26

/НХУУТ-5, ГНОФ-3/

ЭШФ 24543-24545

Мөнхбат С., Мөнхбат О. Эрүүл мэндийн зан үйл, салбарын
шинэчлэл: Эрүүл мэндийн социологийн шинжилгээ / Ред.
О.Чимэдсүрэн.- УБ.: МУИС хэвлэх, 2017.- 174х.- ISBN 978-99929-2947-6.
Энэ бүтээл нь Монгол орон дахь орчин үеийн эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний хөгжил, нийгмийн дэвшил (1), Эрүүл мэндийн социаль
хүчин зүйлийн шинжилгээ, анагаахын тусламж үйлчилгээ эрэлхийлэх
социологийн учир шалтгаан (2), Эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь (3) гэсэн үндсэн 3
бүлэгтэй бөгөөд эрүүл мэндийн социологийн шинжилгээ,судалгаанд суурилсан тус
салбарын бодлогын шинэчлэл хийхэд цогцоор нь авч үзэх олон санаа, дүгнэлт,
зөвлөмжийг тусгажээ.
60.56
M 816

Цахим ном- 7596

Түмэндэлгэр С. Жендэр ба нийгэм: Социологиор төсөөлөхүй / Эх
бэлт. Э.Хүслэн; Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг,
2019.- 172х.- ISBN 978-9919-21-169-1.
"Жендэр ба нийгэм: социологиор төсөөлөхүй" гэсэн энэхүү бүтээл
уншигч танд шинээр сэтгэж, шинэлэг соёл, үзэл хандлага, амьдралын
хэв маяг, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд лавтайяа тус болно хэмээн найдаж
байна. Зохиолд жендэрийн харилцааг тайлбарлах социологийн онолын
хандлагуудыг авч үзээд, жендэрийн ялгааг нийгэмшилт, эдийн засаг,
улс төр, гэр бүл, боловсрол, эрүүл мэнд, хэвлэл мэдээлэл зэрэг нийгмийн институтийн
үйл ажиллагаатай холбон цогц байдлаар судлахыг эрмэлзсэн нь энэ бүтээлийг улам
сонирхолтой болгожээ.
60.56
Т 784
НХУУТ 75865-75867
3
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ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Чингис хааны өв, соёл / Эрхл. Х.Мэндсайхан; Хөрв. Х.Мэндсайхан;
Хавтасны диз. Л.Энхтуяа.
Энэхүү бүтээлд Монгол улсын үндэсний номын сан, Монгол улсын
үндэсний төв архивын хөмрөгт буй "Мянган алтан хүрдэт орчуулагч,
Загарвадын хааны алтан навчит хэмээх түүх ба аймгийн ноёдын
салбар", "Тэнгэрийн заяат Богд Чингис хааны домог оршвой", БН Чех
улсын Масарикийн их сургуулийн гүн ухааны сургуулийн ази
судлалын төвийн номын сангаас хуулбарласан "Чингис хааны үлгэр
бөлгөө" зэрэг эх бичиг, сурвалжуудыг, Өвөр Монголын Соёлын
хэвлэлийн хорооноос хэвлүүлсэн "Чингис хааны Алтан бичиг"
эмхэтгэлээс Чингис хааны алтан, алаг, хар сүлдний сан , тахилгуудыг
кирилл үсэгт хөрвүүлж, галиг, тайлбартайгаар оруулжээ.
63.2(1)
Ч 63
Боть I: Эх бичиг, сурвалжийн хөрвүүлэг тайлбар / Ред. Б.Нацагдорж;
Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Бичгийн галиг, тайлбар хийсэн Н.Саруул,
Г.Тайванжаргал.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 195х.- ISBN 978-9919-24-021-9.
ЭШФ Т 24726
Боть II: Олноо өргөгдсөн хаанаас дараалан олон монголчуудад хэрэглэгдэх түүх /
Ред. Ц.Цэрэндорж; Эх бэлт. П.Энххүлэг; Хавтасны диз. Л.Энхтуяа; Бичгийн галиг,
тайлбар хийсэн Х.Мэндсайхан, Ш.Мөнхбаатар.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 182х.- ISBN
978-9919-25-121-6.
ЭШФ Т 24727
Боть III: Цэвэгжавын Чингис хааны хураангуй шастир / Ред. О.Оюунжаргал; Эх бэлт.
Т.Нарангуа; Эрхл. Х.Мэндсайхан; Хөрв. Х.Мэндсайхан; Бичгийн галиг, тайлбар хийсэн
Х.Мэндсайхан.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 114х.- ISBN 978-9919-25-280-9.
ЭШФ Т 24728
Намсрай Н. Өөлдийн түүхийн соёл: Цувр. XIII: Өөлдийн соёл,
түүхийн бичиг оршивой / Ред. М.Ганболд; Техник ред. Н.Ганболд;
Эрхлэн хэвл. Н.Сэрээнэндорж, С.Баттулга; Эх бэлт. Ц.Амартүвшин.2 дахь хэвл.- УБ.: Бэмби сан, 2019- 340х.- (Өөлд судлалын нийгэмлэг
ТББ. Улаанбаатар эрдэм их сургууль. Олон улсын Монгол судлалын
салбар төв).- ISBN 978-9919-21-882-9.
Энэхүү бүтээл нь дөрвөн бүлгээс бүрдэх бөгөөд тэргүүн бүлэгт
Өөлдүүдийн угсаа гарал, түүхийн тойм; дэд бүлэгт Өөлдийн
уламжлалт аж ахуй; гуравдугаар бүлэгт Өөлд ардын эдийн соёл;
дөрөвдүгээр бүлэгт Өөлд ардын оюуны соёл; тавдугаар бүлэгт Өөлдийн гар урлалын
түүх соёлын талаар бичжээ.
63.3(1)
Н 271

/НХУУТ- 2/
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Ойрад Монголын түүх, соёлын асуудлууд: Залуу судлаачдын эрдэм
шинжилгээний бичиг: №12 / Нягтлан зөвл. На.Сүхбаатар; Эмхэтгэж
хэвл. Н.Наранжаргал, Д.Цэрэнжамц; Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг;
Хавтасны диз. Б.Эрдэнэбулган.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 104х.ISBN 978-9919-23-972-5.
Тус эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхэтгэлд Ойрад монголчуудын
түүх, соёл, угсаатны зүйн судалгаа, Ойрад монголчуудын хэл, бичиг,
аман зохиолын судалгаа гэсэн 2 үндсэн асуудлыг хөндсөн
өгүүллүүдийг сонгон оруулжээ.
63.3(1)я43
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24622-24626

Пүрэвжав Э. Монголын нууц товчоон судлалын чуулган: Боть I /
Хян. Ш.Чоймаа; Эх бэлт. П.Баясгалан; Диз. С.Мөнх-Очир.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2016.- 256х.- (Монгол улсын шинжлэх ухааны академи.
Хэл зохиолын хүрээлэн).- ISBN: 978-99929-2-626-0.
Тус бүтээл нь үндсэн 4 бүлгээс бүрдэх бүрдэх бөгөөд Нэгдүгээр бүлэгт
Монголын нууц товчооны монгол хэлний судалгаа; Хоёрдугаар бүлэгт
Монголын нууц товчооны хөрвүүлэг орчуулга; Гуравдугаар бүлэгт
Монголын нууц товчоон судлаач эрдэмтэд; Дөрөвдүгээр бүлэгт
Монголын нууц товчоон судлалын өгүүллүүд гэсэн сэдвүүдийг багтаан Монголын нууц
товчоон зохиогдож дууссаны 777 жилийн түүхэн ойд зориулан нийтлүүлжээ.
63.3(1)+81.2М-3
П 915

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24572-24576

Пүрэвжав Э. Монголын нууц товчоон судлалын чуулган: Боть II /
Ред. Б.Цогтбаатар; Эх бэлт. П.Соёлмаа; Диз. П.Содбаатар.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2020.- 278х.- (Чингис хааны өв, соёлын хүрээлэн).ISBN 978-9919-20-643-7.
Тус бүтээл нь хэл бичгийн ухааны доктор Эрдэнийн Пүрэвжавын
бичиж нийтлүүлсэн 21 бүтээлийг багтаан "Монголын нууц товчоон"
зохиогдож дууссаны 780 жилийн түүхэн ойд зориулан хэвлүүлжээ.
63.3(1)
П 915

/НХУУТ- 5/

ЭШФ Т 24577-24581

Чойбалсан Х. Монгол ардын үндэсний хувьсгалын анх үүсэж
байгуулагдсан товч түүх / Эрхлэн хэвл. Б.Даш-Ёндон, З. Лонжид,
Х.Сайхансанаа; Эх бэлт. Д.Дүнчигмаа, Ш.Адьяа; Диз. Т.Мөнхдэлгэр,
Э.Даваасүрэн.- 3 дахь хэвл.- УБ., 2021.- 276х.- ISBN 978-9919-24-5627.
Энэ номонд 1911-1921 оны эхэн үе хүртэлх Монголын тухай нэлээд
тодорхой мэдээ баримтууд багтжээ. Үүнд: 1911-1919, 1921 оны 2-оос
7-р сард Богд хааны буулгасан зарим зарлиг, 1921 оны 3 сараас 7 сарын
эхэн хүртэл МАН-ын Төв хороо, Ардын түр Засгийн газраас гаргасан шийдвэр, Нийслэл
хүрээн дэх монголын хувьсгалчид ба Хиагт дахь намын нөхдийн хоорондоо харилцаж
байсан захидал болон бусад холбогдох түүхэн материалуудыг эмхэтгэсэн байна.
5
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/НХУУТ-2/

/ЭШФ Б-30526-30528/

Ойрад судлалын номын сан= Bibliotheca oiratica.- УБ.: Соёмбо принтинг.
Цувр. XCIX: Зарлигаар тогтоосон гадаад монгол, хотон аймгийн ван
гүнгүүдийн илтгэл шастир: Дэвт. Илтгэл 8, 11-13; Шастир 52, 61-74,
79-91, 98-99 / Цувралын ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Т.Ганцогт;
Эрхлэн хэвл. На.Сүхбаатар; Эх бэлт. Л.Энхсаруул, У.Анхдалайбаяр,
Т.Ганцогт, Г.Эрхэмбаяр; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз.
Б.Эрдэнэбулган.- 2020.- 228х.- ISBN 978-9919-9617-7-0.
Сурвалж судлалын судалгаа амжилттай өрнөсөөр, энэ удаа "Зарлигаар
тогтоосон Гадаад Монгол, Хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл
шастир"ын Ойрад аймгуудын тухай өгүүлэх Илтгэлийн 8, 11-13; Шастирын 52, 61-74,
79-91, 98-99 дүгээр дэвтрүүдийг худам үсгээс хөрвүүлж, хятад эхтэй харгуулж тус
цувралын энэхүү 99-рт хэвлэж байна.
63.5+63.3(1)
О-24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24582-24586

Цувр. C: Зарлигаар тогтоосон залгаж зохиосон гадаад мужийн
монгол, хотон аймгийн ван гүнгүүдийн илтгэл шастир: Илтгэл 7-12;
Шастир 7-12 / Цувралын ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Т.Ганцогт;
Эрхлэн хэвл. На.Сүхбаатар; Эх бэлт. Л.Энхсаруул, У.Анхдалайбаяр,
Т.Ганцогт, Г.Эрхэмбаяр; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз.
Б.Эрдэнэбулган.- 2020.- 188х.- ISBN 978-9919-9617-8-7.
Сурвалж судлалын судалгаа амжилттай өрнөсөөр, энэ удаа "Зарлигаар
тогтоосон залгаж зохиосон гадаад мужийн монгол, хотон аймгийн ван
гүнгүүдийн илтгэл шастир"-ын Ойрад аймгуудын тухай өгүүлэх Илтгэлийн 7-12;
Шастирын 7-12 дугаар дэвтрүүдийг манж, хятадаас орчуулж тус цувралын энэхүү 100рт хэвлэж байна.
63.5+63.3(1)
О-24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24587-24591

Цувр. CI: Зая бандида Намхайжамцын намтрын судалгаа / Цувралын
ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Х.Бямбажав; Хэвлэлийн эх бэлт.
Т.Энхтунгалаг; Диз. Э.Доржханд.- 2021.- 140х.- ISBN 978-9919-96179-4.
Зая бандида Намхайжамц (1599-1662)-ын намтар түүх, Зая бандидын
шавь Раднаабадраагийн бичсэн "Равжам Зая бандидын тууж Сарны
гэрэл хэмээх оршив" хэмээх сурвалжийн судалгаа, Захчинаас олдсон
эх бичгийн кирилл хөрвүүлэг, 620 гаруй түүхэн газар орон, түүхт
хүмүүсийн нэр, бурхны шашны нэр томьёо, ном судрын нэрэнд
танилцуулга, тайлбар хийсэн бүтээл болно.
63.5+86.35
О-24

/НХУУТ-5/
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Цувр. CII: [Өндөр] гэгээний намтар оршвой / Цувралын ред.
Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Г.Ядамжав; Орчуулж, удиртгал бичсэн;
На.Сүхбаатар; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз. Э.Доржханд.2021.- 124х.- ISBN 978-9919-9654-0-2.
Тод үсгээр бичсэн "[Өндөр] гэгээний намтар оршвой" хэмээх
сурвалжийн эх бичгийг гэрэл зургаар үзүүлж, крилл бичигт хөрвүүлэн
дэлгэрэнгүй удиртгалын хамтаар хэвлүүлж байна. Уг зохиол нь
Халхын анхдугаар богд Өндөр гэгээн Занабазарын намтар бөгөөд 1859
оны үед худам үсгээр нэр үл мэдэгдэх зохиогч зохиосон бөгөөд дараа нь тод үсгээр
хөрвүүлсэн байна.
63.5+86.35
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24597-24601

Гаваншарав. Цувр. CIII: Дөрвөн Ойрадын түүх / Цувралын ред.
Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Х.Бямбажав; Хэвлэлийн эх бэлт.
Т.Энхтунгалаг; Хөрвүүлж, тайлбар бичсэн На.Сүхбаатар; Диз.
Э.Доржханд.- 2021.- 140х.- ISBN 978-9919-9654-1-9.
Энэхүү бүтээл нь Оросын ШУА-ын Санкт-Петербургийн салбарын
номын сангийн К.Ф.Голстунскийн цуглуулганд хадгалагдаж буй Е-66
дугаартай эхийн гэрэл зургийн үндэслэн хийсэн сурвалж судлалын
судалгааны ажил бөгөөд кирилл хөрвүүлэг, тайлбар, эхийн гэрэл
зураг, латин галиг, үгийн хэлхээсээс бүрджээ.
63.5+63.3(1)
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24602-24606

Цувр. CIV: Дөчин дөрвөн хоёрын "Их цааз"-ын судалгаа / Цувралын
ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Б.Түвшинтөгс; Эрхлэн хэвл.
На.Сүхбаатар; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз. Э.Доржханд.2021.- 172х.- ISBN 978-9919-9654-2-6.
Тус бүтээл нь 1640 онд Халх, Ойрадын их чуулганаар баталсан "Их
цааз"-ын ОХУ-ын Түүхийн төв архивын Халимагийн фондод байгаа
тод үсгийн эхийг гэрэл зургаар үзүүлж, эхийн галиг, үгийн хэлхээс
үйлдэж, кирилл үсэгт орчин цагийн монгол хэлэнд буулгаж
тайлбарласан судалгааны бүтээл болно.
63.5+67.3(1)
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24607-24611

Цувр. CV: Ч.Далай - 90, түүх судлалын асуудлууд: Эрдэм
шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл / Цувралын ред.
Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Д.Золбоо; Эмхэтгэж, эрхлэн хэвл.
На.Сүхбаатар, Ү.Мөнхдагва; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз.
Э.Доржханд.- 2020.- 160х.- ISBN 978-9919-9654-3-3.
Тус бүтээлд 2020 оны 09 сарын 04-нд Ховд аймгийн Зэрэг сумнаа
хуралдсан Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн,
Академич Чулууны Далай (1930-2009)-н мэндэлсний 90 жилийн ойд
зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлүүдийг эмхэтгэн
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оруулсан болно. Илтгэлүүд нь академич Ч.Далайн намтар, эрдэм судлалын үйлс,
бүтээлүүдийн судлал болон Ойрадын түүх, соёлын судалгааны сэдэвтэй юм.
63.5+63.3(1)
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24612-24616

Цувр. XV: Бух ноолдоон: Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийн
эмхэтгэл / Цувралын ред. Б.Түвшинтөгс; Ботийн ред. Б.Нанжид;
Эрхлэн хэвл. На.Сүхбаатар; Хэвлэлийн эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Диз.
Б.Эрдэнэбулган.- 2020.- 136х.- ISBN: 978-9919-23-971-8.
Тус өгүүллийн эмхэтгэлд Ойрадын "Бух ноолдоон"-ы талаар
судлаачдын бичсэн 13 өгүүллийг эмхэтгэн хэвлүүлж буй бөгөөд
үүний 8 нь анх удаа нийтийн хүртээл болж байгаа өгүүлэл болно.
63.5+75.715
О 24

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24617-24621

Энхбаатар М. Малын тоног хэрэгсэл: Аж ахуйн хэрэглээний толь /
Ред. Г.Цэрэнханд; Монгол бичгийн бичвэрийг Б.Ариунжаргал; Эх
бэлт. П.Номинцэцэг; Диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: Соёмбо принтинг,
2020.- 180х.- ISBN 978-9919-24-014-1.
Энэхүү бүтээлд малын таван зуу орчим тоног хэрэгслийн төрлийг бүс
нутгийн онцлогоор тодорхойлон тайлбар өгч, мал аж ахуйтай
холбогдох мэдлэг ухааны уламжлалыг тод томруун гаргаж, нутаг
нутгийн онцлог, нэр нэршил, үйл ажиллагааны олон тал мөн тоног
хэрэгсэл хийх аргад, эд хэрэглэгдэхүүнийг нарийвчлан сонгох болон чухамхүү таван
хошуу малын төрөл бүрд тохирох тоног хэрэгслийг хийхээс эдэлж дуусталх эдэлгээ,
хэрхэн яаж эдэлбэл урт удаан байх болон мал, малчин хоёрын харилцааны талаар
тусгажээ.
63.5(1)я2
Э 66

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/

ЭШФ Т 24694-24698

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН
Чимгээ Д. ба бус. Бизнесийн шинжилгээ ба шийдвэр гаргалт
EXCEL програм дээр гүйцэтгэх нь / С.Оюунсүрэн, А.Энэрэл; Ред.
А. Болор; Эхийг бэлт. Ж.Амарсанаа.- УБ.: Арвай принт, 2021.- 140х.(МУИС-БС-ХҮИС).
Энэ ном нь их, дээд сургуулийн оюутнуудад хөрөнгө оруулалтын
төслийн шинжилгээ, бизнесийн мэдээллийн систем зэрэг хичээлийг
EXCEL программын хэрэглээтэй холбон судлахад ашиглах сургалтын
нэмэлт материал, гарын авлага болох юм. Мөн байгууллагын нягтлан
бодогч, санхүүч, эдийн засагчид, бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгө
оруулалтын төслийн болон бизнесийн шинжилгээнд EXCEL программыг ашиглахад нь
туслах ажээ.
65с
Ч 620

/НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-10/
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Хүмүүний газарзүй / Ред. В.Батцэнгэл, Р.Ринчинбазар, Б.Чинбат;
Хэвлэлийн ред. Т.Ууганбаяр; Хян. Г.Бямбабаяр; Зураг схем бэлд.
Ч.Наранцэцэг.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2021.- 534х.- ISBN 978-9919504-53-3.
Энэхүү бүтээл нь газарзүйн тухай ойлголт, хүн амын газарзүй, улс
төрийн газарзүй, соёлын газарзүй, эдийн засгийн газарзүй, хөдөө аж
ахуйн газарзүй, аж үйлдвэрийн газарзүй, үйлчилгээний газарзүй,
тээврийн газарзүй, хотын газарзүй, хөгжлийн газарзүй зэрэг агуулгыг
багтаасан бөгөөд байгаль, нийгмийн ухааны чиглэлээр суралцаж буй
оюутнуудын ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулагдсан ажээ.
65.04я73
Х 821

/БУУТ-17, ГНОФ-30/

ЭШФ Т 24665-24667

Ариунболд Ж., Басбаяр Б. Ирээдүйн хөдөлмөр эрхлэлт,
боловсролын бодлогын уялдаа / Орч. Ж.Ариунболд; Хян.
С.Бадамцэцэг; Хэвлэлд бэлт. Д.Отгонбаатар, Б.Дашням.- УБ.: Инком
принт, 2021.- 350х.- ISBN 978-9919-24-599-3.
Энэхүү бүтээлд ерөнхий боловсролын сургуульд сурч байгаа
сурагчид ирээдүйд ямар их сургууль, мэргэжлийн боловсролын
сургалтын байгууллагад суралцвал ирээдүйн зорилгодоо хүрэх, их
дээд сургууль, мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагад
сурч буй оюутнууд ямар ур чадварыг илүү хөгжүүлбэл ажлын
байранд тогтвортой ажиллах, боловсролын байгууллагад ажиллаж байгаа эрдэмтэд,
судлаачид, багш нар, удирдлагуудад хөдөлмөр, боловсролын ирээдүйн чиг хандлагын
тухай ойлголт, баялаг бүтээж буй компаниудад ямар сорилт бэрхшээл, боломж үүсэх
тухай тайлбар зөвлөмжийг хүргэжээ.
65.240+74.0
А 751

/НХУУТ-2, ОУХНУС-5/

ЭШФ Т 24699-24700

Пүрэвдагва Х. Чингис хааны менежментийн товчоон / Ред.
П.Очирбат, Д.Ганболд; Монгол бичигт буулгасан С.Оюунгэрэл,
Ч.Оюунгэрэл; Хөрв. П.Анузаяа; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- 2 дахь хэвл.УБ.: Жиком пресс, 2020.- 220х- ISBN 978-9919-23-511-6.
Зохиогч энэхүү бүтээлдээ Чингис хааны хүчирхэг удирдлагын арга
барилыг орчин үеийн менежментийн шинжлэх ухааны онолын үүднээс
задлан шинжилжээ. Үүнд: Тэмүжинд удирдагчийн шинж чанар
төлөвшин тогтсон үе, Чингис хааны удирдлагын стратеги, түүний
хэрэгжилт, удирдлагын тогтолцоо, хуваарилалт, бүрэн эрх, удирдах удирдуулах зарчим,
удирдлагын коммуникаци, мотиваци, манлайлал болон удирдлагын залгамж холбоог
бүхэлд нь авч үзсэн байна. Тус бүтээл нь Чингис хаан судлалд орж буй шинэ чиглэл
төдийгүй Чингис хааны менежмент бол дэлхийн орчин үеийн менежментийн хөгжлийн
үндэс болон даяаршиж буйг монголын нууц товчооны баримтаар нотлон үзүүлжээ.
65.290-2
П 915

/НХУУТ-3, БС-5/

9

ЭШФ Б 30544-30545

ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ

2021 №03

Наранчимэг Л. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний
онол арга зүйн асуудлууд / Ред. Б.Сайнжаргал.- УБ.: МУИС-ийн
хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 154х.- ISBN 978-99962-858-2-0.
Энэхүү судалгааны ажилд Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй
аж ахуй нэгж байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэлийн
тоо мэдээллийг үндэслэн салбар бүрээр санхүүгийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийг тооцож, санхүүгийн тайлангийн оновчтой бүтцийг
хэрхэн тодорхойлох талаар тусгажээ.
65.290-93
Н 294

Цахим ном-102
Эрсдэлийн удирдлага-I: Компанийн санхүүгийн эрсдэлийн
удирдлага: Нийгмийн хөгжил, шинэчлэлийг манлайлагч удирдах
ажилтны гарын авлага / А.Ганзориг, П.Баянсан, С.Цолмон,
Т.Ууганбаяр; Хян. Б.Сайнжаргал, Д.Моломжамц, Б.Сайнжаргал; Эх
бэлт. Э.Батболд.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг.- 400х.- ISBN 97899978-2-547-6.- (CD-тэй).

Энэ ном нь эрсдэлийн удирдлагын үндэс, бизнесийн эрсдэлийн хүчин
зүйлийн бүдүүвч, бизнесийн эрсдэлийн үнэлгээний үзүүлэлт, аж
ахуйн нэгжийн төлбөрийн чадварын эрсдэлийн үнэлгээний загвар, бизнесийн
төлөвлөлтийн эрсдэлийг үнэлэх загвар, бизнесийн эрсдэлтэй шийдвэр гаргах шалгуур,
бизнесийн эрсдэлийг удирдах нь, компанийн санхүүгийн эрсдэлийн шинжилгээ, багц
сонголтын тооцооны үндэслэл гэсэн 9 бүлгээс бүрдэнэ.
65.290-93я7
Э 765

/НХУУТ-3, БС-5/

ЭШФ Т 24552-24553

Лхамцэдэн Б. Зочид буудлын үйлчилгээний удирдлага.- УБ.:
МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 324х.- ISBN 978-9919-24-629-7.
Энэхүү бүтээлд аялагч жуулчид, зочдод хамгийн таатай орчин бүхий
найрсаг, чанартай үйлчилгээг үзүүлэхээр чармайн ажилладаг зочид
буудлын мэргэжлийн багийн удирдлага зохион байгуулалт, алба нэгж,
ажилтнуудын ажил үүрэг, хариуцлагыг тайлбарласны дээр
үйлчилгээний онол, арга зүйн үндэс, зочид буудлын удирдлага, түүний
дотор хүлээн авах алба, зоогийн газрын болон өрөөний үйлчилгээ,
цэвэрлэгээний албадын үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгажээ.
65.43
Л 874

/НХУУТ-5, БС-3/

ЭШФ Т 24507-24509

Доржсүрэн Н. БНАСАУ-ын бие даасан Эдийн засгийн хөгжлийн
бодлого ба сорилтууд / Ред. Э.Мөнхдулам.- УБ., 2021.- 175х.- ISBN
978-9919-24-525-2.
Энэхүү бүтээлд БНАСАУ-ын бие даасан эдийн засгийн хөгжлийн
суурь болох төлөвлөгөөт эдийн засгийн үзэл санааны үүсэл, эдийн
засгийн системийн төрөл болон социалист төлөвлөгөөт эдийн засагтай
орнуудад хийгдэж байсан реформын шинж чанартай шинэчлэл
өөрчлөлтүүд, БНАСАУ-ын бие даасан эдийн засгийн хөгжлийн
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түүхийг он дарааллаар авч үзсэнээс гадна хоёр Солонгосын эдийн засгийн харилцааны
асуудал, тус улсын хөрш орнууд болох БНХАУ, ОХУ-ын БНАСАУ-ын эдийн засаг дахь
байр суурь, Монгол улс, БНАСАУ-ын эдийн засгийн харилцаа болон өнөөгийн нөхцөл
байдал цаашид хэрхэн хөгжүүлэх боломжийн талаар тусгажээ.
65.5
Д 543

ОУХНУС 5709-5713
УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

БНСУ, Монголын түүхийн харилцааны ололт амжилт ба хэтийн
төлөв / Орч. Э.Баярмаа, Л.Мөнхнаран, Г.Баярмаа, Ц.Баярмаа; Эрхл.
Кан СоньХуа, Б.Булган; Эх бэлт. Б.Мөнх-Эрдэнэ.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2020.- 181х.
Энэхүү бүтээлд өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол, Солонгосын
түүхч, археологич эрдэмтдийн хамтран гүйцэтгэсэн эрдэм
шинжилгээний олон ажлуудын үр дүнг дүгнэсэн дүгнэлт, мөн цаашид
хоёр улс хамтран хийх боломжтой ажлуудын төлөв байдлын
тодорхойлолт багтжээ.
66.4 (5СоӨ)
Б 823

/ХЗС-3/

ЭШФ Т 24632-24634

Монгол Ардын Намын түүхт найман жил / Ред. З.Лонжид; Боловс.
А.Алтанбагана, Ч.Болдбаатар; Диз. Т.Мөнхдэлгэр, Д.Даваасүрэн.УБ., 2021.- 305х.- ISBN 978-9919-24-561-0.
Энэхүү бүтээлд МАХН-ын Төв Хорооны дарга Ц.Дамбадоржийн
МАХН-ын байдал, "МАХН-ын таван жилийн ой" (хамтын өгүүлэл),
МАХН-ын Хянан байцаах төв комиссоос эрхлэн гаргасан "Хянан
байцаасан нь" зэрэг зохиол, өгүүллийг эмхтгэн, эрдэм шинжилгээний
тайлбар, зүүлтийн хамтаар оруулсны дээр тухайн үеийн гадаад, дотоод
нөхцөл байдал, хэрэг явдлыг дуртгал байдлаар өгүүлжээ.
66.61(1)
М 692

/НХУУТ-2/

ЭШФ Б 30523-30525

Монгол Ардын Намын 100 жилийн түүхийг хураангуйлсан
100 карт.- УБ., 2021.- 100х.
Энэхүү бүтээл нь Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, соёл
боловсрол зэрэг бүхий л салбарын бүтээн байгуулалт ололт
амжилтын 100 жилийн хөгжлийн түүхийг харуулсан зурагт
хуудаснуудаас бүрдэнэ. Эдгээр картууд нь он дарааллаар
байрласан бөгөөд фото зургийн ар талд холбогдох тайлбарыг бичсэн нь товч, тодорхой
түүхэн мэдээ баримтыг нэг доороос үзэх боломжтой ажээ.
66.6(1)
М 692

ЭШФ Б 30554-30558
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XXVIII их хурал итгэл, зүтгэл, хариуцлага: Илтгэл, баримт бичгүүд
/
Эхийг
баталсан
Д.Амарбаясгалан;
Хян.
Б.Баярбаатар,
Х.Сайхансанаа; Эх бэлт. Д.Дүнчигмаа, Б.Баасанжаргал, Б.Эрдэнэбат;
Диз. Т.Мөнхдэлгэр, Ч.Мөнхжаргал, Э.Даваасүрэн.- УБ., 2021.- 169х.ISBN 978-9919-24-563-4.
Энэхүү бүтээлд МАН-ын XXVIII их хурлаар хэлэлцсэн улс төрийн
илтгэл, ажлын тайлан, намын дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн
тухай мэдээлэл анхдугаар хуралдааны зарим тогтоол зэрэг багтжээ.
66.61(1)
Х 478

/НХУУТ-2/

ЭШФ Т 24641-24643

ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН
Долгоржав Я. Төрийн захиргааны шинжлэх ухааны үүсэл,
хөгжлийн тойм / Техник ред. М.Энхтуул.- УБ.: Хүслийн өнгө, 2020.83х.- ISBN 978-9919-20-761-8.
Энэхүү бүтээл нь төрийн захиргааны шинжлэх ухааны үүсэл,
хөгжлийн үе шат, төрийн захиргааны шинжлэх ухааны шинэчлэл,
онолын парадигмын өөрчлөлт, хөгжлийн даяаршмал хандлага,
түүний нөлөө Монгол улсад тусч байгаа нь, төрийн захиргааны шинэ
үзэл, улсын салбарын шинэ удирдлага буюу New Public Management,
олон түмний засаглал буюу Public Governance, төрийн захиргаа хийгээд олон түмний
(public) үнэт зүйлийн өөрчлөлт, төрийн удирдлага ба цахим засаглал гэсэн сэдвийн
хүрээнд бичигджээ.
67
Д 464
ОУХНУС 5714-5723
Сэнгэдорж Т. Хууль зүйн шинжлэх ухаан: Судалгааны арга зүй.- УБ.:
Адмон, 2021.- 200х.
Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны арга зүйн энэхүү бүтээлд
шинжлэх ухааны ерөнхий шинж төлөв, шинжлэх ухаан ба төрийн
бодлого, шинжлэх ухаан ба эрх зүй, хууль зүйн шинжлэх ухааны
хөгжил, хандлага, судалгааны арга зүйг авч үзсэн байна. Түүнчлэн
сэдэв сонгох, судлах, эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл бэлтгэх,
бакалаврын диплом, магистрын ажил, докторын диссертаци бичих
арга зүй, эрдмийн ажил хамгаалахад анхаарах асуудлын талаар өгүүлжээ.
67
С 941

/ХЗС-10, НХУУТ-3/
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Шүүх эрх мэдэл: Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл: №1 /
Ерөн. эрх. Э.Батбаяр; Гишүүд Д.Цогтсайхан, Л.Алтанцэцэг, Г.Банзрагч
ба бус.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 141х.- (Шүүхийн ерөнхий зөвлөл).ISBN 978-99962-3-728-7.
Тус цуврал эмхэтгэлд шүүх судлал, шүүхийн шийдвэрийн дүн
шинжилгээ, шүүгчийн индэр, шүүгч таны мэдлэгийн санд гэсэн
агуулгын хүрээнд монголын эрдэмтэн судлаачдын судалгааны14
өгүүлэл нийтлэгдсэн байна.
67
Ш 978

ХЗС 22208-22210

Баярсайхан Д. Эрх зүйн онол / Эх бэлт. Д.Энхнаран.- 6 дахь хэвл.- УБ.:
Мөнхийн үсэг, 2020.- 307х.- ISBN 978-99929-69-98-9.
Энэ удаа хэвлэн гаргаж буй эрх зүйн онол нь хууль зүйн шинжлэх
ухааны сүүлийн үеийн ололт, үр дүнг бүтээлчээр тусгаж, англи хэл
дээр хэвлэгдсэн эрх зүйн онолын эх сурвалж, ном, сурах бичиг, онол,
арга зүйн сэтгүүлүүдийг аль болох өргөнөөр ашиглахыг
эрмэлзсэнээрээ өмнөх бүтээлээс ялгаатай. Уг номонд эрх зүйн
философийн категори, ухагдахуун зохих хэмжээнд тусгалаа олсны
дээр харьцуулсан эрх зүй судлалын онолын тулгамдсан асуудлууд ч
хөндөгджээ.
67.0
Б 387

/ХЗС-25, НХУУТ-3, ГНОФ-5/

ЭШФ Т 24739-24740

Лүндэндорж Н. Төрийн онол: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
нэрэмжит “Шилдэг сурах бичиг”.- 4 дэх хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг,
2020.- 368х.- ISBN 99929-0-587-5.
Энэхүү бүтээлд төрийн мөн чанар, түүхэн хэв маяг, чиг үүрэг,
хөгжлийн ерөнхий зүй тогтол, Үндсэн хуульт ардчиллын үе дэх
уламжлалт төрийн хувьсал өөрчлөлт, онол арга зүйн зөрөө,
даяаршлын нөлөөлөл, төрийн үүсэл хөгжлийн тухай онол сургаалууд,
тэр дундаа нийгмийн гэрээний онол, төрийн болон ард түмний бүрэн
эрхт байдал, уламжлалт болон орчин үеийн төрийн шинж, ангилал,
хэлбэр ардчилсан болон ардчилсан бус төрийн хэтийн төлөв, уламжлалт нийгэм дэх
төрийн чиг үүрэг болон либераль нийгэм дэх Үндсэн хуульт төрийн чиг үүргийн ялгаа,
эрх зүйт ёс /Rule of law/, үндсэн хуульт ёсны үүднээс төрд хандах арга зүй, даяаршлын
нөлөө улс үндэстний өөрчлөлт зэрэг агуулгыг тусгасан байна.
67.0я73
Л 871

ХЗС 22092-22101
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Эрх зүй Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын
сэтгүүл=NUM law review / Сэтгүүлийн зөвлөлийн дарга
Ж.Эрдэнэбулган; Гишүүд С.Нарангэрэл, Д.Баярсайхан, Х.Сэлэнгэ ба
бус.; Нарийн бичгийн дарга А.Бямбажаргал; Ажлын алба Б.Батбаяр.УБ., 2020.- (МУИС-ХЗС).- ISSN 2226-9037.
Тус сэтгүүлүүдэд нийтийн эрх зүй, хувийн эрх зүй, процессын эрх зүй,
судалгааны үр дүн, шүүхийн шийдвэрийн дүн шинжилгээ гэсэн
сэдвийн хүрээнд нийт 60 гаруй өгүүлэл хэвлүүлжээ.
67.0(1)
Э 81
№1: Цувр. 49.- 277х.
№2: Цувр. 50.- 303х.
№3: Цувр. 51.- 391х.
№4: Цувр. 52.- 396х.
№1: Цувр. 53.- 339х.

ХЗС 22139-22148
ХЗС 22149-22158
ХЗС 22159-22168
ХЗС 22169-22178
ХЗС 22179-22188

Нарангэрэл С. Монгол улсын хууль зүйн нэвтэрхий толь бичиг:
Хууль зүйн нэр томьёо ба ухагдахуунтай / Хян. Х.Нямбаатар; Техник
ред. А.Солонго; Эх бэлт. Д.Оюун.- УБ.: Адмон принт, 2021.- 638х.ISBN 978-9919-24-948-9.
Энэхүү толь бичигт нийтийн (үндсэн хуулийн, захиргааны, эрүүгийн,
экологийн, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны) ба хувийн (иргэний,
хөдөлмөрийн, гэр бүлийн зэрэг) эрх зүйн түүнчлэн олон улсын
нийтийн ба хувийн эрх зүйн зэрэг бүх салбар эрх зүй хийгээд дэлхийн
болон монголын төр эрх зүйн онол, түүх ба криминологи, шүүхийн шинжилгээ зэрэг
хууль зүйн хэрэглээний (хавсарга) судлагдахууны тайлбар өгүүллийг багтаажээ.
67(1)я2
Н 294

ХЗС 22219-22238
Баярсайхан Б. Монголын эрх зүйн түүх, соёлын судалгаа: Илтгэл,
өгүүлэл.- УБ.: Адмон, 2021.- 466х.- ISBN 978-9919-21-292-6.
Тус бүтээл нь Монголын эрх зүйн түүхийн судалгаа, Монголын эрх
зүйн түүхэн эх сурвалжийн судалгаа, Монголын эрх зүйн сэтгэлгээ,
соёлын хөгжил гэсэн үндэс 3 бүлгийн хүрээнд Б.Баярсайханы
судалгааны илтгэл, өгүүллүүдээс түүвэрлэн уншигч олондоо
толилуулжээ.

67.3(1)
Б 387

ХЗС 22239-22248
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Бурмаа Н. Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн аудит.- УБ., 2021.415х.- (МУИС-ОУХНУС).- ISBN 978-9919-24-023-3.
Тус бүтээлд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, мониторинг, аудитын
ойлголтыг онолын үүднээс тайлбарлан, хүний нөөц хүмүүн
капиталын удирдлага, бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хэрэгжилт,
хяналтын уялдаа холбоог хүний нөөцийн оновчтой удирдлага,
аудитын үр дүнтэй холбон үзэж, түүнийгээ ойлгомжтой дэлгэрэнгүй
тусган харуулжээ.
67.401я73+65.053
Б 769

/НХУУТ-7, БС-3/

ЭШФ Т 24674-24676

Бурмаа Н. Төрийн үйлчилгээ.- УБ., 2021.- 460х.- (МУИСОУХНУС).- ISBN 978-9919-24-057-8.
Энэхүү бүтээлд төрийн удирдлага, нийтийн удирдлага, нийтийн
захиргаа, төрийн захиргааны менежмент, ''улсын салбарын
удирдлага" хэмээх ойлголт, хараахан нэгдмэл ойлголт болон
хэвшээгүй харин "public administration" хэмээх ойлголтыг тойрч,
түүний үндсэн агуулгыг тодотгосон шинжтэй бусад олон нэр томьёо,
туслах ойлголтууд бий болсон талаар дурджээ.
67.401я73
Б 769

/НХУУТ-7, ГНОФ-5, БС-5/

ЭШФ Т 24671-24673

Овен Е. Хьюс. Төрийн захиргаанаас нийтийн удирдлагад / Ред.
П.Наранбаяр, Ү.Ганболд; Орч. Ц.Даваадулам.- 5 дахь хэвл.- УБ.:
Эдмаркет, 2020.- 334х.- ISBN 978-9919-20-838-7.
Тус номын зохиогч Овен Е.Хьюс нь 1980-аад оны дунд үеэс барууны
орнуудын төрийн захиргаанд бий болсон даяарчлал, технологийн
өөрчлөлт, өрсөлдөөнийг дагасан шинэчлэл идэвхжилтэд судалгаа
хийж, уламжлалт болон орчин үеийн төрийн удирдлагын загварыг
харьцуулсан төрийн шинэ менежментийн онол, зарчмын асуудлыг
дэвшүүлжээ.
67.401я73
О 134

ОУХНУС 5736-5744

Гантулга С., Энхболд Б. Эрүүгийн эрх зүй: Тусгай анги.- 2 дахь хэвл.УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 495х.- ISBN 978-99978-3-633-5.
Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн тусгай анги бол эрүүгийн байцаан
шийтгэх эрх зүйн бие даасан салшгүй нэг хэсэг юм. Зохиогч эрүүгийн
материаллаг ба процессын хэм хэмжээг хэрэглэх, эрүүгийн хэргийг
мөрдөх, яллах, өмгөөлөх, шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд Эрүүгийн
эрх зүйн онол, арга зүйн мэдлэг, практик, хууль зүйн зохицуулалт ус
агаар мэт хэрэгцээтэй байгааг бодолцон үзэж эрүүгийн эрх зүйг
хэрэгжүүлэх хуульчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, хууль зүйн их,
дээд сургууль, коллежийн оюутан, сонсогч нарт хичээл сургалт, шалгалт шүүлэг,
реферат бие даалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд нь тус нэмэр болох үүднээс
энэхүү номоо бүтээжээ.
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67.408я73
Г 233

ХЗС 22090
Гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгө, орлогыг буцаан авах
ажиллагаа / Боловс. М.Гантулга, Г.Цэцэгмаа, Б.Бат-Орших ба бус.;
Хян. М.Гантулга.- УБ.: Урангар пресс, 2020.- 136х.
Энэхүү бүтээлд эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх олон улсын
хамтын ажиллагаа түүний эрх зүйн зохицуулалт, эрүүгийн хэргийн
талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэхэд прокурорын үүрэг,
оролцоо, анхаарах асуудлууд, гэмт хэргийн улмаас олсон орлого, эд
хөрөнгийг шалгаж тогтоох, битүүмжлэх, буцаан авах ажиллагааны
зөвлөмжүүд зэрэг багтжээ.

67.408я7
Г 924

ЭШФ Б 24622
Доржпалам Х. Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй: Тусгай анги: Онол,
практикийн асуудал / Хян. Ж.Эрдэнэбулган; Эх бэлт. Л.Амаржаргал.УБ.: Сэлэнгэ пресс, 2021.- 380х.- ISBN 978-9919-24-047-9.

Уг бүтээлд Эрүүгийн эрх зүйн тусгай ангийн ойлголт, судлагдахуун,
тогтолцоо; Хүний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тухай
ойлголт, Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт
хэргүүдийн тухай ойлголт, Эрүүл мэндийн гэмт хэргүүдийн тухай
ойлголтууд болон Хүүхдийг эсрэг гэмт хэрэг, Өмчлөх эрхийн эсрэг
гэмт хэрэг, Эдийн засгийн эсрэг гэмт хэрэг, Үндэсний аюулгүй
байдлын эсрэг гэмт хэргүүдийн тухай ойлголт төрөл анги, шинжүүдийн тухай тусгажээ.
67.408(1)
Д 542

/НХУУТ-4, ГНОФ-3, ХЗС-20/

ЭШФ Т 24554-24556

Судалгааны тайлан эмхэтгэл: 2016-2019: Боть III / Хян. З.Баасанням,
Ц.Шинэбаяр; Боловс. Ц.Бадам.- УБ.: Урангар, 2019.- 414х.(Авлигатай тэмцэх газар).- ISBN 978-9919-22-716-6.
Энэхүү 3-р ботид 2008-2018 онд зохион байгуулсан Улс төр, хууль
хяналтын байгууллагын хүрээн дэх авлигын төсөөллийн судалгаа,
2009, 2011, 2013 онуудад зохион байгуулсан Авлигын индексийн
судалгаа, 2010, 2012, 2014 онуудад зохион байгуулсан Төрийн
байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ, 2015, 2016, 2018
онд зохион байгуулсан Шударга байдлын үнэлгээ, 2010 оноос 2019
онд зохион байгуулсан Хүүхдийн шударга байдлын судалгаа, 2018 онд зохион
байгуулсан Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авлигын талаарх ойлголт хандлагыг
тодорхойлох судалгаа багтжээ.
67.408(1)
С 701

ЭШФ Т 24660-24661
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Буянхишиг Б. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх эрх зүй /
Хян. Э.Отгонзул.- УБ.: LIAPubl, 2021.- 214х.- ISBN 978-9919-24-260-2.
Энэхүү бүтээл нь хувийн эрх зүйн салбарт үүссэн эрхийг шүүхээр
хэрхэн шийдвэрлүүлэх тухай, иргэний процесс, шүүхийн шийдвэрийн
агуулга, нэхэмжлэлийн зүйлийг тодорхойлох зэрэг нийт 16 бүлэгтэй.
Хуульчийн энэ үйл ажиллагаанд бэлтгэх зорилгоор хэрэг хянан
шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн зарчим, дараалал, нэхэмжлэлийн
агуулгыг тодорхойлох, шийдвэр гаргах үйл явц, түүний эрх зүйн үр
дагавар, мөн шийдвэрийг хянуулах процессын талаар тусгажээ.
67.410
Б 819

ХЗС 22109-22138

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл:
2011-2012 / Хян. Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Д.Цэнд-Аюуш, У.НоминЭрдэнэ.- УБ.: Урангар пресс, 2020.- 349х.- (Авлигатай тэмцэх газар).
Тус эмхэтгэлд 2011-2012 онд шийдвэрлэгдсэн албан тушаалын гэмт
хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг эмхэтгэн толилуулж байна. Энэхүү
эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын гэмт
хэргийн 44 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик
ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн магадлал, хяналтын
шатны шүүхийн тогтоолыг багтаажээ.
67.411
А 427

ЭШФ Т 24646-24647

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл:
2013 он / Хян. Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Д.Цэнд-Аюуш, У.Номин-Эрдэнэ.УБ.: Урангар пресс, 2020.- 236х.- (Авлигатай тэмцэх газар).
Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын
гэмт хэргийн 26 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон
практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн магадлал,
хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтаажээ.
67.411
А 427

ЭШФ Т 24648-24649

Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхтгэл:
2014 он: 2 боть / Хян. Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Д.Цэнд-Аюуш, У.НоминЭрдэнэ.- УБ.: Урангар пресс.- (Авлигатай тэмцэх газар).
67.411
А 427
Боть I.- 2018.- 349х.
ЭШФ Т 24650-24651
Боть II.- 2019.- 384х.
ЭШФ Т 24652-24653
Энэхүү I, II ботид авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан авлигын
гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний болон практик ач
холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн магадлал, хяналтын шатны шүүхийн
тогтоолыг багтаажээ.
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Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл:
2015 / Хян. Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Д.Цэнд-Аюуш, Т.Мөнхтунгалаг,
Н.Батчулуун.- УБ.: Урангар пресс, 2020.- 406х.- (Авлигатай тэмцэх
газар).
Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан
авлигын гэмт хэргийн 40 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний
болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн
магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтаажээ.
67.411
А 427

ЭШФ Т 24654-24655
Албан тушаалын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл:
2016 / Хян. Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Д.Цэнд-Аюуш, Ж.Сарангэрэл.- УБ.:
Урангар пресс, 2020.- 174х. (Авлигатай тэмцэх газар).
Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан
авлигын гэмт хэргийн 23 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний
болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн
магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтаажээ.

67.411
А 427

ЭШФ Т 24656-24657
Авлигын гэмт хэргийн шүүхийн шийдвэрийн эмхэтгэл: 2017 / Хян.
Д.Дуламсүрэн; Эмхт. Б.Ганхуяг.- УБ.: Урангар пресс, 2020.- 500х.(Авлигатай тэмцэх газар).
Энэхүү эмхэтгэлд Авлигатай тэмцэх газраас мөрдөн шалгасан
авлигын гэмт хэргийн 41 шийдвэр багтсан бөгөөд хууль хэрэглээний
болон практик ач холбогдлыг харгалзан анхан шатны шүүхийн
магадлал, хяналтын шатны шүүхийн тогтоолыг багтаажээ.

67.411
А 183

ЭШФ Т 24658-24659

ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ
Мандах эрдэм: Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл=
Mandakh research: International scientific journal /
Ред. Ч.Төрбадрах; Эрхл. Г.Нанжид; Нарийн бичгийн
дарга А.Наранцэцэг; Гишүүд Б.Цэцгээ, Р.Батжаргал,
Л.Энх-Амгалан ба бус.- УБ.- ISSN 2663-256X.
72
М 223
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№1.- 2019.- 106х.
№2.- 2019.- 138х.
№3.- 2020.- 106х.
№4.- 2020.- 138х.
№5.- 2021.- 106х.

2021 №03
/ЛавФ-1/
/ЛавФ-1/
/ЛавФ-1/
/ЛавФ-1/
/ЛавФ-1/

ЭШФ Т 24708-24710
ЭШФ Т 24711-24713
ЭШФ Т 24714-24716
ЭШФ Т 24717-24719
ЭШФ Т 24720-24722

Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл: Олон улсын харилцаа /
Сэтгүүлийн зөвл. С.Баттулга; Зөвлөлийн гадаад гишүүд Анна
Викторовна Кукушкина, Кристофер Р.Атвууд, Пьерр Шабал,
Л.Түмэнцэцэг; Зөвлөлийн дотоод гишүүд Н.Алтанцэцэг, Д.Аюуш,
Ц.Батбаяр ба бус.; Нарийн бичгийн дарга С.Энхцэцэг.- УБ.: МУИС
пресс.- ISSN 2308-8125.
Тус сэтгүүлд олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн
харилцааны чиглэлийн эрдэмтэн судлаачдын 25 өгүүлэл, илтгэл
орсон байна.
72+66.4
О 295
№1/37 (514).- 2018.- 122х.
№1/39 (522).- 2019.- 156х.
№1/41 (556).- 2020.- 176х.

ЛавФ 887
ЛавФ 886
ЛавФ 888

Орчуулгазүй: Эрдэм шинжилгээний цуврал: Орчуулгын онолын
хөгжлийн чиг хандлага / Эрхлэн хэвл. Г.Элдэв-Очир; Эрхл.
М.Чимэдцэеэ; Нарийн бичгийн дарга Г.Элдэв-Очир; Гишүүд Э.Равдан,
Го.Аким, С.Эрдэнэмаам ба бус.; Хян. Г.Элдэв-Очир.- УБ.: Удам соёл.ISSN 2313-6170.
Тус сэтгүүлд Орчуулга зүй; Орчуулгын шүүмж судлал; Орчуулгын
онолын асуулалд; Орчуулгын шинжилгээ; Гадаад хэл заах аргазүй;
Орчуулгын шүүмж судлал; Нутгийн аялгуу судал; Орчуулгын сан
хөмрөг сэдвийн хүрээнд 80 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд багтжээ.
72+81.2
О 497
№06 (481).- 2018.- 218х.
№07 (508).- 2019.- 138х.
№08 (529).- 2020.- 288х.

ЛавФ 891
ЛавФ 892
ЛавФ 893

Эрдэм шинжилгээний бичиг: Гадаад хэл соёл судлал: №484(22) /
Эрхл. Д.Сайнбилэгт; Орлогч эрхлэгч Т.Мөнхцэцэг; Нарийн бичгийн
дарга Л.Солонго; Гишүүд Ч.Сэлэнгэмөрөн, Ц.Цэндээхүү; Хяналтын
зөвлөлийн гишүүд Ален Дежак, Ц.Баттулга, Г.Буяннэмэх, Бүлэнт Гүл,
А.В. Величко, Ц.Дэлгэрэхцэцэг.- УБ.: Удам соёл.- ISSN 2306-3904.
Тус сэтгүүлд гадаад дотоодын нэрт эрдэмтдийн намтар түүх, тэдний
судалгааны бүтээлийн дээжээс толилуулахын зэрэгцээ шилдэг
өгүүллийг сонгон оруулжээ.
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72+81
Э 79
№484 (22).- 2018.- 167х.
№507 (23).- 2019.- 110х.
№528 (24).- 2020.- 148х.

/НХУУТ-2, ЛавФ-1/
/НХУУТ-2, ЛавФ-1/
/НХУУТ-2, ЛавФ-1/

ЭШФ Т 24635-24636
ЭШФ Т 24637-24638
ЭШФ Т 24639-24640

Эрдэм шинжилгээний бичиг: Боловсрол судлал: №21 (552) / Эх
бэлт. М.Дэлгэржав; Эрхлэгч Г.Сарантуяа; Нарийн бичгийн дарга
М.Дэлгэржав; Гишүүд Ж.Даваа, М.Нарантуяа, Ч.Санжмятав,
Ш.Эрдэнэчимэг, Г.Эрдэнэбаяр.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр,
2021.- 240х.
МУИС-ийн Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимээс эрхлэн гаргаж буй
энэхүү бүтээлд Боловсрол судлал, Сэтгэл судлал сэдвийн хүрээнд
бичигдсэн 30 гаруй бүтээл багтжээ.
72+74.202
Э 739

/НХУУТ-2, ЛавФ-1/

ЭШФ Т 24644-24645

Эрдэм шинжилгээний бичиг: Сэтгүүл зүй / Редакцийн зөвл.
М.Зулькафиль; Нарийн бичгийн дарга Д.Идэржаргал; Гишүүд
Б.Болор-Эрдэнэ, Л.Норовсүрэн, А.А.Грабельников, Оюун.- УБ.:
МУИС пресс.- (МУИС-ШУС-НУС).- ISSN 2306-4463.
72+76
Э 739
№ 20 (524).- 2019.- 249х.
№ 21 (540).- 2020.- 234х.

ЛавФ 884
ЛавФ 885

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бүтээлд Сэтгүүл зүйн онол, практик, Сэтгүүл зүйн түүх,
Сэтгүүл зүйн шүүмж, судалгаа сэдвийн хүрээнд 58 өгүүлэл хэвлэгджээ.
Пүрэвжав Э. Их эрдэмтэн Онходын Жамьян / Хян. Б.Энхтүвшин.УБ.: Адмон, 2014.- 238х.- ISBN 978-99973-0-339-4.
Энэхүү бүтээлд орчин үеийн Монголын шинжлэх ухааны ууган
байгууллагыг анх үүсгэн байгуулж, хөгжүүлэн дэлгэрүүлэх, үндэсний
утга соёлын өв уламжлалыг хайрлан хамгаалах, түүхийн дурсгалт
зүйлийг сурвалжлан судлах, хойч залуу үеийг сурган хүмүүжүүлэх,
монгол хэл бичиг судлалын бүтээл бичиж туурвих тэргүүтэн ашдын
тустай ариун үйлсэд бие лагшин, сэтгэл зүрх, билиг авьяасаа бүрэн
зориулсан агуу их соён гэгээрүүлэгч, агуу эрдэмтэн Онход овогт Сангажавын Жамьян
гүнтний амьдрал, үйл ажиллагааны үүх түүхийн тухай өгүүлжээ.
72.3
П 915

/НХУУТ-3/
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БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН
Мөнхбат О., Батхишиг А. МУИС-ийн оюутны дадлагыг интегратив
семинарын арга зүйн тусламжтай хэрэгжүүлэх нь.- УБ.: Өдөр
шөнө, 2018.- 40х.
Энэхүү бүтээлд интегратив семинарын тухай ойлголт, зохион
байгуулалт, хэлбэр, дадлагын тайлан, үнэлгээ, оюутны дадлага,
нийгмийн үйл ажиллагааны дэвтэр хөтлөлтийн загвар зэргийг
тусгажээ.
74.58я7
М 816

/НХУУТ-2/

/ЭШФ Б 30519-30520/

МУИС-ийн оюутны мэргэжих дадлага/интерншип-ын гарын
авлага: Багш, оюутан байгууллагын мэргэжилтэн нарт зориулав.- 2
дахь хэвл.- УБ.: Өдөр шөнө, 2019.- 48х.
Энэхүү бүтээлд дадлагын талаарх түгээмэл асуулт хариулт,
дадлагажих явцад оролцох талуудын үүрэг, оролцоо оролцогч
талуудад хандсан товч зөвлөмж, мэргэжих дадлага / интерншипийн
эргэх холбоо, дадлагын зарим нэр томьёо МУИС-ийн сургалтын
онцлогийн талаар тусгажээ.
74.58я7
М 692

/НХУУТ-3/

/ЭШФ Б 30521-30522/

ОЛОН НИЙТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ. СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
Хүүхдийн байгууллага, "Найрамдал"-ын тухай нийтлэл,
орчуулгууд / Орч. Д.Энхээ.- УБ., 2021.- 194х.- ISBN 978-9919-20-9490.
Энэхүү бүтээлд "А.Солженицин Харвардад үг хэлснээс хойш 40
жилийн дараа", "Толстой-Тургенев-Достоевский: Харилцааны түүх",
Тахлын үед бичигдсэн алдартай таван зохиол гэж байснаа сэдвийн
хувьд өөрчлөгдөн "Театр бол хөдөлгөөн” “Хүний амьдрал ч мөн
хөдөлгөөн байх учиртай", "Оросуудын бүтээсэн "Алтан орд" кино
юуны тухай өгүүлдэг вэ? гэх зэрэг материалуудыг орчуулан эмхэтгэжээ.
76.02
Х 855

ЭШФ Б 30364-30366
ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН

Амьтны хэл: Сургалт, судалгаанд зориулав / Хян. С.Алтантуяа;
Эмхт. Ю.Мөнх- Амгалан, Г.Цэрмаа; Эх бэлт. Ч.Самбууням; Эхийг
хэвлэлд бэлт. Д.Нарантуяа; Монгол бичгээр хөрв. С.Алтантуяа;
Тайлбар хийсэн Б.Еркежан; Хавтасны чимэглэл хийсэн М.Оюумаа.УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 119х.- (Орхон их сургууль-Монгол хэл,
соёл судлалын төв).- ISBN 978-99978-986-5-4.
Уг бүтээлд өнгөрсөн зууны жараад оны үеэс байгалийн шинжлэх
ухааны эрдэмтдийн анхаарлыг ихээхэн татаж эхэлсэн нэгэн зүйл
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сонин асуудал бол амьтдын хоорондын дамжуулагч феромон хэмээх бодис юм. Амьтны
гаралтай химийн олон төрлийн нэгдэл тухайлбал, даавар, фермент, мэдрэлийн ширхгээр
сэрэл дамжуулагч медиаторын шингэн, мөн хорхой шавьж, зарим сээр нуруутны
гаргадаг зүйл зүйлийн үнэр танар, хөлс, шүлс, заар, шээс энэхүү бодисын молекулд
байдаг бөгөөд амьтан бүхэн харилцан адилгүй орон зайнаас бие биедээ дохио мэдээ өгч,
бусад нь төрөлхийн зөн бэлгэ, үйлдэл хөдлөлөөрөө хариу дохиолдог талаар сонирхолтой
баримтыг крилл болон монгол бичгээр хамтатган эмхэтгэжээ.
81
А 586

/НХУУТ-3/

ЭШФ Б 30552-30553

Жамьян О. Монгол хэл бичгийн ухаан / Эмхэтгэн хэвл. Э.Пүрэвжав;
Хян. Д.Төмөртогоо.- УБ.: Адмон принт, 2014.- 262х.- ISBN 978-999730-338-7.
Их бичгийн хүмүүн О.Жамьяны хийсэн бүтээснийг тодруулан
тодосгож олны хүртээл болгох үүднээс түүний монгол үсгийн
дүрмийн талаар бичсэн 10 бүтээлийг нь анх удаа нэгэн боть болгон
"Монгол хэл бичгийн ухаан" нэрээр эмхэтгэж, судалгааны өмнөтгөл
өгүүллийн хамт хэвлүүлжээ. Тус ботид зохиолчийн бүтээлийг анх
бичигдсэн эхээр нь оруулсан бөгөөд, төгсгөлд нь эрдэм шинжилгээний бүтээлийн
жагсаалтыг нь хавсаргасан байна.
81.2М
Ж 239

/НХУУТ-3/

ЭШФ Б 30465-30466

Лувсандорж Ж. Монголын нууц товчоон: Их Монгол улсын нууц
түүх: 2 дахь хэвл.- УБ.: Адмон, 2019.- 616х.- ISBN 978-9919-22-096-9.
Карлын
Их
Сургуулийн
Монгол
судлалын
профессор
Ж.Лувсандоржийн энэхүү бүтээлийг дэлхийн монгол судлаачид
Монголын нууц товчоо судлалын гайхамшигт бүтээл гэж үнэлжээ.
Учир нь МНТ-г 1228-1240 оны үед монгол зохиолч, монгол нутагт,
монгол бичгээр, монгол хэлээр бичигдсэн монгол эхийг 1384 оны
орчим Хятадын Мин улсын хэл бичгийн эрдэмтэн нар Мин улсын
түшмэд нарт монгол хэл сургах хичээлийн унших бичиг найруулж хятад галигтай 3
бүлэг бүтээл хэвлүүлсэн ажээ. Монгол эх бичгдсэнээс 150-иад жилийн дараа хэвлэгдсэн
энэ хятад эхийг МНТ-ны эх гэж үзэх үндэсгүй бөгөөд харин монгол эхийн жинхэнэ зөв
уншилга, зөв утгыг судлан тогтоох боломжийг агуулсан гэж судлаач Ж.Лувсандорж
үзсэн бөгөөд энэхүү бүтээлдээ МНТ-ны одоогийн монгол хэлний орчуулга ба уг-эхийн
хэл бичиг соёлын тайлбарыг хийжээ.
81.2М-5
Л 82

/НХУУТ-5/

Пүрэвжав Э. Монгол хэл бичгийн судлал.- УБ.
81.2М
П 915
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Дэвт. XIV / Хян.Д.Бадмаанямбуу.- УБ.: Адмон, 2011.- 120х.
Энэхүү бүтээлд Галсангийн Жамбалсүрэн (1941-2010), Дашжавын
Жамсранжав (1929-2003), Ёндонжамцын Жанчив (1970-2010) эл
гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч тойм өгүүлэлийг
бүтээлийн дэлгэрэнгүй жагсаалтын хамт оруулжээ. Мөн хэл бичгийн
ухааны доктор Г.Жамбалсүрэнгийн "Орчин цагийн монгол хэлний
тийн ялгалын тухай" (1982), монгол хэл бичиг судлаач
Д.Жамсранжавын "Чулуун номын өлзий хутаг" (2001), хэл бичгийн
ухааны доктор Ё.Жанчивын "Монгол хэл шинжлэлийн ноён оргил буюу академич
Шадавын Лувсанвандан" (1997) гэсэн бүтээлүүдийг уул эхээр нь тус бүтээлд багтаасан
байна.
/НХУУТ-5/

ЭШФ Б 30420-30424

Дэвт. XVI / Хян. Р.Отгонбаатар.- Адмон, 2013.- 138х.
Энэхүү бүтээлд Бухатын Базылхан (1932-2012), монгол утга зохиол
судлаач, хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор,
Шань овогт Лхамсүрэнгийн Хүрэлбаатар (1945-2009), хэл
шинжлэлийн онолч, хэл бичгийн ухааны доктор Дандий-Ядамын
Цэрэнпил (1953-2011) эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч
тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн дэлгэрэнгүй
жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр Б.Базылханы тэрлэн бичсэн "Монгол
хэлний бүтээврийн тухай асуудалд" (1980), монгол утга зохиол судлаач, хэл бичгийн
шинжлэх ухааны доктор Л.Хүрэлбаатарын туурвисан "Зарим эмийн ургамлын нэр
томьёо" (1988), хэл бичгийн ухааны доктор Д.Цэрэнпилийн хэвлүүлсэн "Хэл шинжлэл
дэх Чомскийн хувьсгал ба монгол хэлийг судлах шинэ зорилт" (2009) гэсэн гурван
бүтээлийг уул эхээр нь хавсарган оруулжээ.
/НХУУТ-5/

ЭШФ Б 30425-30429

Дэвт. XVII / Хян. Ж.Ганбаатар.- Адмон, 2014.- 108х.
Энэхүү бүтээлд хэл бичгийн ухааны доктор, (Ph.D) Ринчиний Батаахүү
(1953-1999), монгол хэл шинжлэлтэн, хэл бичгийн ухааны доктор
(Ph.D) доцент Баатарын Рагчаа (1927-1980), монгол ардын билиг зүйч,
урлаг судлалын ухааны доктор (Ph.D), профессор Галсангийн
Ринчэнсамбуу (1928-2010) эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан
товч тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн дэлгэрэнгүй
жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр Р.Батаахүүгийн тэрлэн бичсэн
"Эсрэгцлийн байгаль, нийгэм, сэтгэхүй, хэлний мөн чанарын тухай"
(1989), Б.Рагчаагийн туурвисан "Монгол хэлний энгийн өгүүлбэрийн
өнгөц ба гүн бүтцийн тухай асуудалд" (1977), Г.Ринчэнсамбуугийн хэвлүүлсэн "Монгол
ардын уртын дууны сонгодог шинж, ач холбогдол" (2005) гэсэн гурван бүтээлийг уул
эхээр нь хавсарган оруулжээ.
/НХУУТ-5/
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Дэвт. XVIII / Хян. Ш.Сонинбаяр.- Адмон, 2015.- 120х.- ISBN 97899973-0-681-4.
Энэхүү бүтээлд хэл бичгийн ухааны дэд эрдэмтэн (Ph.D), хамба
ламтан Хархүүгийн Гаадан (1923-2007), хэл бичиг судлаач номч
мэргэн гавж Самаагийн Гомбожав (1901-1980), профессор, гавж
Цэвэгийн Дорж (1886-1966) эл гурван эрдэмтний тухайт
намтарчилсан товч тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний
бүтээлийн дэлгэрэнгүй жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр Х.Гаадан тэрлэн
бичсэн "Илт өгүүлэх нэрсийн тухай" (1968), С.Гомбожав (1901-1980) туурвисан
"Монголчуудын төвд хэлээр зохиосон зохиолын зүйл" (1959), Ц.Дорж (1886-1966)
хэвлүүлсэн "Жаран жилийн тухай" (1965) гэсэн гурван бүтээлийг хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30435-30439
Дэвт. XIX / Хян. Ц.Өнөрбаян.- Адмон, 2016.- 164х.- ISBN 978-999730-951-8.
Энэхүү бүтээлд хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D),
профессор Лувсангончигийн Балдан (1931-2015), хэл бичгийн
шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор Бямбажавын Пүрэв-Очир
(1947-2014), хэл бичгийн ухааны доктор, профессор Дамдинсүрэнгийн
Цэнд (1930-1913) эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч тойм
өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн дэлгэрэнгүй
жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр Л.Балдан хэвлүүлсэн "Хэл ярианы соёлын хөгжлийг
тодорхойлогч хүчин зүйл" (2009), Б.Пүрэв-Очир (1947-2014) тэрлэн бичсэн "Түүхгүй
яваа ухаан" (1991), Д.Цэнд (1930-1913) туурвисан "Монгол хэзээ бичиг үсэгтэй болсон
бэ?" (1976) гэсэн гурван бүтээлийг хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30440-30444
Дэвт. XX / Хян. Ц.Батдорж; Эх бэлт. Б.Үүрийнтуяа.- Соёмбо
принтинг, 2017.- 112х.- ISBN 978-99973-0-951-8.
Энэхүү бүтээлд монгол хэл бичиг судлаач Цэвэгийн Бат-Очир (18731935) шадар, монгол хэл бичиг судлаач Цэндийн Баттөмөр (19041937), хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D) Хиад боржигин овогт
Сономжамцын Бат-Эрдэнэ (1979-2015) эл гурван эрдэмтний тухайт
намтарчилсан товч тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний
бүтээлийн жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр Ц.Бат-Очир хэвлүүлсэн
"Мандах нарны туяа" номын оршил (1927), Ц.Баттөмөр (1904-1937)
тэрлэн бичсэн "Хуучин монгол үсгээс шинэ латин үсэгт орох тухай бодлого" (1932),
С.Бат-Эрдэнэ (1979-2015) туурвисан "Харь үг, нэр томьёоны тухай" (2007) гэсэн гурван
бүтээлийг хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30445-30449
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Дэвт. XXI / Хян. О.Самбуудорж; Эх бэлт. Ч.Самбууням.- Соёмбо
принтинг, 2018.- 108х.- ISBN 978-99973-0-951-8.
Энэхүү бүтээлд монгол хэл бичиг судлаач Хүмбэр овогт Шараагийн
Одонтөр (1972-2015), монгол хэл бичиг судлаач Бат-Очирын Осор
(1924-1994), монгол нэр томьёо судлаач Дэлгэржаргал овогт Намсрайн
Пүрэвжав (1938-2013) эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч
тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтынх нь
зэрэгцээгээр Ш.Одонтөр хэвлэн нийтлүүлсэн "Чингис гэх үгийн утга"
(1998), Б.Осор багш тэрлэн бичсэн "Зөв бичих дүрмийг заах тухай" (1979), монгол нэр
томьёо судлаач Н.Пүрэвжав бичиж туурвисан "Монгол хэлэнд харь үг хэрэглэж байсан
уламжлал ба өнөөгийн байдал" (2005) гэсэн гурван бүтээлийг хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30450-30454
Дэвт. XXII / Хян. Ж.Саруулбуян; Эх бэлт. Ч.Самбууням.- Соёмбо
принтинг, 2019.- 138х.- ISBN 978-99973-0-951-8.
Энэхүү бүтээлд монгол хэл бичиг судлаач Жамцын Бадраа (19261993), хэл бичгийн ухааны доктор Монгол овогт Цэдэвдоржийн
Базаррагчаа (1937-2014), хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D),
профессор Хиад Боржигин овогт Жамсранжавын Санжаа (1947-2018)
эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч тойм өгүүлэл болон
эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтынх нь зэрэгцээгээр
Ж.Бадраа хэвлэн нийтлүүлсэн "Хайран сайхан монгол хэл минь!" (1990), Ц.Базаррагчаа
(1937-2014) багш тэрлэн бичсэн "Хэлний засаглал хэрэгтэй байна" (1998), Ж.Санжаа
(1947-2018) бичиж туурвисан "Кирилл цагаан толгойд монгол хэлний авиалбарын
бүрэлдэхүүн, тогтолцоог хэрхэн тусгасан бэ?" (2006) гэсэн гурван бүтээлийн эхийг
хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30455-30459
Дэвт. XXIII / Хян. Д.Сумьяа; Эх бэлт. Т.Нямбилэгт.- Соёмбо
принтинг, 2020.- 112х.- ISBN 978-99973-0-951-8.
Энэхүү бүтээлд монгол хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор Шарайд
овогт Гончигийн Гантогтох (1949-2019), нэрт дуун хөрвүүлэгч,
зурхайч Хачинууд овогт Цэвэгийн Гэлэгжамц (1869-1937) дооромбо,
хэл бичгийн ухааны доктор Буянт-Ухаа овогт Доржжүгдэрийн
Пүрэвжав (1973-2019) эл гурван эрдэмтний тухайт намтарчилсан товч
тойм өгүүлэл болон эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалтынх нь
зэрэгцээгээр профессор Г.Гантогтох "Монгол нэр томьёо судлалын зарим асуудал"
(2010), Д.Пүрэвжав (1973-2019) тэрлэн бичсэн "Oral Messenger (Letter) Tradition in the
Secret History of Mongols" (2010) гэсэн хоёр бүтээлийн эхийг хавсарган оруулжээ.
ЭШФ Б 30460-30464
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Монгол туургатны хэл аялгууны үгийн сангийн онцлог: Судалгаа,
эх бичиг / Эрхлэн хэвл. Э.Пүрэвжав.- УБ.: Адмон, 2012.- 170х.- ISBN
978-99962-0-951-2.
Энэхүү бүтээлд "Монгол туургатны хэл аялгууны үгийн сангийн
онцлог: судалгаа эх бичиг'' хэмээсэн эл эмхэтгэлийн "Судалгааны
өгүүлэл" тэргүүн бүлэгт эрдэм шинжилгээний 8 өгүүлэл оруулсан бол
"Эх бичиг" дэд бүлэгт Улаанбаатар, Улаан-Үүд, Элст, Хөххот, Ховд
хотноо хэвлэгдсэн "Монголын нууц товчоо"-ны 5 монгол хөрвүүлгийн
нэгдүгээр бүлгийг харьцуулан судлах зорилгоор оруулжээ.
81.2М-3
М 692

/НХУУТ-5/

ЭШФ Б 30415-30419

Самбуудорж О. Үг, үгийн гарал, хэлц үг судлал / Ред. Л.Болд; Эх
бэлт. Ч.Самбууням; Диз. Ч.Амарзаяа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.244х.
Энэхүү бүтээлд зохиогч монгол хэлний үгийн сан судлалын талаар
бичсэн бүтээлүүдээ хэвлэгдсэн оны дарааллаар нь бус, ганц сэдэвт
зохиол шиг номын бүтцэд оруулан зарим нэг зүйлийг засаж, жишээ
баримтыг нэмээд багш, оюутан, мэргэжлийн нөхөд, мөн монгол хэлний
үгийн сан судлалын онол, хэрэглээний асуудлыг сонирхогчдод
зориулан хэвлүүлжээ.
81.2М-3
С 249

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24680-24682

Траян Лауренцю Христеа. Монгол-Румын толь бичиг.- УБ.: Мөнхийн
үсэг, 2021.- 612х.- ISBN 978-9919-25-216-8.
Энэхүү бүтээлд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 5000 гаруй толгой үгийг
оруулсны дээр цаашид албан хэргийн монгол бичгээр хөтлөн явуулах
зорилго дэвшүүлж байгаатай уялдуулан монгол крилл үсгээр бичсэн
толгой үгийн доор монгол бичгээр бичдэг хэлбэр, монгол дан үгийг
румын үгээр дүйлгэн оноохын зэрэгцээгээр аман яриа болон бичиг
зохиолд өргөн дэлгэр хэрэглэгддэг холбоо үгийг багтаажээ.
81.2М-4
Т 61

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24701-24705

Хэл ярианы соёл: МУИС-ийн ерөнхий суурь хичээлийн сурах бичиг.УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 184х.- ISBN 978-9919-504-496.
Энэхүү сурах бичигт МУИС-ийн ерөнхий суурийн "Яриа бичгийн ур
чадвар" багцын "хэлний хэм хэмжээ, монголчуудын уламжлалт
харилцааны соёл, ярих, илтгэх ур чадвар, эсээ бичих, бичиг баримт
боловсруулах" гэсэн сэдвүүдийг багтаасан "Хэл ярианы соёл"
хичээлийн агуулгыг тусгажээ.
81.2М-923
Ц 754

/НХУУТ-7, ГНОФ-20, БС-5/
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Тогтуун Э. Япон монгол үндэстний сэтгэлийг аман хүүрнэлээс
харах нь: Ганц сэдэвт судалгааны бүтээл.- УБ.: Удам соёл ХХК,
2019.- 164х.- (Японы Сүмитомо банкны “Азийн орнуудын Япон
судлалыг дэмжих судалгааны төсөл”-ийн хүрээнд тус ажлыг хийж,
хэвлүүлэв).- ISBN 978-9919-23-266-5.
Аман зохиолын төрөл зүйлд багтдаг аман хүүрнэл нь өөртөө маш
олон бэлэгдлийн утгыг агуулж тухайн үндэстэн аливаа юмс үзэгдэлд
хандах, хэрхэн ойлгож хүлээж авдаг гээд сэтгэл зүйн механизмын
нарийн процессын мэдээллийг өгүүлдэг билээ. Учир нь хүн
төрөлхтөн үүсэхтэй зэрэгцэн аман хүүрнэл бий болсон. Энэхүү
судалгааны бүтээлд японы аман хүүрнэлийг сэтгэц судлал талаас нь задлан шинжилсэн
бүтээлд тулгуурлан, хоёр орны аман хүүрнэлээс ухамсарт бусын сэтгэлийг гаргаж тавин,
түүгээрээ дамжуулан ижилсэл ба ондоошлын талаар баримт судалгаатай өгүүлжээ.
82
Т 446

ЭШФ Б 30532-30534

Монгол ертөнцийн гурав / Ред. О.Адьяа.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Соёмбо
принтинг, 2016.- 224х.- ISBN 978-99973-48-29-6.- (Шинжлэх Ухааны
академи-Хэл зохиолын хүрээлэн).
Монгол улсын ШУА-ийн жинхэнэ гишүүн, эрдэмтэн зохиолч П.Хорлоо
(1917-2008), хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор
О.Адьяа, ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн хүндэт профессор,
толь зүйч, нэрт сэтгүүлч Ц.Дашдондов нарын англи болон орос хэлээр
орчуулсан судалгааны бүтээлээс шигшин сонгосон ''Ертөнцийн гурав''ын 25 эх бүхий 33 хувилбарыг энэхүү бүтээлд оруулжээ.
82.3(1)
М 692

/НХУУТ-3/

ЭШФ Т 24569-24571

УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ
Сумъяабаатар Б. Утга зохиолын судлал шинжлэл: Их цуврал-1:
Монголын нууц товчоон: Иж судалгаа.- УБ.: Жиком пресс, 2020.2262х.- ISBN 978-9919-23-665-6.
Тус номонд "Монголын нууц товчоо"-ны үгийн үндсэн хэлбэр, язгуур
санааг шинээр хөрвүүлж анхны худам үсгийн хэд хэдэн хувилбаруудын
эх, галигийг судалж, монгол хөрвүүлгүүдэд буй алдааг түүж гаргахын
зэрэгцээ "Монголын нууц товчоо"-ны нэвтэрхий толийг багтаажээ.
Энэхүү ном нь А4-ийн форматаар 2262 хуудастай, 20 см зузаан, 6 кг
гаруй жинтэй монголын хамгийн том ном юм.
83+81.2М-4
У 575

/НХУУТ-3/
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Гадаадын уран зохиол: Сэргэн мандалтын үеийн өрнө дахины
уран зохиол: Цувр. 3 / Ред. А.Шархүү; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.:
Жиком пресс, 2020.- 268х.- ISBN 978-9919-21-491-3.
Энэхүү бүтээлд сэргэн мандалтын үеийн өрнө дахины уран зохиол
болох Италийн уран зохиол; Испаний уран зохиол; Германы уран
зохиол; Францийн уран зохиол; Английн уран зохиолын гол гол
төлөөлөгчид хийгээд гол бүтээлүүдийн ололт амжилтыг тодруулан авч
үзсэн байна.
83.3(0)4я73
Г 135

/НХУУТ-7/

ЭШФ Б 30546-30548

Баттөр Ш. Монголын уран зохиол судлалын зарим асуудал / Ред.
С.Байгалсайхан; Уран сайхны ред. Э.Батжавхлан; Хавтасны зураг
М.Батзориг; Техник ред. С.Ууганзаяа; Хэвлэлийн эх Э.Ану-Үжин.УБ., 2021.- 127х.- ISBN 978-9919-24-672-3.
Энэхүү бүтээлээс монгол туургатны утга зохиолын эхүүдийг
харгалдуулан харьцуулсан судалгаа, нэг талаар монголын шинэ
утга зохиол судлалын агуулга, нөгөө талаар зохиогч судалгааг
зөвхөн монгол нутаг дэвсгэрээс гадагш халиан өргөн хүрээнд авч
үзсэн талаар мэдэх боломжтой. Мөн уншигч та Ш.Баттөр хэмээх
бодгалийн үзэл ухамсрын илэрхийлэл болох урт, богино, огцом,
товч тодорхой үнэлэлт дүгнэлт бүхий мэдлэг, сэтгэмжийн илэрхийллийг түүний
бүтээлээс мэдрэх болно.
83.3(1)
Б 341

/НХУУТ-4, ГНОФ-3/

ЭШФ Б 30409-30411

Нэргүйцэцэг С., Алтанцэцэг Ч. Эсээ бичихүйн үндэс / Ред.
Б.Мөнхтуяа; Эх бэлт. Т.Анхбаяр.- УБ., 2020.- 192х.- ISBN 978-999784-405-7.
Энэхүү бүтээл нь эсээ бичихүйн тухай үндсэн ойлголт, эсээнд задлан
шинжилгээ хийх нь, эсээ бичих арга барилд суралцах нь, эсээ заах арга
зүйн асуудалд гэсэн 4 бүлгээс бүрдэх бөгөөд тус номыг багш бэлтгэдэг
их, дээд сургуулийн оюутнууд, ЕБС-ийн МХУЗ-ын багш нар, ахлах
ангийн сурагчид, эсээ бичигчдэд зориулагджээ.
83.3(1)
Н 933

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24627-24628

Эрдэмтэн зохиолч Э.Оюун: Бүтээлийн цоморлог-II / Ред.
Г.Билгүүдэй; Эмхт. Ж.Ууганбаатар; Зөвл. На.Болд.- УБ.: Жиком пресс,
2020.- 374х.- ISBN 978-9919-24-441-5.
Монголын театр судлалаар анхдагч шанхыг таталцаж, монгол судлалд
соёл урлаг судлалын түүчээ, эрдмийн хөтөч болсон эрдэмтэн зохиолч
Э.Оюуны "Монголчуудын театрын урлагийн ардын үндсүүд" сэдэвт
урлаг судлалын ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан эрдэм
шинжилгээний ганц сэдэвт зохиол (орос эх болон монгол хэлнээ
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орчуулагдсан эх)-ыг анх удаа эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулах зорилгоор
хэвлэсэн энэхүү бүтээлийг эрдэмтэн судлаач, мэргэн уншигч танаа өргөн барьж байна.
83.3(1)
Э 739

/НХУУТ-5/

ЭШФ Т 24563-24565

УРАН ЗОХИОЛ
Монголын орчин үеийн харилцаат яруу найраг.- УБ.: Соёмбо
принтинг, 2020.- 180х.- ISBN 978-99978-986-4-7.
Энэхүү бүтээлд Монголын орчин үеийн уран зохиол дахь захидал
шүлэг, зориулал шүлэг, гэрээслэл шүлэг, өчил шүлэг, ямар нэгэн хүний
"хэлэх үг" тэргүүтэн ба түүний хариу шүлгийг нэгэн тогтолцоонд
оруулан нэгтгэж харилцаат шүлэг, харилцаат найраглал улмаар төрөл
зүйлийнх нь хувьд өргөтгөн харилцаат яруу найраг хэмээн нэрийдэж,
үүнийг илэрхий нотолсон жишээ баримт болохуйц холбогдох уран
сайхны эх зохиолуудыг түүвэрлэн цуглуулж жич бас сургалт судалгааны хэрэглэгдэхүүн
болгох зорилгоор кирилл, монгол бичгээр зэрэгцүүлэн хэвлүүлжээ.
84(1)я43
М 695

/НХУУТ-5/

ЭШФ Б 30549-30551

Гүн-Үйлс Д. Монгол заяатан / Диз. М.Тэгшжаргал; Зураач
А.Далантай.- УБ.: Битпресс, 2021.- 318х.- ISBN 978-99978-55-26-8.
Уг ном нь үндэстэн бүхэн өөрийн гэсэн сэтгэхүйн кодтой. Зан
араншин, унаган төрхийн кодтой. Бас хувь заяаны кодтой. Түүнийгээ
тайлваас хүн өөрийгөө таньж чадна. Өвөг дээдсийн маань олон үеийн
турш бидний сэтгэл зүрх, оюун санаа, зөн билигт бий болгосон монгол
хүний язгуур мөн чанарыг бодит явдал, уран туурвил, аман зохиол,
шог яриа сэлтээр тодотгож, эсээ бодрол хийгээд ёс уламжлал,
шинжлэх ухааны нээлт туршилт, онолын түвшинд баталж толилуулахын хамт өөрийгөө
таних, санаж сэрэх сэдэл агуулга бүхий бүтээл юм.
84(1)-44
Г 852

/НХУУТ-4, ГНОФ-3/

ЭШФ Б 30406-30408

Дэлхийг цочроосон үйл явдлууд: Дэлхийд алдартай зохиолчдын
цуврал / Ерөн. ред. Т.Юмсүрэн; Орч. Ю.Амарсанаа; Орчуулгыг
нягтлан шүүсэн Ю.Дэргэрмаа; Эх бэлт. Г.Лхамжав.- УБ.: Соёмбо
принтинг, 2021.- 160х.- ISBN 978-9919-24-207-7.
2015 оны Нобелийн шагналтан Беларусын зохиолч Светлана
Алексиевич нь уранзохиолын вербатим төрлөөр бүтээлээ туурвидаг
бөгөөд тэрээр дэлхийг цочроосон үйл явдлын тухай бодит түүх дээр
тулгуурласан ''Дайн эмэгтэй бус төрхтэй", "Сүүлчийн гэрчүүд",
"Цайрын хүүхдүүд", "Чернобылийн залбирал", "Секонд хэндийн үе" хэмээх 5 цуврал
ном гаргасан. Орчуулагч энэ удаа дээрхи 5 цуврал бүтээлээс нь түүвэрлэн орчуулж
эмхэтгэсэн энэхүү бүтээлийг уншигч танаа өргөн барьжээ.
84(2Орос)-44
Д 893

/НХУУТ-4/
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Лермонтов М.Ю. Шүлгүүд, шүлэглэсэн туужиуд / Орч. С.Дондог;
Хян. Ц.Цогзолмаа, М.Баярсайхан, Т.Отгонтуул.- УБ.: Хангай
принтинг, 2020.- 258х.- ISBN 978-9919-23-885-8.
Оросын нэрт яруу найрагч М.Ю.Лермонтовын алдартай бүтээлүүдээс
манай нэрт дуун хөрвүүлэгч С.Дондогийн орчуулгаар эмхэтгэн
хэвлүүлсэн энэхүү бүтээлд агуу найрагчийн 90 орчим шүлэг, хоёр
шүлэглэсэн тууж нь багтжээ. Орчуулагч нь тус эмхэтгэлдээ
уншигчидад сонирхолтой байх үүднээс М.Ю.Лермонтовын бага нас,
түүний амьдралын ээдрээтэй цаг үе болоод тэр үед төрөн гарсан уран бүтээлийнх нь
тухай сонирхолтой баримтуудыг өгүүлсэн байна. Энд орсон бүтээлүүдийг орос монгол
хэлээр зэрэгцүүлэхийн сацуу зарим бүтээлийг уйгаржин бичгээр оруулсан байна. Мөн
“Шүлгийн тайлбар, тэмдэглэл” хэсэгт агуу найрагчийн бүтээлүүд хэрхэн төрсөн, хэнд
зориулагдсан тухай тайлбар таамаглалыг хийж өгсөн нь уншигч судлаачдад
сонирхолтой мэдээ баримт болох буй заа.
84(2Орос)-5
Л 482

/НХУУТ-4/

ЭШФ Б 30403-30405

ШАШИН СУДЛАЛ
Агнистын гэгээ: 25 цув. / Ред. Д.Батбаяр; Орч. П.Бадрал; Эх бэлт. Д.Цэрэндулам; Диз.
Н.Бямбацогт.- 4 дэх хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.
Бурханы шашны хөлгөн судруудад өнгөт ертөнцийн дээд төвшин, оюун гэгээрлийн
оргил орныг Агниста гэж нэрийдсэн байдаг. Бурхан багш төгс жаргалант дүрээрээ
заларч байдаг энэ оргил диваажингийн гэгээ тоост замлинд гийх ерөөлд учиг шаглаж,
Агнистын гэгээ цувралыг гаргаж байна. Буддизмын эрт, эдүгээ үеийн сонгодог
зохиолуудыг сорчлон нийтэлсэн энэхүү цуврал бүтээл нь Буддын шашинтан бүрийн
ширээний ном билээ. “Агнистын гэгээ”-г уншсан хүмүүс хүн төрөлхтний түүхэнд үеийн
үед Будда нар байсан гэдгийг мэдрэх байх. Юутай ч, амьдралыг цоо шинээр харах
боломж өгсөн ухааны гэгээ зургаан зуун жилийн тэртээ бичигдсэн энэ судраас цацарч
байна.
86.35
А 225
Цувр. 1: Амьдралын хүлээснээс ангижрахуй.200х.- ISBN 99929-0-575-1.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30469-30470

Цувр. 2: Өдөр тутмын ариусал: Судар, тарнийн
дээжис / Ред. Ч.Аниргүм.- 191х.- ISBN 978-99929-0576-X.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30471-30472
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Цувр. 3: Үлэмжийн чанар: Ноён хутагтын сургаал,
дуулал / Эмхт. П.Бадрал.- 280х.- ISBN 99929-0-730-4.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30473-30474

Цувр. 4: Мял богдын гэгээрсэн түүх / Чимэг зургийг
М.Чимэддорж.- 249х.- ISBN 978-99929-0-117-9.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/ ЭШФ Б 30475-30476

Цувр. 5: Билгүүн ухааны шастир: Адиша богдын
сургаал, Ошо багшийн тайлбар.- 202х.- ISBN 97899929-918-3-6.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30477-30478

Цувр.6: Чанадын чанадад: Дилова хутагтын
дуулал, Ошо багшийн тайлбар.- 238х.- ISBN 97899929-918-4-4.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30479-30480

Цувр.7: Ухаарал, бясалгал, гэгээрэл: Их хөлгөний
сургаал бодичаръяаватарын тайлбар.- 357х.- ISBN
978-99929-876-9-3.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30481-30482

Цувр. 8: Тантрын дуудлага: Сарахагийн хаан
дуулал, Ошо багшийн тайлбар.- 239х- ISBN 97899929-918-3-6.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30483-30484

Цувр.9: Очир огтлогч судар: Ошо багшийн
тайлбар.- 202х.- ISBN 978-99929-0-730-4.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30485-30486

Цувр.10: Өөрөө өөртөө гэрэл бол: Буддын сургаал,
Ошо багшийн тайлбар.- 191х- ISBN 978-99962-6691-1
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30487-30488
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Цувр.11: Нууцын ном: Тантрын эх сурвалж Ошо
багшийн тайлбар.-207х.- ISBN 978-99962-66-92-8.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30489-30490

Цувр.12: Зам мөр-Жам ёс: Буддын дөчин хоёр
бүлэгт судар Ошо багшийн тайлбар.- 208х.- ISBN
978-99973-66-23-8.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30491-30492

Цувр. 13: Нирваан: Буддын дөчин хоёр бүлэгт судар
Ошо багшийн тайлбар.- 209х.- ISBN 978-99973-6624-5.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30493-30494

Цувр. 14: Ай даа, энэ шүү дээ: Ошо: Зэн түүхүүд.207х.- ISBN 978-99973-66-81-8.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30495-30496

Цувр.15: Эртний сайхан аялгуу: Ошо: Зэн түүхүүд.203х.- ISBN 978-99973-66-80-1.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30497-30498

Цувр.16: Зүрхэн судар: Ошо: Буддын зүрхэн судрын
тайлал.- 204х.- ISBN 978-99978-51-06-2.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30499-30500

Цувр.17: Үхэлгүйн үүд: Ошо: Нууцын номын
асуулт, хариулт.- 206х.- ISBN 978-99978-51-07-9.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30501-30502

Цувр. 18: Өвс өөрөө ургана: Ошо: Билиг ухааны
түүхүүд.- 218х.- ISBN 978-99978-51-46-8.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30503-30504
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Цувр. 19: Дусалд ууссан далай: Ошо: Билиг ухааны
түүхүүд.- 214х.- ISBN 978-99978-51-45-1.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30505-30506

Цувр. 20: Нил цэцгийн хүрээлэн: Ошо: Билиг
ухааны түүхүүд.- 203х.- ISBN 978-99978-51-89-5.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30507-30508

Цувр. 21: Наян дөрвөн шидтэний цадиг.- 262х.ISBN 978-9919-500-03-0.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30509-30510

Цувр. 22: Аниргүйн эгшиглэн: Ошо: Билиг ухааны
түүхүүд.- 230х.- ISBN 978-9919-500-49-8
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30511-30512

Цувр. 23: Арьяабалын Адистид: Анагарика
Говинда: Очир хөлгөний үндэс.- 248х.- ISBN 9789919-500-50-4.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30513-30514

Цувр. 24: Тэнгэрээ бүү март: Ошо: Билиг ухааны
түүхүүд.- 211х.- ISBN: 978-9919-500-99-3.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30515-30516

Цувр. 25: Эрдэнийн сан: Буддын сургаал номын цоморлог.- 199х.- ISBN: 978-9919-51100-5.
/НХУУТ-3, ГНОФ-6/

ЭШФ Б 30517-30518

ГҮН УХААН
Вольф Р.П. Философийн тухай / Ерөн. ред. Диксон Масслэвайт;
Редакторын туслах Нарт Вароки; Ахлах хянагч Дэйв Рэпэтто; Туслах
хянагч Сарах Холли; Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан Дэвид
Алик; Хэвлэлийн ажилтан Жан Лапидус; Төслийн менежер Жэссика
Балч; Хавтасны диз. Брюс Кенселаар.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.437х.- ISBN 978-9919-24-528-3.
Энэ номонд танин мэдэхүйн онол, хиймэл оюун ухаан, компьютерын
шинжлэх ухаанд юуг компьютероор орлуулж, ямар сэдвийг
цахимжуулж болох, улс төр, ёс зүйн сэдэвтэй холбоотойгоор америкчууд яагаад
баривчлагдсан хүмүүсийн тамлан зовооход хүрсэн, олон түмэн болон эрдэмтэд үүндээ
хэрхэн хандаж буй, ёс зүйн хувьд ижил хүйстний гэрлэлт, эцсийн шатандаа орсон
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өвчтөнд хоол унд өгөх, эс өгөх хоёрын аль нь зөв эсэх, эрхтний донорын асуудал, эмч
хүн өвчтөндөө үнэнийг хэлэхгүй байх нь ёс суртахууны "хуулийг" зөрчих үү, үгүй юу,
гоо зүйн сэдвээр юуг урлаг гэдэг, бурхан байдаг гэвэл түүнийг нь хэрхэн нотлох, үгүй
гэвэл ямар сөрөг үндэслэл гаргах гэх мэт олон асуудлыг авч үзжээ.
87.22
В 72

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/

ЭШФ Т 24677-24679

Батдорж Д. Язгуур оюуны сан хөмрөг: 3 боть / Эх бэлт. Д.Оюун.- УБ.: Адмон принт,
2015.
87.77
Б 334
Б. 1: Амьдрал утгатай.- 3 дахь хэвл.- 216х.- ISBN 978-99973-0-311-0.
Өргөн мөрөн далай амь амьдралыг тэтгэж байдгийн адилаар өрөөл
бусад хүмүүнийг өргөн дэлгэр мөрөн лугаа адил болоход өчүүхэн ганц
цутгалангийн үүрэг гүйцэтгэх нь энэ номын эрхэм зорилго болой.
Төгс хүн гэж хаана ч үгүй билээ. Харин төгс төгөлдөрт дөхөж очихын
тулд үргэлж дутуугаа гүйцээж дундуураа дүүргэж явдаг хүн хамгийн
төгөлдөр хүн болдог. Таны төрөлхийн төгөлдөр хэрсүү ухаан дээр
өчүүхэн төдий тос нэмэрлэж гал бадраалцах хүсэл оргилсны учир
энэхүү номыг таньд өргөн барьж байна.
/НХУУТ-5/

ЭШФ Б 30559-30561

Б. 2: Насан туршийн амьдралын бэлтгэл / Ред. Д.Нэргүй.- 5 дахь хэвл.370х.- ISBN 978-99962-0-114-1.
Та шинэ амьдралын шинэ эхлэл болох "Насан туршийн амьдралын
бэлтгэл" номын өргөөнөө амьдралынхаа жолоог татан үдлээд
мордсоноор, өөрийнхөө хүмүүн оршихуйгаа үнэн зөвөөр таньж
мэдэж, ганц олдох амьдралдаа чухам юуны төлөө, хэзээ, хаана, юунд
хүрч яах гээд, ямар замаар тийн алсын хараагүй, зорилго
төлөвлөгөөгүй, утга учиргүй, уух амьсгаагүй, ухаан жолоогүйгээр
яаран довтолгож харанхуйлан хурдлаад байгаагийнхаа учрыг ахин нэг нухацтай
эргэцүүлж нягталсны үндсэн дээр амьдралаа алсын хараа ба ухаан жолоогоор удирдан
залах хийгээд утга учиртай амьдралын ноён нуруу болсон насан туршийнхаа амьдралын
ерөнхий бэлтгэл төлөвлөгөө болон өөрийнхөө чухам амьдрах ёстой замаа олж нээснээр
арай дөт, шулуун, цагаан замаар аялж амьдрах боломжоор дайлуулах болно. Таны
амьдрал ер ямар ч байсан, та энэ номыг анхааралтай уншаарай.
ЭШФ Б 30562-30564
Б. 3: Энтропи / Ред. С.Цэнджав, А.Ганболд.- 202х.- ISBN 978-999730-615-9.
Сансар дэлхийн энерги нь хэзээ ч устаж алга болохгүй, мөн шинээр
үүсэн бий болохгүй тул нийт энергийн хэмжээ нь хэзээд тогтмол
байдаг. Энерги нь нэг төлвөөс өөр нэг төлөвт шилжих тоолондоо
эргэлт буцалтгүй ямагт нэг л чиглэлд шилжин хувирах үзэгдэл нь
термодинамикийн хоёрдугаар хууль буюу энтропи юм. Эдүгээ хүн
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төрөлхтөн энтропиг XXI зууны шинэ хараа хэмээн хүлээн зөвшөөрч нэгдэж эхлээд
байгаа бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа хүн бүр энэхүү хамгийн агуу байгалийн
хуультай эртхэн танилцаж мэдэх тусмаа хүн төрөлхтөнд өөрсдөд нь ач тустай болох
билээ.
ЭШФ Б 30565-30567
СЭТГЭЛ СУДЛАЛ
Болормаа Х. Хууль зүйн сэтгэл судлал / Ред. Ж.Эрхэсхулан; Эх бэлт.
Ч.Амарзаяа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 240х.- ISBN 978-9919-23020-3.
Уг бүтээл нь хууль зүйн сэтгэл судлалын тухай ойлголт, хуульчийн
мэргэжлийн үйл ажиллагаанд сэтгэцийн үйл явцын зүй тогтлыг
харгалзан үзэх нь, тодорхой бие хүний сэтгэл зүйн онцлог, хуульчийн
мэргэжлийн үйл ажиллагааны сэтгэл зүй, криминаль сэтгэл зүй,
эрүүгийн хэргийн хянан шийдвэрлэх тодорхой ажиллагааны болон
оролцогчдын сэтгэл зүй гэсэн 6 бүлэг сэдвүүдийн хүрээнд бичигджээ.
88.4
Б 559

/ХЗС-15/

Даваасүрэн Д. Засан хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал / Эмхэтгэн хэвл.
Д.Даваасүрэн; Эх бэлт. П.Номинцэцэг; Хавтасны диз. Э.Доржханд.УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 308х.- ISBN 978-9919-20-354-2.
Энэхүү бүтээлд засан хүмүүжүүлэх сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны
салбарын үүсэл хөгжил, онол аргазүйн асуудал, холбогдох нэр томьёо
болон орчин үеийн чиг хандлагын талаар өргөн цар хүрээнд авч үзжээ.

88.4
Д 121

/НХУУТ-7/

ЭШФ Б 30538-30540

НОМ ЗҮЙН ЛАВЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА
Бөхийн Бааст: Санамж өгөх номзүй / Хян. Д.Энхтунгалаг; Эмхт.
Х.Ундрах; Эх бэлт. Ү.Цэндсүрэн; Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.:
Соёмбо принтинг, 2021.- 88х.
Уг номзүйн бүртгэлд Монгол улсын Хөдөлмөрийн баатар, Ардын уран
зохиолч, соёлын гавьяат зүтгэлтэн Урианхан овогт Бөхийн Баастын
монгол, гадаад хэл дээр бичигдсэн бие даасан зохиол бүтээл,
Монголын уран зохиолын дээжис 108 боть, гадаад, дотоодын ном
товхимол, тогтмол хэвлэлд хэвлэгдсэн бүтээлүүд, хамтран оролцсон,
хянан засварласан ном зохиол, түүнчлэн түүний бичсэн найруулал, захидал, хэлсэн үг
зэрэг зохиолчид хамаарах бүх бүтээлийн номзүйн мэдээллийг эмхэтгэн боловсруулсан
болно.
91(1)
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Б 676

ЛавФ 900
Лодонгийн Түдэв: Санамж өгөх номзүй: 1960-2019 / Хян.
Д.Энхтунгалаг; Эмхт. Х.Ундрах; Эх бэлт. Г.Лхамжав; Хавтасны диз.
Т.Даваажав.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 100х.

Уг номзүйн бүртгэлд XX зууны манлай сэтгүүлч, эрдэмтэн зохиолч
Лодонгийн Түдэвийн монгол, гадаад хэл дээр бичигдсэн бие даасан
зохиол бүтээлүүдээс гадна Монголын уран зохиолын дээжис 108 боть,
гадаад, дотоодын ном товхимол, тогтмол хэвлэлд хэвлэгдсэн ба
хамтран оролцсон, хянан засварласан ном зохиол, түүнчлэн түүний
бичсэн найруулал, захидал, хэлсэн үг зэрэг бүх бүтээлийн номзүйн мэдээллийг нь
эмхэтгэсэн байна.
91(1)
Л 696

ЛавФ 899
Ламжавын Ванган: Санамж өгөх номзүй: 1920-1968 / Хян.
Д.Энхтунгалаг; Эмхт. Т.Түвшинтунгалаг; Хавтасны диз. Э.ЭнхАмгалан.- УБ., 2020.- 12х.
Уг номзүйн бүртгэлд Монгол улсын Төрийн шагналт, Урлагийн
гавьяат зүтгэлтэн Ламжавын Ванганы 1920-1968 онд бичиж
хэвлүүлсэн, бие даасан зохиол бүтээл мөн Монголын уран зохиолын
дээжис 108 ботид орсон, сонин сэтгүүлд нийтлэгдсэн бүтээл,
зохиолчийн хамтран оролцсон, хянан засварласан зохиол зэрэг бүхий
л зохиол бүтээлийн ном зүйн мэдээллийг оруулсан болно.

91(1)я1
Л 203

ЛавФ 901

ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХ НОМУУД
MEDICAL SCIENCE
Yohei Sasakawa. My struggle against leprosy.- Yokohama: The Nippon
foundation, 2019.- 236p.- ISBN 978-4-9910866-0-1.
This volume contains Yohei Sasakawa's introductory pages to more than
90 issues of the WHO Goodwill Ambassador's Newsletter for the
Elimination of Leprosy issued since 2003 and 20 articles on anti-leprosy
themes that Sasakawa issued through the HuffPost in 2017. We in The
Nippon Foundation and Sasakawa Health Foundation's Office of Joint
Program on Hansen's Disease (Leprosy) have provided context with a
background summary. It draws on material from those newsletters and
articles from Fumihiko Takayama's Shukumei no senki—Sasakawa Yohei, Hansenbyo seiatsu
no kiroku (Chronicles of a struggle of destiny—A record of Sasakawa Yohei's fight to bring
leprosy under control; published in Japanese in 2017 and to appear in English translation in
autumn 2019).
55.8
Y 55

ГФ 60 20290
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Rinchinbazar R., Erdenebayar D. Regional development policy in
Mongolia / Edit. V.Battsengel, B.Lakshmi; Executive edit.
D.Munkhjargal; Cover design by N.Telmuun, B.Bolor-Erdene; Figure and
diagrams by G.Ganbayar, D.Munkhsaikhan, Kh.Bilguun.- UB.: Munkhiin
useg, 2020.- 107p.- ISBN 978-99978-805-5-0.
This book covers an historical overview of Mongolia's regional
development policy, analysis of the currents situation, macro-regional
resources and capacity assessments, challenges, solutions, and future
policies and objectives. The book is designed for university students and development policy
makers, planners, and researchers.
60.5(1)
R 59

ГФ 60 20291-20292

Bernard, H. Russell. Research methods in anthropology Qualitative and
quantitative approaches.- 6th ed.- Lanham: Rowman & Littlefield, 2018.ISBN: 9781442268845.
Research Methods in Anthropology is the standard textbook for methods
classes in anthropology. Written in Russ Bernard’s unmistakable
conversational style, this guide has launched tens of thousands of students
into the fieldwork enterprise with a combination of rigorous methodology,
wry humor, and commonsense advice. Whether you are coming from a
scientific, interpretive, or applied anthropological tradition, you will learn field methods from
the best guide in both qualitative and quantitative methods.
60.7
B 45

ГФ 60 20255
HISTORICAL SCIENCE

Broadbridge, Anne F. Women and the making of the Mongol empire.NY.: Cambridge University Press, 2018.- 341p.- ISBN 978-1-108-441001.
This book positions women in their rightful place in the otherwise wellknown story of Chinggis Khan (commonly known as Genghis Khan) and
his conquests and empire. Examining the best known women of Mongol
society, such as Chinggis Khan's mother, Ho'elun, and senior wife, Borte,
as well as those who were less famous but equally influential, including his
daughters and his conquered wives, we see the systematic and essential participation of women
in empire, politics and war. Anne F. Broadbridge also proposes a new vision of Chinggis
Khan's well-known atomized army by situating his daughters and their husbands at the heart
of his army reforms, looks at women's key roles in Mongol politics and succession, and charts
the ways the descendants of Chinggis Khan's daughters dominated the Khanates that emerged
after the breakup of the Empire in the 1260s"-- Provided by publisher
63.3(1)
В 87

ГФ 60 20252
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Service R. The Penguin History of Modern Russia.- 5th ed.- Penguin
books, 2020.- 719p.- ISBN 978-0-141-99205-1.
This new edition also discusses Russia's unresolved economic and social
difficulties and its determination to regain its leading role on the world
stage and explains how, despite the recent years of de-communization, the
seven decades of communist rule which penetrated every aspect of life still.

63.3(2)
S 49

/ОУХНУС-1/

ГФ 60 20248

Morton, W. Scott, Lewis M. Charlton. China its history and culture.- 4th
ed.- New York: McGraw-Hill, 2005.- ISBN: 0-07-141279-4.
China will be watched closely in the 1990s as it moves toward a market
economy while retaining Communist control; as it deals with the
repercussions of the Tiananmen Square suppression; as the Republic of
China in Taiwan continues to make immense economic strides; and as
Hong Kong, a British Crown colony since 1842, nears return to the People's
Republic. In this edition of his book, Dr. Morton provides illuminating
background information and rich insights into these developments. He has
also revised the volume throughout, bringing up to date the sections on literature, law, the
family, housing, and the role of women.
63.3(5China)
М 84

ГФ 60 20250
Hyun Jin Preston Moon. Korean Dream A Vision For a Unified Korea.NY.: Margan James, 2020.- 306p.- ISBN 9781642799804.

In Korean Dream: A Vision for a Unified Korea, Dr. Hyun Jin Preston
Moon makes a compelling case that reunification led by Korean civil
society is the only way to solve the security, economic, and social problems
created through 70 years of division. In presenting his case, Dr. Moon
offers a groundbreaking approach to lasting peace rooted in the founding
principles and national identity that have made Koreans one people for
millennia.
In this centennial edition commemorating the March 1, 1919 Korean Independence Movement,
Dr. Moon calls upon Koreans and the global community to join hands in realizing a dream 100
years in the making.
63.3(5Kor)
H 99

ОУХНУС 83 23191
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ECONOMICS

Hoyle Joe B. Advanced accounting.- 14th ed.- NY.: Mc Graw Hill,
2021.- 970p.- ISBN 978-1-260-57591-0.
Students easily comprehend concepts because of the textbook's highly
praised conversational tone along with the engaging, lively, and consistent
writing style, all of which has contributed to making this the marketleading textbook for Advanced Accounting. The SmartBook 2.0 adaptive
reading tool and algorithmic problems have been included in the new
edition, along with the latest accounting standards.
65.052
H 75

ГФ 60 20264

Career development and planning: A comprehensive approach.- 6th
ed.- Wadsworth: Kendall Hunt, 2019.- 316p.- ISBN 978-1-5249-7757-3.
Career Development and Planning includes theoretical work in cognitive
psychology and relevant knowledge from the applied behavioral
sciences:
Part I focuses on the theory base in cognitive information processing,
with detailed, practical examples of the application of the theory in
typical career situations, including self-knowledge, occupational knowledge, and decision
making.
Part II provides a multidisciplinary overlay of issues that affect career decisions, such as
economic trends, organizational culture, new work styles, and dual careers.
Part III focuses on concrete steps for executing a strategic career plan and seeking employment,
including an examination of familiar topics such as interviewing, resume writing, negotiating,
and work adjustment, from a cognitive and multidisciplinary perspective.
65.290-2
С 20

ГФ 60 20271

Hoffman, K. Douglas, Bateson John E.G. Services marketing: Concepts,
strategies, & cases.- Boston: Cengage Learning, 2017.- 458p.- ISBN 9781-285-42978-6.
Examine the use of services marketing as a competitive tool from a
uniquely broad perspective with SERVICES MARKETING:
CONCEPTS, STRATEGIES, AND CASES, 5E. Using a reader-friendly,
streamlined structure, this book explores services marketing not only as
an essential focus for service firms, but also as a competitive advantage
for companies that market tangible products. Real examples feature businesses from industries
both within and beyond the nine service economy supersectors: education and health services,
financial activities, government, information, leisure and hospitality, professional and business
services, transportation and utilities, wholesale and retail trade, and "other services." Cuttingedge data addresses current issues, such as sustainability, technology, and the global market,
give you valuable insights for business success. A new online format additional features and
flexibility to keep you up to date with the latest advances.
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65.290-2
Н 73

ГФ 60 20260
Hollensen, Svend. Global marketing.- 8th ed.- NY.: Pearson, 2020.757p.- ISBN 978-1-292-25180-6.
Global Marketing, 8th Edition, by Hollensen continues to be the most upto-date and comprehensive text of its kind, with cutting-edge case studies
and a focus on the impact of new technologies and perspectives on
international marketing. For nearly twenty years this title has been the
definitive, truly international guide to marketing. During that time, borders
have become ever more transient and this book more central to the work
of marketers all around the world.

Key Features include: A clear part structure, organised around the five main decisions that
marketing people in companies face in connection to the global marketing process
Numerous pedagogical features such as Exhibits, Key Terms and Questions for Discussion to
help students comprehend theory and apply it to the real world
End of part and end of chapter case studies to help students understand how the theory relates
to real world application.
65.290-2
H 75

ГФ 60 20269
International marketing.- 18th ed.- Dubuque: McGraw-Hill Education,
2020.- 682p.- ISBN 978-1-259-71235-7.

Pioneers in the field, Cateora, Gilly, and Graham continue to set the
standard in this 18th edition of International Marketing with their wellrounded perspective of international markets that encompass history,
geography, language, and religion as well as economics, which helps
students see the cultural and environmental uniqueness of any nation or
region. The dynamic nature of the international marketplace is reflected
in the number of substantially improved and expanded topics in this 18th,
including the following over 100 new academic articles and their findings. All data, text, photos
and images have been updated for currency, as has the corresponding content within McGrawHill Education’s Connect with adaptive SmartBook.
65.290-2
I 57

ГФ 60 20261
Shafritz,Jay M. Classics of organization theory.- 8th ed.- Boston:
Cengage Learning, 2016.- 476p.- ISBN 978-1-285-87027-4.

Compiled by three of the most influential authors in the field, CLASSICS
OF ORGANIZATION THEORY, Eighth Edition is a collection of the
most enduring works in organization theory. To help students grasp
important themes, perspectives, and theories, the authors describe what
organization theory is, how it has developed, and how its development
has coincided with events and changes in other fields. This highly
acclaimed reader is not simply a retelling of the history of organization
theory; its evolution is told through the words of the distinguished theorists themselves. The
readings in this edition have been thoroughly reviewed and updated
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65.290-2
Sh 53

ГФ 60 20263

Tuten Tracy L. Social media marketing.- Thousand Oaks: SAGE
Publishing, 2021.- 466p.- ISBN 978-1-5297-3199-6.
"Social Media Marketing was the first textbook to cover this vital subject
and has quickly become the market leader. It melds essential theory with
practical application and covers core skills such as strategic planning for
social media applications, incorporating these platforms into the brand's
marketing communications, and harnessing social media data to yield
consumer insights. The authors outline the 'four zones' of social media that
marketers can use to help achieve their strategic objectives: 1. Community
2. Publishing 3. Entertainment 4. Commerce The new fourth edition has been extensively
updated to include new content on tactical planning and execution and coverage of the latest
research within social media marketing.
65.290-2
T 97

ГФ 60 20259

Krugman Paul R. International finance theory and policy / Edit.
Ananya Srivastava; Strategic marketing Brad Parkins; Marketing
manager Carlie Marvel.- 11th ed.- 2018.- 463х.- ISBN 978-1-292-238739.
International Finance: Theory and Policy provides engaging, balanced
coverage of the key concepts and practical applications of the discipline.
An intuitive introduction to international finance theory is followed by
detailed coverage of policy applications. With this new 11th Edition,
Global Edition, the author team of Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, renowned
researcher Maurice Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard University continues to set the
standard for international finance courses.
65.268
K 85

ГФ 60 20268
POLITICAL SCIENCE

Public policy: A concise introduction / Rinfret, Sara R., Denise
Scheberle, Michelle C. Pautz.- CQ press, 2019.- 321p.- ISBN
9781506329710.
Public Policy: A Concise Introduction, by Sara R. Rinfret, Denise
Scheberle, and Michelle C. Pautz, is a student-friendly primer that
quickly connects readers to the inner workings of public policy. The text
condenses early chapters on theory and the policy-making process,
allowing students to take up key policy challenges―such as immigration,
education, and health care―much earlier in the semester. Structured
chapter layouts of substantive policy areas allow instructors to supplement with their own
examples seamlessly. The book’s emphasis on policy choices asks students to look beyond
simple pros and cons to examine the multifaceted dimensions of decision making and the
complexities inherent in real-world problem solving. Not every student starts out engaged in
public policy, so place your students―both majors and non-majors alike―in the driver’s seat
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by fostering their analytical skills early, and spend the rest of the semester discussing policy
issues, examining data, and debating current policy examples that matter most to them.
66.2
R 59

ГФ 60 20267
Ali S. Mahmud. US-China Strategic Competition Towards a New
Power Equilibrium.- Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2015.- 230p.ISBN 978-3-662-46659-9.

This book examines the nature and consequences of strategic competition
between the US and China, which affects the global security landscape and
the emerging security architecture across the broader Asia-Pacific region.
The author illustrates the evolution of Sino-US security interactions from
the anti-Soviet alliance, to temporary marginalization, to eventual strategic
competition and examines cases that could potentially escalate into greater
conflicts. The analysis offers tantalizing glimpses into both the dangers and promising
opportunities presented by this strategic fork in the road, making it of great interest to
researchers and scholars in the fields of international relations and security studies.
66.4
А 36

ОУХНУС 832 3162
French, Howard W. Everything under the heavens: How the past helps
shape China's push for global power.- First edition.- NY.: Alfred A. Knopf,
2018.- 330p.- ISBN 978-0804172455.

The rise of China has become the most important strategic challenge to the
United States in the early 21st century. Buoyed by the world’s second
largest economy, an increasingly capable military, and a renewed sense of
national pride, China is not only challenging the established global order,
but striving to become the hegemon of the western Pacific.
For students of East Asia geopolitics, military officers, or anyone seeking
to understand why China is behaving in an increasingly assertive and almost jingoistic manner,
this impressive new book describes how history, geography, economics, and politics all
intermix to create an extremely precarious situation in the waters of the East and South China
Seas, likely flashpoints between China and its regional neighbors.
66.4
F 89

ОУХНУС 832 3111
Theorizing global order: The international, culture and governance.NY.: Campus Verlag, 2018.- 171p.- ISBN 978-3-593-50882-5.
Despite its prominent place in contemporary political discourse and
international relations, the idea of the “global order” remains surprisingly
sketchy. Though it’s easy to identify the nations and actors who comprise
the major players, but pinning down concrete definitions can be more
difficult. This book not only clarifies a number of related key termsincluding the use of international versus global and system versus orderbut also offers a variety of perspectives for theorizing global order.

66.4
Th 44

ГФ 60 20266
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The Oxford handbook of international relations / General edit. Robert
E.Goodin; Edited by Ch. Reus-Smit, D.Snida.- NY.: Oxford University
Press, 2010.- 772p.- (Oxford Handbooks).- ISBN 978-0-19-958558-8.
The Oxford Handbook of International Relations offers the most
authoritative and comprehensive overview to date of the field of
international relations. Arguably the most impressive collection of
international relations scholars ever brought together within one volume,
the Handbook debates the nature of the field itself, critically engages with
the major theories, surveys a wide spectrum of methods, addresses the
relationship between scholarship and policy making, and examines the field's relation with
cognate disciplines. The Handbook takes as its central themes the interaction between empirical
and normative inquiry that permeates all theorizing in the field and the way in which
contending approaches have shaped one another.
66.4я7
О 97

ГФ 60 20233
MILITARY SCIENCE

Fredholm M. Afghanistan Beyond the Fog of War: Persistent Failure of a
Rentier State.- Britain: Nias press, 2018.- 472p.- ISBN 978-87-7694-251-9.
This is the first book to scrutinize the root causes of problems today with
Afghan reconstruction. It begins in 1880 with the coming to power of Emir
Abdur Rahman and departure of an occupying British army. On the northern
border, Russian forces were also poised. Determined to preserve Afghan
independence, Abdur Rahman devised a nation-building project grounded on
centralized, autocratic rule and based on security, modernization and
economic reform. Though continued by his successors, this project ultimately failed. A key
reason for this was that, even as Abdur Rahman implemented policies that might be understood
as ‘Western’ and ‘rational’, the great powers of the day took their cue from traditional
institutional relationships in Afghanistan; local patronage relations were extended to the
international level. In the process, Afghanistan became a rentier state, Abdur Rahman’s model
abandoned in favor of foreign subsidies increasingly diverted from security and economic
development. Successive foreign powers, especially the Soviet Union and United States, have
upheld this centralized, rentier model of governance and development despite it consistently
failing over the years.
68.49(5Afg)
F 88
ОУХНУС 60 3192
SCIENTIFIC RESEARCH
Journal of geological issues.- UB.: Num press publishing, 2018.- Vol.
494(16).- 182p.- (NUM-School of Art and sciences).- ISSN 2313-8408.
This work includes more than 20 works written by scientists and
researchers in the field of geology and geography.
72+26.3
ЛавФ 879

J 80
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World affairs / Editorial board S.Battulga; Assistant editor S.Enkhtsetseg;
Editorial members N.Altantsetseg, D.Ayush, Ts.Batbayar, J.Bayasakh.UB.: NUM press.
The journal covers the issues related to international relations, international
political economy, international law and regional and country studies.
72+66.4
W 83

The journal covers the issues related to international relations, international political economy,
international law and regional and country studies.
№2/38 (523).- 2019.- 151p.- ISSN 2308-9040.
№2/42 (557).- 2020.- 117p.- ISSN 2308-9040.

ЛавФ70
ЛавФ 71

LINGUISTICS
Handbook of fore
ign language communication and learning: Vol. 6 / Edited by Karlfried
Knapp, Barbara Seidlhofer, in cooperation with Henry Widdowson.- New
York: De Gruyter Mouton, 2011.- 730p.
This volume focuses on how far the policies, principles and practices of
foreign language teaching and learning are, or can be, informed by
theoretical considerations and empirical findings from the linguistic
disciplines. Part I deals with the nature of foreign language learning in
general, while Part II explores issues arising from linguistic, socio-political, cultural and
cognitive perspectives. Part III and IV then consider the different factors that have to be taken
into account in designing the foreign language subject and the various approaches to pedagogy
that have been proposed. Part V finally addresses questions concerning assessment of learner
proficiency and the evaluation of courses designed to promote it.
81.1
Н 22

ГФ 60 20251
FOLKLORE STUDIES
McNeill, Lynne S. Folklore rules.- Logan Utah: Utah State University
Press, 2013.- 90p.- ISBN 978-0-87421-905-0.

"Folklore Rules is a brief introduction to the foundational concepts in
folklore studies for beginning students. Designed to give essential
background on the current study of folklore and some of the basic concepts
and questions used when analyzing folklore, this short, coherent, and
approachable handbook is divided into five chapters: What Is Folklore?;
What Do Folklorists Do?; Things to Know about Folklore; Things to Know
about Folk Groups; and, finally, What Do I Do Now? Through these
chapters students are guided toward a working understanding of the field, learn basic terms and
techniques, and learn to perceive the knowledge base and discourse frame for materials used
in folklore courses.
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82
М 44

ГФ 60 20253
LITERARY STUDIES

Galvan, Jose L., Galvan Melisa C. Writing literature reviews: А guide for
students of the social and behavioral sciences: 7th ed.- NY.: Routledge,
2017.- 288p- ISBN 978-0-415-31574-6.
This useful guide educates students in the preparation of literature reviews
for term projects, theses, and dissertations. The authors provide numerous
examples from published reviews that illustrate the guidelines discussed
throughout the book.
83
G 15

ГФ 60 20258

Saunders, George. A Swim in a Pond in the Rain In which four Russians
give a master class on writing, reading, and life.- New York: Random
House, 2021.- 408p.- ISBN 978-1-5266-2428-4.
"In A Swim in a Pond in the Rain, George Saunders guides the reader
through seven classic Russian short stories he's been teaching for twenty
years as a professor in the prestigious Syracuse University graduate MFA
creative writing program. Paired with stories by Chekhov, Turgenev,
Tolstoy, and Gogol, these essays are intended for anyone interested in how
fiction works and why it's more relevant than ever in these turbulent times. Saunders
approaches each of these stories technically yet accessibly, and through them explains how
narrative functions; why we stay immersed in a story and why we resist it; and the bedrock
virtues a writer must foster. For the process of writing, Saunders reminds us, is as much a craft
as it is a quality of openness and a willingness to see the world through new eyes. Funny, frank,
and rigorous, A Swim in a Pond in the Rain ultimately shows how great fiction can change a
person's life and become a benchmark of one's moral and ethical beliefs
83.3(2)
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ART STUDIES
Tsuji, Nobuo. History of art in Japan / Translated by Nicole Coolidge
Rousmaniere.- NY.: Columbia University Press, 2019.- 631p.- ISBN 9780-231-19341-2.
History of Art in Japan is a fully illustrated overview of Japanese art, written
by one of Japan’s most distinguished art historians. This masterful account
of the country’s exceptional cultural heritage sheds light on how Japan has
nurtured distinctive aesthetics, prominent artists, and movements that have
achieved global influence and popularity. A leading authority on Japanese
art history, Tsuji Nobuo discusses works ranging from the Jōmon period to contemporary art,
from earthenware figurines in 13,000 BCE to manga, anime, and modern subcultures. He
explains crucial aspects of Japan’s many artistic mediums and styles-including paintings,
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ukiyo-e, ceramics, sculpture, armor, gardens, and architecture-covering thousands of years.
Drawing on newly discovered archaeological findings and the latest research, the book
examines Japanese art in various contexts, including Buddhist and religious influences,
aristocratic and popular aesthetics, and interactions with the world. Generously illustrated with
hundreds of full-color images, maps, and figures, History of Art in Japan is an indispensable
resource for all those interested in this multifaceted history, illuminating countless aspects of
Japanese art for scholars and general readers alike.
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RELIGION
Deal, William E. A cultural history of Japanese Buddhism.- Malden:
Wiley Blackwell, 2015.- 303p.- ISBN 978-1-4051-6700-0.
A Cultural History of Japanese Buddhism offers a comprehensive,
nuanced, and chronological account of the evolution of Buddhist religion
in Japan from the sixth century to the present day.
Traces each period of Japanese history to reveal the complex and often
controversial histories of Japanese Buddhists and their unfolding
narratives. Examines relevant social, political, and transcultural contexts,
and places an emphasis on Japanese Buddhist discourses and material
culture. Addresses the increasing competition between Buddhist, Shinto,
and Neo-Confucian world-views through to the mid-nineteenth century Informed by the most
recent research, including the latest Japanese and Western scholarship. Illustrates the richness
and complexity of Japanese Buddhism as a lived religion, offering readers a glimpse into the
development of this complex and often misunderstood tradition.
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Fosl, Peter S., Baggini, Julian. The philosopher's toolkit: A compendium
of philosophical concepts and methods.- 3rd edition.- Hoboken: WileyBlackwell, 2020.- 352p.- ISBN 978-1-119-10321-9.
"Philosophy can be an extremely technical and complex affair, one whose
terminology and procedures are often intimidating to the beginner and
demanding even for the professional. Like that of surgery, the art of
philosophy requires mastering a body of knowledge as well as acquiring
precision and skill with a set of instruments or tools. The Philosopher's
Toolkit may be thought of as a collection of just such tools. Unlike those of
a surgeon or a master woodworker, however, the instruments presented by this text are
conceptual - tools that can be used to enter, analyse, criticise, and evaluate philosophical
concepts, arguments, visions, and theories. The Toolkit can be used in a variety of ways. It can
be read cover to cover by those looking for instruction on the essentials of philosophical
reflection. Or it can be used as a course book on basic philosophical method or critical thinking.
It can also be used as a reference book to which general readers and more advanced
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philosophers can turn in order to find quick and clear accounts of the key concepts and methods
of philosophy.
87.3
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Internal family systems: Skills training manual / Anderson Frank G.,
Martha Sweezy, Richard C. Schwartz.- 2017.- 149p.- ISBN
9781683730873.
Internal Family Systems Therapy (IFS) provides a revolutionary
treatment plan for PTSD, anxiety, depression, substance abuse, eating
disorders and more. Using a non-pathologizing, accelerated approach -rooted in neuroscience -- IFS applies inner resources and self-compassion
for healing emotional wounding at its core. This new manual offers
straight-forward explanations and illustrates a wide variety of
applications. Easy to read and highly practical.
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