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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Ламжав Д., Даваадулам Ж. Математикийн удиртгал: Дээд математик 

эхлэн суралцагчдад зориулав / Ред. Д.Пүрэвсүрэн; Эх бэлт. 

Ж.Даваадулам.- УБ., 2021.- 423х.- ISBN 978-9919-24-722-5. 

Энэхүү ном нь Батадгааны үндсэн аргууд ба олонлог, Функц, түүний 

хязгаар, Бодит тоон функцийн дифференциал тоолол, Бодит тоон 

функцийн интеграл тоолол, Тоон болон функцэн цуваа, Комплекс тоо ба 

кватернион гэсэн 6 бүлэгтэй. Их дээд сургуулийн оюутнууд бие даан 

суралцахад, бас математикийн аль ч түвшний багш нар ашиглах 

боломжтой.  

22.1 

Л 203         /НХУУТ-7, ГНОФ-15/                     ЭШФ Т 24804-24806 

Түмэндэмбэрэл Б. Цөмийн энергийн хавсарга судалгаа: Эрдэм 

шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл / Ред. Р.Хоролжав.- УБ.: ШУТИС-

ийн хэвлэлийн газар, 2021.- 245х.- (Үл эвдэх сорилын Монголын 

нийгэмлэг).- ISBN 978-9919-25-615-9. 

Энэхүү бүтээлд цөмийн энергийн хавсарга судалгаа ба аюулгүй 

ажиллагаатай байж болох атомын реакторын физикийн туршилтат 

судалгааг хамарсны дээр цөмийн шинжлэх ухаан, техникийг сонирхон 

судалж байгаа оюутан залуус, эрдэм шинжилгээний ажилтан болон 

цөмийн эрчим хүчний физик үндэс, экологийн асуудлыг танин мэдэх сонирхолтой өргөн 

олон түмэнд зориулан эрдэм шинжилгээний өгүүллийн эмхтгэл хэлбэрээр хэвлэн 

нийтэлж байна. 

22.383 

Т 784        /БУУТ-5/         ЭШФ Т 24831-24835 

ХИМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Жамбал Д. Органик хими: Термодинамик функцийн үйлчлэлийн 

хими.- 5 дахь хэвл.- УБ.: Тотопресс, 2021.- 676х.- ISBN 978-9919-25-

0911. 

Энэхүү сурах бичиг нь 10 бүлгээс бүрдэх бөгөөд Органик химийн 

судлах зүйл, органик урвал, хурдын хамаарал; Задгай хэлхээт нүүрс-

устөрөгч; Карбо цагирагт нүүрс-устөрөгч; Галогент нүүрс-устөрөгч; 

Металл органик нэгдэл; Хүчилтөрөгчийн атомтай органик нэгдэл; 

Нүүрс-ус; Азот агуулсан органик нэгдэл; Хүхэр, фосфор, цахиурын атом 

бүхий элемент органик нэгдэл; Гетеро цагирагт нэгдэл гэсэн сэдвийн хүрээнд 

бичигджээ.  

24.2я73 

Ж 231     /БЭЛАС-5, БУУТ-10, ГНОФ-10/        ЭШФ Т 24801-24803  

Ганчимэг Ю., Доржготов А. Химийн инженерчлэл: Механик ба 

гидромеханикийн процесс / Ред. Д.Хандмаа; Эх бэлт. Ю.Ганчимэг.- УБ.: 

ШУТИС хэвлэлийн газар, 2021.- 300х.- (ШУТИС). 

Энэхүү сурах бичигт химийн үйлдвэрийн механик ба гидромеханик 

процесс, түүнд ашиглагдах тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа, үндсэн 

үзүүлэлтүүдийн тооцоо болон сонголтын талаар бичжээ. Тус бүтээлийг 
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"Химийн инженерчлэл", "Химийн технологи", "Материал судлал" болон бусад инженер, 

технологийн чиглэлээр сурч буй оюутнуудад зориулав. 

24.5я73 

Г 235     /БУУТ-3, ГНОФ-5/          ЭШФ Т 24912-24913 

ГЕОЛОГИ. ГАЗАРЗҮЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Батчулуун Е. Дэлхий судлал: Дадлага ажил / Техник ред. 

С.Хадбаатар; Хян. Е.Батчулуун; Эх бэлт. Д.Ганчимэг.- УБ.: Адмон 

принт, 2021.- 214х.- ISBN 978-9919-24-613-6. 

Энэхүү бүтээлд ерөнхий геологи, геоморфологи, гидрологи, цаг уур, 

уур амьсгал судлал болон биогеографийн суурь ухагдахуун багтжээ. 

Уг бүтээл нь газарзүйн багш, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр 

суралцагчдад зориулагдсан болно. 

 

26.0я7 

Б 342      /БУУТ-5, ГНОФ-6/          ЭШФ Т 24925-24926 

БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Бадрах Б. Био-микро-ертөнц: Эсийн тухай зарим ойлголтууд / Эмхт. 

Б.Бадрах; Хян. Б.Халиун, Б.Рэнчинбуд; Эх бэлт. Б.Энхмаа; Диз. 

Б.Отгонсувд.- УБ.: МУБИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 169х.- ISBN 

978-9919-23-544-4. 

Энэхүү бүтээлд амьдрал болон амьд организмын тухай 

тодорхойлолтууд, эсийн бүтэц, зохион байгуулалт, хэмжээ, тэдгээрийн 

ангилал, микробиологи биотехнологийн гол арга технологи, багаж 

төхөөрөмж, математик загварчлал туршилтанд ашиглах, төлөвлөх гол 

технологийн процесс, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл дээр анхаарах зүйлс, хөгжлийн 

хэтийн төлвийн талаар тусгажээ. 

28.4 

Б 16       /БУУТ-3, ГНОФ-5/         ЭШФ Т 24807-24808 

Бидлак Ж.Э., Янский Ш.Х. Стерний ургамлын биологийн оршил / 

Ред. Т.Ууганбаяр; Орчуулгын ред. Н.Сонинхишиг; Англи хэлнээс орч. 

Т.Алтанзаяа, Д.Нямбаяр, М.Оюунгэрэл ба бус.; Диз. М.Норжинсүрэн.- 

14 дэх хэвл.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2021.- 650х.- ISBN 978-9919-504-

54-0. 

Энэхүү бүтээлд дэлхий даяарх ургамлын хэрэглээний тухай баялаг 

жишээ, бохирдол ба дахин боловсруулалт, тасалгааны ургамал, 

хашааны зүлэгжүүлэлт, хортой болон мансууруулагч ургамал, хүнсний 

ургамлын шимт чанар, дэлхийн дулаарал, озоны давхаргын нимгэрэлт, хүчлийн бороо, 

гений инженерчлэл, органик аж ахуйн асуудлууд гээд баялаг мэдээлэл оржээ. 

28.5я73 

Б 464      /БУУТ-7, ГНОФ-10/          ЭШФ Т 24736-24738 
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Мөнхцэцэг Б., Жагдаг Д. Мод, бутны хөнөөлт шавж, хачиг 

тэдгээрийн гэмтэл учруулалт / Хян. Ч.Гантигмаа, Б.Оюунсанаа; Диз. 

Х.Алтанзул.- УБ.: Оргил чанар, 2020.- 260х.- ISBN 978-9919-24-459-0. 

Энэхүү номонд шавжийн тухай товч ойлголт, шавжийн ангилал зүйн 

тухай, хөнөөлт зүйлийн олшрох шалтгаан, тархах зүй тогтол, 

гэмтээлтийн хэлбэрүүд болон шавж сонирхогчдод зориулж тэдгээрийг 

цуглуулах, хадгалах, боловсруулах талаар товч оруулсан бөгөөд 

Монгол оронд тархсан мод, бутны хортон шавжийн гол гол 

төлөөлөгчдийн биологи, бие бүтцийн онцлог, тархалт, хөнөөл учруулах байдлын талаар 

оруулсан болно. Түүнчлэн 2013 оноос хойш ой бүхий 13 аймгийн нутаг дэвсгэрт явахад 

тохиолдсон хөнөөлт шавжийн төрөл зүйл, тэдгээрийн гэмтэл учруулалтын фото зургийг 

оруулсан бөгөөд зайлшгүй шаардлагын үүднээс интернетээс зураг татан оруулжээ. 

28.691.89 

М 816     /БУУТ-7/          ЭШФ Т 24863-24865  

Гантигмаа Ч.; Балжням Б.; Жаргалсайхан Л. Монгол орны цох: Хар 

цох: Боть II / Хян. Б.Энхтуяа; Эх бэлт. Н.Хөдөлмөр; Гэрэл зургийг 

Л.Жаргалсайхан.- УБ., 2020.- 319х.- (МУШУА).- ISBN 978-9919-20-613-

0. 

Энэхүү бүтээлд монгол оронд бүртгэгдсэн хар цохын овгийн зүйлийн 

жагсаалт, 6 дэд овгийн 25 трибид хамрагдах 232 зүйлийг таних түлхүүр 

бичиг, 135 зүйлийн хар цохыг гадаад онцлогийг харуулсан зураг болон 

тэдгээрийн тархалтын мэдээллийг нэгтгэсэн газрын зургийн хамт 

оруулжээ.  

28.691.89(1) 

Г 233     /БУУТ-5, ГНОФ-5/           ЭШФ Б 30596-30598 

ТЕХНИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

PCTRAN Даралтат усан хөргүүртэй реактор (PWR)-ийн 

симуляторын дасгал ажлын гарын авлага / Хян. С.Одмаа.- УБ.: 

МУИС хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 132х.- ISBN 978-9919-25-392-9.  

PWR реактортай станцын үндсэн систем, реакторын чадлыг хянах 

систем, симуляторын танилцуулга, симуляторыг суулгах зааварчилгаа, 

турбин түрүүлээд реактор дагах горим, реактор түрүүлээд турбин дагах 

горим, тогтворгүй үе болон ослын үеийн анализ, реакторын тэжээлийн 

усны урсгал алдагдах, уурын генераторын хоолойн эвдрэл, жижиг 

цоорлоор хөргүүр алдагдах осол, том цоорлоор хөргүүр алдагдах осол, TMI UNIT 2 

төрлийн осол, ECCS ажиллахгүй үеийн LBLOCA осол, AFW ажиллагаагүй үед станц 

удаан хугацаанд цахилгаангүй болох осол зэрэг станцын хэвийн ажиллагаа алдагдах үед 

авах арга хэмжээнүүдийн талаар уг бүтээлд тусгажээ. 

31.46я7 

Р 43     /БУУТ-7, ГНОФ-10/         ЭШФ Т 24988-24990 
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ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Монгол орны хөрсний зураг, тайлбар / Зөвлөх ред. Д.Доржготов; 

Ерөн. ред. О.Батхишиг; Эх бэлт. Ө.Ганзориг, Г.Бямбаа; Гэрэл зургийг 

О.Батхишиг, Ө.Ганзориг, Г.Бямбаа, П.Оюунбат.- УБ.: Удам соёл, 

2020.- 108х.- (Шинжлэх ухааны академи-Газарзүй-геоэкологийн 

хүрээлэн).- ISBN 978-9919-23-874-2. 

Энэхүү бүтээлд Монгол орны хөрсний зургийн тойм; Хөрсний хэв 

шинж; Хөрсний таних тэмдэг; Хөрсний зургийн схем; Хөрсний 

зургийг шинэчлэн сайжруулж, хөрсний нэршлийг хялбаршуулан  

1:800000 масштабтайгаар шинэчлэн зохиожээ.  

40.3(1) 

М 692     /БУУТ-3/           ЭШФ Т 24920-24921 

НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Бямбабаатар И. Хөгжлийн эрэлд: Мал аж ахуй, байгаль хамгаалах 

салбар дахь хөгжлийн байгууллагын хөндлөнгийн оролцоо.- УБ.: 

МУИС-ийн хэвлэлийн газар, 2021.-216х.- ISBN 978-9919-504-58-8. 

Уг бүтээл нь Монголд хөгжлийн байгууллага үүсэж хөгжсөн тойм, 

ОУХБ-ын хөгжлийн хөндлөнгийн оролцоо, үзэл баримтлал, Эдийн 

засгийн хөндлөнгийн оролцоо, хөгжлийн байгууллага, Ядуурал, 

тогтвортой хөгжлийн хөндлөнгийн оролцоо, Хөгжлийн байгууллагын 

хөндлөнгийн оролцоо, малчдын бүлэг түүний үр нөлөө, Мал аж ахуйн 

хөндлөнгийн оролцоо, малчдын бүлэг, Малчдын нийгмийн сүлжээ ба бүлэг, Хөгжлийн 

байгууллагын төсөл ба улс төр, Хөгжлийн байгууллагын хөндлөнгийн оролцоо, байгаль 

хамгаалал, Эдийн засгийн хөндлөнгийн оролцоо уул уурхай, байгаль орчинтой 

холбогдох нь, ОУХБ-ын төслийн нөлөөлөл, малчдын нөөц ашиглах эрх, Малчдын 

байгалийн нөөц ашиглалт, хэтийн төлөв зэрэг сэдвийг хамарчээ. 

60.56 

Б 984      /НХУУТ-2/         ЭШФ Т 24909-24911 

ТҮҮХИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Баярсайхан Д. Монголын түүх бичлэг / Нягтлан зөвл. С.Чулуун; Эх бэлт. Г.Лхамжав; 

Диз. Э.Мөнхтөр.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021. 

63.3(1) 

Б 384 

Б.I: Удиртгал, эртнээс арван зургаадугаар зуун.- 192х.- ISBN 978-9919-

9524-7-1. 

Энэхүү бүтээлд монголчуудын түүх бичлэгийн уламжлал, түүний 

онолын үндсэн асуудлууд болох түүх бичлэгийн тухай ойлголт, 

монголчуудын түүхийн мэдлэг ухааны хөгжлийг судалсан байдал, түүх 

бичлэгийн хөгжлийн үечлэл, түүх бичлэгийн хэлбэр, арга гэх зэрэг түүх 

бичлэгийн үндсэн асуудлууд, монгол нутаг дахь эртний улсуудын 

түүхийн мэдлэг ухаан, түүх бичлэгийн ухаан хөгжиж байсан тухай, Их 

Монгол улс, Монголын эзэнт гүрний түүх бичлэгийн хөгжлийн түүхэн тойм, XV-XVI 

зууны монголын түүх бичлэгийн тухай мэдлэг, мэдээллийг багтаан эх түүхээ сонирхон 

судлагч хэн бүхэнд зориулагджээ. 
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                 /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                           ЭШФ Т 24772-24774 

Б.II: Арван долоодугаар зуун.- 196х.- ISBN 978-9919-9524-8-8. 

Энэхүү бүтээлд арван долоодугаар зууны монголын түүх бичлэгийн 

уламжлал сэргэх түүхэн нөхцөл, түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, энэ зуунд 

хамаарах түүхийн зохиолуудын нийтлэг ба ялгаатай талууд, түүх 

бичлэгийн хэлбэр ба арга, тэрчлэн арван долоодугаар зууны монголын 

түүх бичлэгийн дурсгалуудын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлжээ.  

                    /НХУУТ-7, ГНОФ-3/      ЭШФ Т 24775-24777  

 

Б.III: Арван наймдугаар зуун.- 200х.- ISBN 978-9919-9524-9-5. 

Энэхүү бүтээлд арван наймдугаар зууны монголын түүх бичлэгийн 

онцлог, энэ зуунд хамаарах түүхийн зохиолуудын нийтлэг ба ялгаатай 

талууд, түүх бичлэгийн хэлбэр ба арга, тэрчлэн арван наймдугаар зууны 

монголын түүх бичлэгийн дурсгалуудын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. 

          /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                              ЭШФ Т 24778-24780 

Б.IV: Арван есдүгээр зуун.- 192х.- ISBN 978-9919-9524-0-3. 

Энэхүү бүтээлд арван есдүгээр зууны монголын түүх бичлэгийн онцлог, 

энэ зуунд хамаарах түүхийн зохиолуудын нийтлэг ба ялгаатай талууд, 

түүх бичлэгийн хэлбэр ба арга, тэрчлэн арван есдүгээр зууны монголын 

түүх бичлэгийн дурсгалуудын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. 

          /НХУУТ-7, ГНОФ-3/                     ЭШФ Т 24781-24783 

Очир А. Монголын түүхийн судалгаа / Эх бэлт. Д.Наранбаатар.- УБ.- 2020.- (Нүүдлийн 

соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн). 

А.Очир нь 1975 онд Монгол улсын их сургууль төгссөнөөс хойш монголын түүх, соёлын 

салбарт судалгаа хийж, 1991 онд "Ар монгол дахь Хятадын худалдаа мөнгө хүүлэл" 

сэдвээр Түүхийн ухааны дэд доктор (Ph.D), "Халхчуудын угсаатны бүрэлдэхүүн, гарал" 

сэдвээр 2004 онд Шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) хамгаалж, 2001 онд Бельги улсын 

"Ричард Луй"-гийн хүрээлэнгээс археологийн доктор (Ph.D)-ийн зэрэг авчээ. А.Очир нь 

эрт, дундад үеийн монголын түүх, угсаатны судлалын салбарт судалгаа хийдэг манай 

нэрт эрдэмтдийн нэг юм. Энэ удаа түүний эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүлэл, хамтын 

бүтээлүүдэд бичсэн бүлэг, зүйлүүдийг эмхтгэн Монголын түүхийн судалгааг хэмээх V 

боть бүтээлийг уншигч олондоо өргөн барьжээ.  

63.3(1) 

О 605  

Б.I: Эртний судлал, бичээсзүйн бүтээлүүд / Ред. Д.Цэвээндорж; 

Эмхтгэн хэвлэлд бэлт. Л.Эрдэнэболд.- 410х.- ISBN 978-9919-9539-3-5. 

Энэхүү тэргүүн ботид түүний эртний судлал, бичээсзүйн сэдвээр 

бичсэн бүтээлүүдийг түүвэрлэн оруулжээ. 

              /НХУУТ-5, ГНОФ-4/                            ЭШФ Т 24747-24751 
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Б.II: Түүхийн судлалын бүтээлүүд / Ерөн. ред. Ж.Болдбаатар; Ред. 

Н.Ганбат.- 420х.- ISBN 978-9919-9539-4-2. 

Энэхүү дэд ботид профессор А.Очирын монгол, орос, англи, хятад, 

япон, солонгос хэлээр бичиж хэвлүүлсэн 36 өгүүлэл багтжээ. 

             /НХУУТ-5, ГНОФ-4/                     ЭШФ Т 24752-24756 

 

Б.III: Угсаатны судлал, нэр зүйн бүтээлүүд / Ред. Ц.Баасандорж.- 421х.- 

ISBN 978-9919-9539-5-9. 

Уг ботид 1978 оноос эхлэн 2010 онд монгол, орос, англи, солонгос 

хэлээр бичсэн нийт 38 өгүүлэл орсон бөгөөд өгүүллүүдийг бичсэн оны 

дарааллаар байрлуулан эмхтгэжээ.  

            /НХУУТ-5, ГНОФ-4/                    ЭШФ Т 24757-24761 

Б.IV: Эртний судлалын бүтээлүүд / Ред. Л.Эрдэнэболд.- 426х.- ISBN 

978-9919-23-256-6. 

Энэхүү ботид түүний эртний судлалын талаар сүүлийн үед бичсэн 

өгүүллүүдийг түүвэрлэн оруулснаас гадна үйсний хэрэглээ, үйс 

боловсруулах аргууд, үйсний тухай монголчуудын үзэл ойлголтын 

талаар тусгажээ. 

            /НХУУТ-5, ГНОФ-4/                    ЭШФ Т 24762-24766 

Б.V: Түүх, угсаатан судлалын бүтээлүүд / Ред. Ц.Цэрэндорж.- 440х.- 

ISBN 978-9919-23-257-3. 

Уг ботид Ар Монгол дахь хятадын худалдаачид хийгээд тэдэнтэй 

холбоотойгоор үүссэн тариачдын талаар Манжийн төрөөс явуулсан 

бодлого, хятадын худалдаа-мөнгө хүүллийн хөгжилт, бэхжилт, зохион 

байгуулалт, худалдаалах хэлбэр, зах зээлийн бүтцийг нарийн шинжлэн 

судалсны үндсэн дээр Ар Монгол дахь хятадын худалдааны 

мөлжимтгий шинж чанар, тэрхүү худалдааны Монголын нийгэм эдийн 

засгийн хөгжилд үзүүлсэн нөлөөллийн талаар мөн Д.Нацагдоржийн 

намтар судлал төдийгүй нийгэм, улс төр, эрдэм судлалын үйлс, аж амьдралын талаар 

тусгажээ.  

/НХУУТ-5, ГНОФ-4/                    ЭШФ Т 24767-24771 

Равдан Э. Их Монгол гүрний түүх - Газарзүйн нэвтэрхий толь / Хянан 

шүүсэн редакцийн зөвлөлийн дарга С.Чулуун; Нарийн бичгийн дарга 

П.Энхжаргал; Гишүүд В.Батмаа, Н.Одхүү, Л.Соёмбо ба бус.; 

Найруулгыг хянан шүүсэн Ц.Оюунсүрэн, Б.Пүрэвсүрэн, Д.Энхжаргал.- 

УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 760х.- (ШУА-ийн түүх-Угсаатан зүйн 

хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, Чингис хаан музей, Монгол газар 

нутгийн нэр судлалын нийгэмлэг).- ISBN 978-9919-25-061-4. 

Их монгол гүрний түүх газарзүйн нэвтэрхий толь энэхүү номонд 230 

орчим түүхт газрын биетүүдийн нэрээс, 158 нэр бүхий биетийг сонгон тэдгээрийн 

нэрийн гарал үүслийг шинэчлэн оруулсан байна. 
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63.3(1)я2 

Р 131        /НХУУТ-5, ГНОФ-5, ОУХНУС-3/        ЭШФ Т 24799-24800    

Хорьдугаар зууны монголын ертөнц: Эргэн харах нь: Монгол 

судлалын холбооны азийн хурал II / Ерөн. ред. Т.Хөхбаатар, Футаки 

Хироши, С.Чулуун; Эмхт. Т.Хөхбаатар, Н.Маралмаа; Техник ред. 

Г.Хавчуур; Эх бэлт. Д.Ганчимэг.- УБ., 2020.- 328х.- (Олон Улсын 

Монгол Судлалын Холбоо, Шова Эмэгтэйчүүдийн Их сургууль, Японы 

Монгол Судлалын Холбоо).- ISBN 978-99978-931-8-5.  

Энэхүү бүтээлд 2018 оны 11 сарын 3-4-нд Токио хотноо болсон Монгол 

судлалын холбооны азийн хурал II "XX зууны Монголын ертөнц: эргэн 

харах нь" олон улсын хурлын илтгэлүүд багтжээ. Тус илтгэлүүд нь Монгол судлалын 

түүх ба өнөө үе, монголчуудын түүх соёл, нийгэм, хэл, шашин, утга зохиолын чиглэлийг 

хамарчээ. 

63.3(1)я43 

Х 501                ЭШФ Т 24860-24862 

Юань улсын судар / Ред. Б.Түвшинтөгс; Эрхлэн хэвл. На.Сүхбаатар; Хятад хэлнээс орч. 

Ч.Дэмчигдорж; Тайлбар зүүлт хийсэн Д.Идэр; Кирилл бичигт хөрв. Г.Мандахбаяр, 

Э.Итгэл; Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: Соёмбо 

принтинг,  2021.- ISBN 978-9919-9654-6-4. 

Энэхүү сурвалж бичиг нь 13-14 зууны үеийн Монголын түүхийг бүрэн цогцоор нь маш 

дэлгэрэнгүй өгүүлсэн томоохон албан түүхийн зохиол болно. Уг сурвалжийг 1928 онд 

нэрт нангиадач Ч.Дэмчигдорж (Дандаа чинсан) монгол хэлнээ орчуулсан юм. Тус 

орчуулгын 1-69 дүгээр ботийг монгол бичгээс кирилл бичигт хөрвүүлж хятад эхтэй нь 

тулган, тайлбар үйлдсэн судалгааны ажлыг 4 ботиор өргөн барьжээ. 

63.3(1)43  

Ю 121 

Б.I: Хураангуй дээд, доод дэвтэр, 1-15 дугаар дэвтэр.- 

384х. 

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/                            ЭШФ Т 24787-24789 

Б.II: 16-32 дугаар дэвтэр.- 404х. 

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/                            ЭШФ Т 24790-24792 

Б.III: 33-52 дугаар дэвтэр.- 396х. 

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/                            ЭШФ Т 24793-24795 

Б.IV: 53-69 дүгээр дэвтэр.- 420х. 

/НХУУТ-5, ГНОФ-5/                            ЭШФ Т 24796-24798 
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Монголын археологийн нэвтэрхий толь= Encyclopedia of Mongolian 

Archaeology / Ерөн. ред. Ч.Амартүвшин, Ц.Төрбат, Ц.Одбаатар, 

Б.Даваацэрэн; Эх бэлт. А.Нямлхагва, Б.Батдалай; Зөвл. Д.Цэвээндорж; 

Нарийн бичгийн дарга Л.Ишцэрэн, Ж.Гантулга, Н.Баярхүү; Редакцийн 

зөвл. Н.Батболд, З.Батсайхан, Ц.Баттулга ба бус.- УБ.: Адмон принт, 

2021.- 424х.- ISBN 978-9919-24-774-4. 

Энэхүү нэвтэрхий толь нь археологичид, соёл ба үе шатууд, нэр томьёо, 

дурсгал, олдвор, бүтээлүүд гэсэн 6 төрөл сэдвийн дор багтах 1220 

бичвэр, 700 орчим гэрэл болон гар зургийг багтаажээ. Монголын археологийн хөгжлийн 

түүхийг илэрхийлэх ахмад судлаачдаас гадна одоо идэвхтэй ажиллаж буй судлаачид, 

археологийн түлхүүр дурсгалууд, чухал олдворуудаас гадна археологийн ухааны 

тулгуур ойлголт, онол арга зүйн нэр томьёоны тайлбарууд уг нэвтэрхий тольд багтсан 

тул уншигч хэн бүхэнд хэрэгтэй гарын авлага болжээ.  

63.4(1)я2  

М 695             /НХУУТ-7, ГНОФ-10/                    ЭШФ Т 24744-24746 

Ганхуяг Ш. Монголын зам / Ред. До.Цэнджав, Ш.Сүхбаатар; Зөвл. 

Г.Оюунчимэг; Хян. Д.Алтанцэцэг, Н.Лхагвасүрэн; Техник ред. 

Д.Цэцгээ; Зураач Ч.Батзориг; Хэвлэлийн эх бэлт. Э.Цэрэнбаяр.- УБ.: 

Агаст тэнгэр, 2021.- 392х.- ISBN 978-9919-24-874-1. 

Дэлхийн эл газар оронд өөр өөрийн хувь тавилангаар амьдран суугаа 

монгол ахан дүүстэйгээ учран золгож, өв соёл, өвөг дээдсийн түүхийг 

хүүрнэн, аялан явсан орон газар бүрийнхээ тухай сонирхолтой бүтээл 

туурвисан нь "Монголын зам" хэмээх энэхүү бүтээл юм. Уг номд 

монголчуудын дуу хуур, бичиг үсэг, зан заншил, амьдралын хэв маяг, шүлэг найргийн 

талаар бичихдээ дан ганц гадаадад буй монголчуудын талаар бус өөрийн орны олон 

газрын ард түмний түүх, соёлтой харьцуулан авч үзсэн нь онцлог болжээ. 

63.5(1)+26.89 

Г 234            /НХУУТ-3/          ЭШФ Т 24952-24953 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Хашчулуун Ч. Эдийн засгийн хөгжил-онол, бодлого / Ред. 

Х.Цэвэлмаа, Ч.Нарантуяа, С.Дөлбадрах.- УБ.: МУИС хэвлэх үйлдвэр, 

2021.- 152х.- ISBN 978-9919-24-031-8. 

Энэхүү нэг сэдэвт бүтээл нь Эдийн засгийн хөгжлийн үндсэн 

ойлголтууд болон онолын үүсэл, хувьсал; Аж үйлдвэржилт, дэвшилтэт 

технологи болон эдийн засгийн хөгжлийн онолын үүсэл; Эдийн засгийн 

хөгжлийн түүхээс онцгойлох чухал бодлогууд, институцийн хүчин 

зүйл; Эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөлийн хүчин зүйл болон 

зах зээлийн хүчин зүйл; Эдийн засгийн "хөгжлийн хавх" ба зохицуулалт; Монгол улсын 

эдийн засгийн хөгжил, бодлогын хувьсал; Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн 

бодлого, төлөвлөлтийн институцийн үүсэл, хөгжил гэсэн сэдвийн хүрээнд эдийн засгийн 

хөгжил, онол, бодлогын уялдааг тусгайлан авч үзжээ.  

65.011 

Х 299             БС 11344-11348 
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Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн үндэс / Ерөн. ред. Е.Батчулуун, 

Х.Цогбадрал; Техник ред. С.Хадбаатар; Эх бэлт. Б.Бүжидмаа; Зураач 

Г.Амарсанаа.- УБ.: Адмон, 2021.- 404х.- ISBN 978-9919-24-612-9. 

Энэхүү сурах бичиг нь газарзүйн судалгааны үндэс болох байгаль-

нийгмийн хамаарлыг урьтал болгон хүн амын тархалт, суурьшилт, 

нийгмийн тулгамдсан асуудал, геополитик зэрэгт физик газарзүйн 

хүчин зүйлийн нөлөөллийн талаар тусгасны дээр нийгэм ба эдийн 

засагт хамаарах үндсэн суурь мэдлэгийг багтаажээ.  

65.04я73 

Н 588      /БУУТ-4, ГНОФ-4/         ЭШФ Т 24922-24924  

Даваажаргал Ж. "Өртөг"-ийн бүртгэл ба удирдлага / Ред. А.Одгэрэл, 

С.Бямбахорлоо, Ц.Пүрэвтуяа; Зураглалыг бэлт. Ж.Даваажаргал, 

Э.Мөнгөнтуяа; Эх бэлт. Д.Оюун.- Анхдугаар хэвл.- УБ.: Адмон принт, 

2021.- 513х.- ISBN 978-9919-24-708-9. 

Энэхүү номыг нягтлан бодогч мэргэжлээр ажиллаж буй 

мэргэжилтнүүдэд, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогч (MonCPA), 

олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч (ACCA), олон улсын удирдлагын 

мэргэшсэн нягтлан бодогч (CGMA) зэрэг дотоодод болон олон улсад 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн цол зэргийг авахаар суралцаж буй мэргэжилтнүүдэд, 

их дээд сургуулийн оюутнуудад мөн хувиараа бизнес эрхэлж буй хэн бүхэнд зориулсан 

болно. Тус ном нь нийт 14 бүлэгтэй бөгөөд өртгийн удирдлага нь татварын бүртгэл, 

санхүүгийн бүртгэл зэрэгтэй уялдах гинжин холбоосыг практик жишээгээр харуулж 

өгснөөрөө онцлог бүтээл болсон. 

65.052 

Д 121      /БС-1/          ЭШФ Т 24818-24820 

Батбаяр Б. Дотоод аудит / Эх бэлт. Д.Оюун; Диз. Б.Бат-Энх.- УБ.: 

Адмон принт, 2021.- 259х.- ISBN 978-9919-24-880-2. 

Энэхүү бүтээлд дотоод аудитын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл явц, арга 

зүйн үндсэн асуудлууд, холбогдох ойлголт, ухагдахуунуудыг олон 

улсын нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн стандарт, зарчим, шилдэг 

туршлагатай холбон тайлбарласан энэ ном улсын болон хувийн 

хэвшлийн дотоод аудиторуудад мөн аудитын чиглэлээр суралцагсад 

болон аудитын талаар сонирхсон хэн бүхэнд зориулагджээ.  

65.053 

Б 332              БС 11302-11306 

Содномдорж Н. Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засаг / Ред. 

С.Гүндсамба, С.Санасэр, С.Дамбий, С.Норов; Эх бэлт. Д.Пүрэвсүрэн; 

Техник ред. П.Янжин; Хавтасны зур. Ж.Нямлувсан.- УБ.: Адмон принт, 

2021. 

65.24я73 

С 522   
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Энэхүү бүтээл нь хөдөлмөр, түүний зах зээл, хөдөлмөрийн харилцаа, 

хөдөлмөрийн бүтээмж, хөдөлмөр эрхлэлт, хүний нөөц боломжийн 

ашиглалт, ажилгүйдэл, цалин хөлс, урамшуулал, тэдгээрийн бодлогыг 

хүний хөгжил, хүний нөөцийн менежмент, хөдөлмөр хүн ам зүйтэй 

уялдуулан, хүн төрөлхтөний олж мэдсэн мэдлэгийг Монголын 

онцлогтой авч үзсэнээрээ бодлого боловсруулагчид, их дээд 

сургуулийн багш, оюутан, судлаачид хүн бүрт зориулсан хамгийн 

чухал нь хөдөлмөрийн бүтээл болжээ. Уншигч бүрт агуулгыг илүү 

хялбар ойлгуулах зорилгоор өнгөтөөр ялгах, бүлгүүдийн логик дараалал, онолуудыг 

загвар, зургаар тайлбарлах, өөрийгөө сорих тест, бодлогын бодолт, чухал нэр томьёоны 

тайлбар, түлхүүр үг хэллэгийн Англи, Орос, Монгол тайлбарыг оруулж, онцлох 

ойлголтуудыг хялбар харахад зориулж өнгөөр ялгаж тодруулж өгснөөрөө онцлогтой. 

Б.I.- 1 дэхь хэвл.- 625х.- ISBN 978-9919-25-147-5. 

   /НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-5/                     ЭШФ Т 24938-24940 

Б.II.- 2 дахь хэвл.- 459х.- ISBN 978-9919-25-148-2. 

/НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-5/            ЭШФ Т 24941-24943 

Намжил Д., Жавхлан Э. Төрийн санхүү-мөнгөний бодлого / Хян. 

Д.Сувдаа.- УБ.: МУИС хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 256х. 

Энэхүү бүтээл нь Макро эдийн засгийн бодлогын зорилт; Санхүү-

Төсвийн бодлого; Орлого зохицуулалтын бодлого; Гадаад эдийн засгийн 

бодлого; Валют, валютын ханшны бодлого; Мөнгөний зээлийн 

бодлогын онолын үндэс; Банкны системийн нөөц; Банкны нөөцийн 

удирдлагын арга хэрэгсэл; Мөнгө зээлийн бодлого гэсэн 9 бүлгийн 

хүрээнд бичигджээ. 

65.26я73 

Н 256     /НХУУТ-3/          ЭШФ Б 30656-30657  

Дорж Т., Эрхэмбаяр Я. Бүтээмж ба чанарын удирдлага / Ред. 

О.Балдангомбо, О.Лхагвацэрэн, Б.Оюунцэцэг; Техник ред. Ц.Батбилэг, 

А.Чулуунбат, Г.Мөнхцэцэг; Эх бэлт. Д.Оюун.- УБ.: Адмон принт, 2021.- 

645х.- ISBN 978-9919-25-465-0. 

Энэхүү бүтээлд орчин үеийн бүтээмж, чанарын удирдлагын үндсэн 

асуудлыг иж бүрэн хамруулахын зэрэгцээ өндөр хөгжсөн орнуудын 

ололт амжилт туршлагаас суралцаж, өөрийн орны онцлогийг бодолцон 

нутагшуулах боломжийн чухлыг харгалзан гадаадын зарим орны кейс, 

сорилын материал, хэлэлцүүлэг явуулах, асуудал шийдвэрлэх аргын жишээг давхар 

тусгажээ. 

65.290-2 

Д 542       /НХУУТ-7, БС-10/          ЭШФ Т 25009-25011 
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Ганбаатар Д. ба бус. Менежмент: Сурах бичиг / Я.Шуурав, Д.Сэржамц; 

Техник ред. О.Баатарсүх, Х.Марал; Орч. Ш.Нарантуяа.- УБ.: 

Сэлэнгэпресс, 2019.- 496х.- ISBN 978-99978-1-266-1.  

Энэхүү сурах бичиг нь Менежментийн удиртгал, Менежментийн орчин, 

Төлөвлөлт, Зохион байгуулалт, Манлайлал, Хяналт гэсэн 6 хэсэгтэй 19 

бүлэгтэй. Сурах бичгийн хэсэг тус бүр нь эхлэл, бүлгүүдээс, бүлэг нь 

товч агуулга, сургалтын зорилго, бүлгийн агуулгатай холбогдох 

менежментийн асуудал, бүлэг, зүйлийн үндсэн агуулга (текст), давтах 

асуултууд, уншигч өөрийнхөө мэдлэг, хандлага, байр сууриа тодорхойлох сорил (тест), 

интернэтээр аялахуй (нэмж үзэх материал), ном зүй гэсэн бүтэцтэй бичигджээ.  

65.290-2я73 

Г 193      /НХУУТ-4, ГНОФ-4, БС-3/          ЭШФ Т 24944-24945 

Ганбаатар Д. Байгууллагын хөгжил, өөрчлөлтийн удирдлага / Ред. 

Г.Жаргал.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Арилдал, 2020.- 173х.- ISBN 978-99978-0-

194-4. 

Тус бүтээл нь 3 бүлгээс бүрдэх бөгөөд Нэгдүгээр бүлэгт Байгууллагын 

хөгжлийн удирдлага сэдвийн хүрээнд хөгжлийн суурь ойлголт, хамрах 

хүрээ, хөгжлийг удирдах зарчмын талаар, Хоёрдугаар бүлэгт 

Байгууллагын өөрчлөлтийн удирдлага сэдвийн хүрээнд байгууллагын 

өөрчлөлтийн хэрэгцээ, хөгжлийн үе шат, өөрчлөлтийг хүлээн авах 

хандлага, удирдлага, манлайллын талаар, Гуравдугаар бүлэгт Өөрчлөлт, соёлын хүчин 

зүйл сэдвийн хүрээнд соёлыг төлөвшүүлэх, тогтворжилт, өөрчлөлтийн уур амьсгалын 

төлөвшүүлэх, Дөрөвдүгээр бүлэгт Удирдлагын шинэ хандлагын талаар тусгажээ.  

65.290-2я7 

Г 214    /НХУУТ-4, ГНОФ-3, БС-5/         ЭШФ Т 24946-24948 

Гүнжаргал Л. Бизнесийн үнэлгээ онол арга зүйн асуудал / Ред. 

Б.Сайнжаргал, Д.Барсболд; Диз. Д.Баттулга.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 

144х. 

Энэхүү бүтээлд бизнесийн үнэлгээ, түүний онолын үзэл баримтлал, 

хөрөнгийн үнэлгээний ажлын зах зээлийн хэрэгцээ шаардлага, 

үнэлгээнд нийтлэг хэрэглэгддэг арга хандлагуудын агуулга, уялдаа 

холбоо, хэрэглээний онцлогууд, ялангуяа орлогын хандлагын асуудлыг 

эрдэмтдийн судалгааны эх сурвалжуудад зэрэгцүүлэлт хийн, өөрийн 

үнэлэлт дүгнэлт өгч, саналаа дэвшүүлжээ.  

65.290-86 

Г 86        /БС-3/         ЭШФ Т 24821-24823 

УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Төмөрчулуун Г. Монгол геополитикийн мандан бууралт ба сэргэлт 

Их Монгол улсаас өнөөг хүртэл / Эх бэлт. Г.Лхамжав; Диз. 

Ч.Амарзаяа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 319х.- ISBN 978-9919-20-

710-6. 

Энэхүү бүтээл нь Геополитикийн шинжлэх ухаан; Монгол геополитик; 

Эзэн Чингис хааны дипломат урлаг; Манжийн колончлол, тусгаар 

тогтнол; Монгол-Оросын хуучин, шинэ харилцаа; Орос, Хятадын 
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геополитик, Монголын сонголт гэсэн үндсэн 6 бүлгийн хүрээнд бичигджээ. Төгсгөлийн 

долоодугаар бүлэгт Геополитикийн талаарх өгүүлэл, илтгэл, ярилцлагуудыг түүвэрлэн 

оруулжээ.  

66.4 

Т 587                 ОУХНУС 5750-5759 

Олон улсын харилцаан дахь зөөлөн хүчний бодлого ба Монгол улс 

судалгаа, дүн шинжилгээ / Хян. Д.Уламбаяр; Эх бэлт. Г.Лхамжав; Диз. 

Э.Даваажав.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- 548х.- ISBN 978-9919-24-

160-5. 

Энэхүү бүтээлд олон улсын харилцааны бодлогын талаар 10 гаруй 

эрдэмтэн судлаачдын судалгаа шинжилгээний өгүүллийг эмхэтгэн 

хэвлүүлжээ. 

66.4(0) 

О 295                ОУХНУС 5760-5769 

ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Шүүх эрх мэдэл: Мэдээлэл, арга зүйн улирал тутмын эмхэтгэл: №3.- 

УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 141х.- ISBN 978-99962-3-728-7. 

Энэ удаагийн дугаарт арилжааны эрх зүйд хамаарах хэд хэдэн 

нийтлэлээс гадна "Мөнгө хүүлэл ба ёс суртахуун", мөн "Ганцаарчилсан 

сургалт"-д хамрагдсан шүүгчийн "Эрх зүйн бүрэн чадамжтай иргэн 

өөрийгөө сайн дурын үндсэн дээр бусдаар төлөөлүүлэх" харилцаанд 

хамаарах өгүүлэл тус тус багтжээ. 

67 

Ш 978          ХЗС 22342-22344 

Парламент: Судалгааны эмхэтгэл / Хян.Т.Баярмаа, Ц.Норовдондог; Эмхт. 

Д.Жигваагүнсэл; Эх бэлт. Г.Баатар.- УБ.: УИХТГ-ын хэвлэх цех, 2021. 

67.400.6 

П 183 

Б.XXXII.- 662х.- ISBN 978-9919-9618-7-9.  

Энэхүү эмхэтгэлд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын парламентын 

судалгааны хүрээлэнгээс эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, төрийн 

байгуулал, байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар гаргасан 

судалгаа шинжилгээний өгүүллүүд багтжээ. 

/ХЗС-3/           ЭШФ Т 24843-24845 

Б.XXXIII.- 272х.- ISBN 978-9919-9618-8-6.  

Тус эмхэтгэлд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын парламентын 

судалгааны хүрээлэнгээс Ковид-19 цар тахлын үеийн судалгаа, 

мэдээлэл, тархалт, эмнэлзүй, нөлөөлөл, авч буй хариу арга 

хэмжээнүүдийн талаар гаргасан судалгаа шинжилгээний өгүүллүүд 

багтжээ. 
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/ХЗС-3/          ЭШФ Т 24846-24848 

Б.XXXIV.- 411х.- ISBN 978-9919-9618-8-6.  

Тус эмхэтгэлд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын парламентын 

судалгааны хүрээлэнгээс эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин, хүнс, 

хөдөө аж ахуйн талаар гаргасан судалгаа шинжилгээний өгүүллүүд 

багтжээ.  

                      /ХЗС-3/                 ЭШФ Т 24849-24851 

 

Б.XXXV.- 579х.- ISBN 978-9919-9618-8-6. 

Тус эмхэтгэлд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын парламентын 

судалгааны хүрээлэнгээс эрх зүй, төрийн байгуулалын талаар гаргасан 

судалгаа шинжилгээний өгүүллүүд багтжээ. 

/ХЗС-3/                ЭШФ Т 24852-24854  

Тамир Б. Бүтээгдэхүүний доголдлоос үүсэх хариуцлага: Харьцуулсан 

гэм хорын эрх зүйн цуврал / Ред. Т.Мэндсайхан, Э.Батзориг; Эх бэлт. 

Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: Соёмбо принтинг, 

2021.- 228х.- ISBN 978-9919-25-154-3. 

Энэхүү бүтээлд бүтээгдэхүүн, түүний доголдлын ойлголт, 

тодорхойлолт, ангилал, төрөл, доголдолтой бүтээгдэхүүний улмаас 

үүсэх хариуцлага, тэр дундаа хариуцлага оногдуулах үндэслэл, 

хариуцлагаас чөлөөлөх нөхцөл, эдийн болон эдийн бус гэм хорыг 

арилгах, үнэлэх аргачлал, олон улсын худалдаа, хамтын ажиллагаа өргөжиж, гадаад 

улсын бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг өргөнөөр хэрэглэх болсон өнөөгийн нөхцөлд улс 

дамнасан бүтээгдэхүүний хариуцлагад хэрэглэгдэх хууль болон маргаан шийдвэрлэх 

шүүхийн харьяаллын талаар тусгажээ. 

67.404 

Т 204           ХЗС 22312-22341 

Мэндсайхан Т. Гэрээний эрх зүй / Хян. А.Оюунгэрэл; Эх бэлт. 

Д.Мөнхжаргал.- УБ.: ХЗҮХ-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 426х.- ISBN 

978-9919-25-051-5. 

Энэхүү бүтээлд гэрээний эрх зүйн үндсэн ойлголт, тогтолцоо, эх 

сурвалж, хэлцэл, гэрээ хэмээх суурь ухагдахуун, тэдгээрийн төрөл, 

ангилал, гэрээний талууд, төлөөлөл, гэрээ байгуулах саналын дуудлага, 

гэрээний санал, зөвшөөрсөн хариу, гэрээ байгуулах журмын талаарх 

хуулийн зохицуулалтыг тайлбарласны зэрэгцээ гэрээний төсөл бичих 

талаарх практик шинжтэй зөвлөмж, гэрээний үүргийн гүйцэтгэл, түүнд саад болох 

нөхцөл байдал, гэрээний зөрчил түүнд хариуцлагаа тооцох, хохирлыг арилгуулах 

асуудал, гэрээний эрх үүргийн бусдад шилжүүлэх, гэрээнд гуравдагч этгээд оролцох, 

гэрээ дуусгавар болох, олон улсын арилжааны гэрээний онцлог зохицуулалт мөн 

хавсралтад хууль тайлбарлан хэрэглэх арга зүйн тухай зохиогчийн өгүүлэл, гэрээний 

маргааны талаарх шүүхийн тоо мэдээг тусгажээ. 

67.404.2 

М 965     /НХУУТ-4, ГНОФ-3, ХЗС-20/         ЭШФ Т 24809-24811 
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Гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх 

тухай конвенцын талаарх юнситрал-ын нарийн бичгийн дарга 

нарын газрын тайлбар / Орч. Б.Амарсанаа, Н.Энхцэцэг, Д.Маралгоо; 

Эх бэлтгэл, хавтасны диз. Д.Баттулга; Техникийн баг Т.Мөнх-Оргил, 

Б.Агиймаа.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 350х.- ISBN 978-9919-24-632-7. 

Уг бүтээлд гадаадын арбитрын шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, 

биелүүлэх тус конвенцын талаарх НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрх 

зүйн комисс (ЮНСИТРАЛ)-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газрын 

тайлбарыг монгол хэлнээ орчуулан гаргасан байна. Энэхүү тайлбар нь Нью Йоркийн 

конвенцын талаарх албан ёсны тайлбар биш боловч конвенцыг баталсан түүхэн үйл явц, 

түүний хэрэгжилтийн талаар баялаг мэдээлэлтэй. 

67.410  

Г 135     /НХУУТ-3, ХЗС-5/          ЭШФ Т 24812-24814 

ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ 

Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл / Ред. 

Т.Намжил Эрхл. Чой Ги Хо.- УБ., 2021.- (Олон улсын Улаанбаатрын их сургууль).- ISSN 

2411-2534. 

72 

О 295 

Vol.6, №2(20) 2021 Fall / Гишүүд Б.Ариунбаатар, Б.Буянхишиг, 

Т.Гантөр ба бус.: Мөнхийн үсэг.- 256х. 

Тус сэтгүүлд Хэл судлал, Түүх судлал, Гэр бүл судлал, Соёл судлал, 

Боловсрол судлал, Аялал жуулчлал, Компьютер, мэдээллийн 

технологи, Номын мэдээлэл гэсэн сэдвийн хүрээнд Олон улсын 

Улаанбаатар их сургуулийн эрдэмтэн, багш, судлаачдын бүтээж, 

туурвисан судалгаа шинжилгээний ажлуудыг эмхтгэн нийтэлжээ. 

   /ЛавФ-1/                ЭШФ Т 24839-24840  

Vol.7, №3 (21) 2021 Fall.: Xpress.- 254х. 

Тус сэтгүүлд Түүх судлал, Намтар судал, Хүүхэд судлал, Боловсрол 

судлал, Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, Гэр бүл судлал, Уран зохиол 

гэсэн сэдвийн хүрээнд Олон улсын Улаанбаатар их сургуулийн 

эрдэмтэн, багш, судлаачдын бүтээж, туурвисан судалгаа шинжилгээний 

ажлуудыг эмхтгэн нийтэлжээ. 

               /ЛавФ-1/         ЭШФ Т 24841-24842 

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ 

Зулькафиль М. Сэтгүүл зүйн судалгааны бүтээлүүд.- УБ.: Удам соёл, 

2021. 

76.0 

З 80 

Б.XVII: Сэтгүүл зүйн метаонол: Ойлголт, бүтэц, үндсэн категориуд / 

Ред. Б.Наранбаатар, Т.Өнөрсайхан.- 300х.- ISBN 978-9919-9561-4-1. 
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Энэхүү бүтээл нь Мэдээллийн хувьсгал ба сэтгүүл зүйн үүсэл; Сэтгүүл зүйн мөн чанарыг 

тодорхойлох асуудалд, Сэтгүүл зүйн ерөнхий онол, түүний онол арга зүйн үндэс, 

онтологийн асуудлууд, Сэтгүүл зүйн үүрэг: шинэ хандлага, шинэлэг томьёолол гэсэн 

сэдвүүдийн хүрээнд бичигджээ. Мөн сэтгүүл зүйн үндсийг онолын үүднээс шинээр 

эргэцүүлэн харах, сэтгүүл зүйн метаонолын бүтцийг тодруулах, сэтгүүл зүйн нийгэм дэх 

үйл ажиллагааны ерөнхий хуулиудыг илрүүлэхэд хандах хандлагуудыг тодорхойлох 

зэрэг гол гол категориудыг тайлбарлахыг зорьжээ. 

                 /НХУУТ-6, ГНОФ-10/                    ЭШФ Б 30579-30581 

Б.XVIII: Уламжлалт ОНМХ-ээс масс медиагийн конвергенци хүртэл / 

Ред. Б.Болд-Эрдэнэ, Г.Мэндхүү.- 300х.- ISBN 978-9919-9561-5-8. 

Энэхүү бүтээлд глобаль сэтгүүл зүй, визуаль сэтгүүл зүй, сүлжээний 

сэтгүүл зүй, автоматчлагдсан сэтгүүл зүй, краудсорсинг үзэл бодлын 

сэтгүүл зүй, оролцооны сэтгүүл зүйн талаар дэлхийн сэтгүүл зүйн 

судлаачдын үнэлэлт дүгнэлт, манай орны сэтгүүл зүйн хөгжлийн 

онцлог, практик үйл ажиллагаанд тулгуурлан өгүүлж, сэтгүүл зүйн 

түгээмэл чиглэлүүдийн дотор хамгийн бага судлагдсан чиглэл болох 

шинжлэх ухааны сэтгүүл зүйн талаар, мөн орчин үеийн олон нийтийн мэдээллийн 

харилцааны хөгжлийн зарим онцлогийн тухай дэлгэрэнгүй тусгажээ. 

                     /НХУУТ-7, ГНОФ-10/        ЭШФ Б 30582-30584 

Сэтгүүл зүйн үндэс / Ред. М.Зулькафиль, Л.Норовсүрэн, Т.Өнөрсайхан; 

Хэвлэлийн ред. Т.Ууганбаяр; Эх бэлт. О.Болор; Диз. М.Мөнх-Эрдэнэ.- 

УБ.: МУИС-ийн хэвлэлийн газар, 2021.- 472х.- ISBN 978-9919-504-45-8. 

Тус сурах бичиг нь дэлхийн болон монголын сэтгүүл зүйн түүх, сэтгүүл 

зүйн онолын үндсэн ойлголтууд, тогтмол хэвлэл, радио, телевиз, 

интернет, сэтгүүл зүйн түгээмэл чиглэлүүд болох аналитик, экологи, 

эрэн сурвалжлах, олон улс, спорт, эдийн засгийн сэтгүүл зүй, 

сэтгүүлчийн ёс зүй, хариуцлага, сэтгүүл зүйн бичлэгийн төрөл зүйл, ур 

чадвар, редакторлах арга зүй, сонины дизайн, ОНМХ-ийн эрх зүйн зохицуулалт ба 

өөрийн зохицуулалт, хэвлэл мэдээллийн менежмент, маркетинг, чөлөөт хэвлэл, сэтгүүл 

зүйн социологи, сэтгүүл зүйн боловсрол, судлал шүүмжлэл, хэл найруулгын талаарх 

ерөнхий ойлголтуудыг багтаасан цогц бүтээл юм.  

76.0я73 

С 972                 /НХУУТ-17, ГНОФ-30/                   ЭШФ Т 24741-24743 

ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Баянсан Ж. Монгол хэлний зүйрлэсэн хэллэгийн утга соёлын 

тайлбар толь / Хян. Б.Мөнгөнцэцэг, Э.Уранбилэг, Я.Сумъяа, Т.Эрдэнэ-

Очир; Эх бэлт. Э.Уранбилэг; Хавтасны диз. Ц.Ганганцэцэг.- 2 дахь 

хэвл.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 308х.- ISBN 978-9919-501-05-1. 

Энэхүү толь бичигт тухайн зүйрлэсэн хэллэгийн үүссэн утга учрыг 

монголчуудын уламжлалт соёл, сэтгэлгээнийх нь онцлогийн үүднээс 

дэлгэрэнгүй тайлбарласан нь түүнийг харилцааны ямар орчин нөхцөлд, 

ямар утга үүргээр хэрэглэхэд зохистой болохыг тодорхой болгожээ. Уг 

тольд ойролцоо утга илэрхийлдэг зарим бүлэг хэллэгийн аль нэг хэллэгээр нь толгой үг 

болгоод, түүнтэй хамтатган тайлбарласан болно.  
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81.2М-4 

Б 38     НХУУТ-3, ГНОФ-5/               ЭШФ Б 30589-30590 

Нарантуяа Ш. Утга ойролцоо үгийн тайлбар толь / Ариутган шүүсэн 

Ц.Эрдэнэцэцэг; Зураач Ц.Солонго.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 324х.- ISBN 

978-9919-9511-6-0. 

Энэхүү толь нь орчин цагийн монгол хэлэнд идэвхтэй хэрэглэгдэж 

байгаа, бас зарим хуучирч мартагдах дөхсөн үгсийг багтаан 1400-аад 

толгой үг, түүнд хамаарах 6000 орчим үгийг багтаажээ. Тус тольд үг 

тус бүрийн ард үгийн сангийн утгыг тайлбарлан, үгийн аймгийг 

тодорхойлж, монгол бичгээр оруулав. Мөн тольд орсон бүх үгэнд уран 

зохиолын болон ардын аман зохиолын жишээ хавсаргаснаас гадна цөөн бус үгэнд 

ойролцоо утгатай хэлц үг оруулжээ.  

81.2М-4 

Н 294      /НХУУТ-4/           ЭШФ Т 24969-24971 

Нарантуяа Ш. Эсрэг утгатай үгийн толь.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 176х.- 

ISBN 978-9919-9764-0-8. 

Энэ толинд үгийн сангийн болон найруулга зүйн эсрэг утгатай үгийг 

жишээ өгүүлбэртэй авч, толгой үг нь 1150, нийт 2300 үгийг сонгон үг 

бүрийг монгол бичгээр оруулжээ. Тус толь нь дунд сургуулийн болон 

оюутан сурагчдын үгийн баялаг, зохион найруулан бичих чадварт 

нэмэр болгох, мөн монгол хэлний ба гадаад хэл заадаг багш нар, 

хэлбичгийн ажил эрхлэгч хэн боловч хэрэгцээ болгон ашиглахад 

тохиромжтой ажээ. 

81.2М-4 

Н 294      /НХУУТ-4/         ЭШФ Т 24972-24974  

Нарантуяа Ш. Дүрслэх үгийн тайлбар толь / Ариутган шүүсэн 

Ц.Эрдэнэцэцэг.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 282х.- ISBN 978-9919-9511-9-1. 

Тус тольд монгол хэлний авиа ба дүрс дуурайх 1700 гаруй хэрэглээний 

үг багтсан бөгөөд өнөөгийн хэл шинжлэлд чухал хэмээгдэж буй 

хэрэглээний хэл шинжлэлд зохих хувь нэмрээ өгсөн бүтээл болжээ. 

Энэхүү тольд авиа ба дүрс дуурайх үгээс хэн хүний санаанд төдийлөн 

ормооргүй бие даасан үгс үүссэн байдгийг олж тогтоон оруулж өгчээ. 

 

81.2М-4 

Н 294             /НХУУТ-3/        ЭШФ Т 24975-24977 

АМАН ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

Аман зохиол, аялгууны алтан сан.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- (Ховд Их Сургууль- 

Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль-Хэл зохиолын тэнхим). 

82.3(1) 

А 515   
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№4: Алтайн урианхайн аман билгийн жишээ / Ред. М.Ганболд, 

А.Батсуурь; Хэвлэлийн ред. Б.Булганбаяр; Эрхлэн хэвл. Д.Өрнөхдэлгэр, 

В.Янжиндулам; Эх бэлт. Ч.Отгонбилэг, Г.Уранбилэг, Б.Цэвэлмаа, 

Б.Хүлэгбоорчи; Хавтасны диз. Э.Доржханд.- 268х.- ISBN 978-9919-24-

044-8.  

Ховд их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Хэл 

зохиолын тэнхимийн багш, оюутнуудын 1995 онд Ховд аймгийн Дуут, 

Мөнххайрхан, Баян-Өлгий аймгийн Булган, 2004 онд Баян-Өлгий 

аймгийн Булган, 2006 онд Ховд аймгийн Дуут, 2010 онд Баян-Өлгий аймгийн Буянт, 

Алтай суманд хийсэн ардын аман зохиол, аман аялгууг судлах хээрийн дадлагын эх 

хэрэглэхүүнд тулгуурлан боловсруулсан энэхүү бүтээл нь түүх соёл, мэдлэг оюуны ай 

савыг шинжилдэг эрдэмтэн судлаачид болон ардын уламжлалт өв, билиг ухааныг 

дээдэлсэн нийт өргөн олонд зориулагджээ. 

82.3(1) 

А 515                 ЭШФ Т 24960-24962 

№5: Ховдын халх, дөрвөд, өөлд аман билгийн жишээ / Ред. А.Алимаа; 

Хэвлэлийн ред. Ж.Ганцоож; Эрхлэн хэвл. Д.Өрнөхдэлгэр; Эх бэлт. 

Г.Туул; Хавтасны диз. Э.Мөнхтөр.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- 204х.- 

ISBN 978-9919-24-637-2.  

Энэхүү бүтээлд Ховд аймгийн Чандмань, Цэцэг, Мөст, Алтай сумын 

нутагт хийсэн халх ястны зарим үлгэр, домог, хууч яриа, оньсого, зүйр 

цэцэн үг, тоглоом, дуу, зан судалгааны эх хэрэглэгдэхүүний талаар 

өгүүлэхийг зорьжээ. Эл эх материал нь үлгэр, дуу зонхилох бөгөөд, зан 

үйл, ахуй амьдралын сонирхолтой мэдээллийг агуулж мөн Ховд аймгийн Дөргөн сумын 

дөрвөд ястны ардын дуу, домог, хууч яриа, үлгэр, ерөөл, оньсого, зан үйл, тоглоом 

наадгай, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сумын өөлд ястны үлгэр, домог, дом шившлэг, 

ардын дуу, зүйр цэцэн үг, ерөөл, магтаал, бэлгэ дэмбэрэл, зан үйлийн талаар тусгажээ. 

82.3(1) 

А 515                   ЭШФ Т 24954-24956 

Наранчимэг Х., Чимэгсайхан Б. Монгол-герман-англи-франц-орос 

зүйр цэцэн үгийн толь бичиг= Dictionary of mongolian-german-

english-french-russian proverbs / Хян. О.Майцэцэг; Эх бэлт. Д.Оюун.- 

УБ.: Адмон принт, 2021.- 490х.- ISBN 978-9919-24-879-6. 

Уг толь бичигт нийт 730 гаруй монгол зүйр цэцэн үгийг 1350 гаруй 

герман, 1300 орчим англи, 1200 орчим франц болон 1250 гаруй орос 

зүйр цэцэн үгтэй харьцуулснаас гадна хэл тус бүрээр 20 орчим өвөрмөц 

үг, хэллэг багтаажээ. Монгол - 11100, орос - 26000, герман - 12400, англи 

- 15000, франц - 10000 орчим зүйр цэцэн үг, мэргэн үг, өвөрмөц үг хэллэгийн их 

цуглуулгууд тус толь бичгийн үндсэн тулгуур материал болсноос гадна хэл хэлний 

баялаг өв сангаас хамгийн түгээмэл, нийтлэг зүйр цэцэн үгсийг түүвэрлэн оруулжээ. 

82.3(1)я2 

Н 294      /НХУУТ-3/          ЭШФ Б 30594-30595 
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Нэргүй Ж. Орос ардын зүйр цэцэн үгийн тайлбар толь, монгол 

дүйц= Тольковый словарь русских народных пословиц и 

поговорок, монгольские адекваты к ним / Ерөн. ред. Г.Аким; Ред. 

Т.Галсан; Ерөнхий зөвл. Н.Пүрэвсүрэн; Хян. Н.Пүрэвсүрэн; Эх бэлт. 

П.Номинцэцэг; Хавтасны диз. М.Мөнх-Эрдэнэ.- УБ.: Соёмбо принтинг, 

2021.- 776х. 

Тус тольд Орос ардын 2270 гаруй зүйр, цэцэн үгийн орчуулга, утгын 

тайлбар, монгол дүйцийг багтаажээ. 

82.3(2Орос)я2 

Н 933     /НХУУТ-5/          ЭШФ Б 30591-30593 

УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

Утга зохиол шинжлэл / Ерөн. ред. С.Энхбаяр; Ред. Г.Батсуурь, 

Т.Мөнхнаран.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Жиком пресс, 2021.- 768х.- (МУБИС-

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль-Утга зохиолын тэнхим).- 

ISBN 99929-64-09-X.  

Уг бүтээл нь Утга зохиолын онол, Ардын аман зохиол, Хүүхдийг уран 

зохиол, Монголын эртний уран зохиол, Монголын орчин үеийн уран 

зохиол, Өрнө дахины уран зохиол, Дорно дахины уран зохиол, Уран 

зохиолын заах аргазүй, Утга зохиолын шүүмж судлалын дэг 

сургуулиуд гэсэн сэдвийн хүрээнд монгол хэл - уран зохиолын багш мэргэжлээр 

суралцаж буй бүх шатны суралцагч, утга зохиолын мэргэжлийн бүх шатны сургуулийн 

багш нарт зориулсан утга зохиол, ардын аман зохиолын түүх, шүүмжийг багтаасан сурах 

бичиг юм. 

83.3я73 

У 575       /НХУУТ-5/           ЭШФ Т 24966-24968 

Өрнөхдэлгэр Д. Гүн найрагч Сэдбазарын Лувсандондов: Намтар, 

уран бүтээл / Ред. А.Батсуурь, Д.Ганболд; Хэвлэлийн ред. Т.Ууганбаяр; 

Орч. Г.Амарзаяа; Эх бэлт. П.Номинцэцэг; Хавтасны диз. Э.Доржханд; 

Гэрэл зур. Ц.Баярбаатар.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 204х.- (Ховд Их 

Сургууль-Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль-Хэл зохиолын 

тэнхим).- ISBN 978-9919-21-263-6. 

Зохиогч энэхүү нэг сэдэвт бүтээлдээ Лу жанжин гүний намтар түүх 

болон бичиж үлдээсэн, уламжилж ирсэн, цаг хугацааны шалгуурт 

шүүгдэн үлдэж, өдгөө цагтай золгосон бүтээлүүдийг аман ба бичгийн баримтаас 

улбаалуулан судалж бичжээ. Нэгдүгээр бүлэгт Лу Жанжин гүний намтар, нийгэм улс 

төр, шашин соёлын үйл хэрэг, Хоёрдугаар бүлэгт Лу Жанжин гүний уран бүтээлд хийсэн 

судалгаа, Гуравдугаар бүлэгт Лу Жанжин гүний уран бүтээлд хийсэн эх бичгийн 

шинжилгээ, Дөрөвдүгээр бүлэгт Лу Жанжин гүн судлалын сонгомол өгүүллүүдийг 

багтаан туурвижээ.  

83.3(1)-8 

Ө 909                          ЭШФ Т 24957-24959 
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Хөвсгөл С. XX-XXI зууны өрнө дахины уран зохиол / Ред. С.Энхбаяр; 

Хэвлэлийн эх, хавтсыг Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2021.- 172х.- 

(Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль).- ISBN 978-9919-25-370-7.  

Энэхүү бүтээлд XX-XXI зууны Өрнө дахины уран зохиолын түүхэн үе 

шат, нийгэм түүхийн үйл явдлуудын нөлөө тусгал зэргийг тоймлон 

дурдахаас гадна мөн тухайн хугацаанд хөгжиж дэлгэрч байсан Утга 

зохиол, урлаг, гүн ухааны урсгал чиглэлүүдийн ерөнхий тодорхойлолт, 

нөлөө тархалт, ач холбогдол, уламжлал зэргийг танилцуулжээ. Үе тус 

бүрээс болон орон бүрээс, урсгал чиглэл бүрээс тодорхой ач холбогдол, нөлөө бүхий 2-

3 төлөөлөгчийн уран бүтээлийг дэлгэрэнгүй тусгажээ. 

83.3(4)я73 

Х 535     /НХУУТ-4, ГНОФ-3/         ЭШФ Т 24963-24965 

УРАН ЗОХИОЛ 

Баатар Д. Оргилуун орчлонгийн хүүрнэл / Ред. Б.Ролмоо, 

Р.Биндэрьяа; Эх бэлт. М.Батбаяр, Н.Дугаржав; Диз. В.Отгонбат.- УБ.: 

Төгс өнгө, 2021.- 88х. 

Тус бүтээлд зохиолч Дамдиндоржийн Баатарын шүлэг, өгүүллэг, 

нийтлэлийн дээжээс оржээ. Дамдиндоржийн Баатар нь шүлэг өгүүллэг 

шүүмж судлал, нийтлэл, бодрол эрэгцүүллийн ном бүтээл хэвлүүлсний 

зэрэгцээ 200 гаруй шүлгийн цоморлиг дэвтрээ "Израйл" улс дахь Даян 

дэлхийн шудрага ёсны Ордны олон улсын номын санд хадгалуулжээ. 

Эдгээрээс гадна Төв, орон нутгийн сонин сэтгүүл, номуудад уран зохиолын шүүмж 

судлал, найруулал, сурвалж зэрэг 500 гаруй бүтээл нийтлүүлжээ. 

84(1)-5 

Б 111                                                   ЭШФ Б 30599 

Одбаяр Ш. Хоймор заяа- Миний заяа: Нутгийн сэдэвт уран бүтээлийн 

цомог / Хян. Д.Батжаргал; Эх бэлт. Ц.Хуншагай.- УБ.: Хөвсгөл принт, 

2021.- 256х. 

Энэхүү бүтээл нь зохиогч Ш.Одбаярын 70 шүлэг найргын цомог, 88 

хүүрнэл өгүүлэмжийн цомогоос бүрджээ.  

84(1)-5 

О 191                                                        ЭШФ Б 30645-30647 

УРЛАГ. УРЛАГ СУДЛАЛ 

Дариймаа Б. Хөвсгөл нутгийн ардын дууны дээжис.- УБ.: Хөх монгол 

принтинг, 2021.- 347х.- ISBN 978-9919-25-321-9. 

Энэхүү бүтээлд Дархад ардын дуу, Хотгойд ардын дуу, Халх, Цаатан 

ардын дуу, Буриад ардын дуу, Урианхай ардын дуунуудыг багтаасан өв 

соёлоо үлдээхийн чухалыг тухайн бүс нутгийханд сануулсан, нутгийн 

дууны өвөрмөцийг харуулсан чухал бүтээл болжээ.  

85.319(1-М17) 

Д 114     /НХУУТ-2/           ЭШФ Б 30642-30644 
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Монгол дуунуудын түүвэр: Нотын хамт.- УБ.: Монголпресс, 2021.- 

124х. 

Энэхүү номд 98 зүйлийн богино, 5 уртын дуу нотын хамт багтжээ. 

1935 онд хэвлэгдсэн <<Монгол дуунууд аялгуут нотын хамт>> 

номыг 86 жилийн дараа дахин хэвлэн гаргажээ.  

85.319(1) 

М 692                                    ЭШФ Б 30648-30650 

Монголын урт дуунуудын түүвэр: Нотын хамт.- УБ.: 

Монголпресс, 2021.- 49х. 

Уг түүвэрт 19 уртын дуу нотын хамт багтжээ. 1936 онд хэвлэгдсэн 

<<Монголын урт дуунууд түүвэр>> номыг 85 жилийн дараа дахин 

хэвлэн гаргажээ.  

85.319(1) 

М 965                 ЭШФ Б 30651-30653 

ГҮН УХААН 

Гегель Г.В.Ф. Логикийн шинжлэх ухаан / Найруулгын ред. 

Б.Номинчимэд; Техник ред. Ц.Оюунаа; Орч. Ч.Даваадаш; Орчуулгыг 

уншиж танилцсан Ц.Гомбосүрэн; Зөвл. Д.Минжмаа; Герман хэлний 

зөвл. Б.Мандахбилэг; Эх бэлт. Ц.Оюунаа; Хэвлэлийн эх бэлт. 

Д.Ганчимэг.- УБ.: 2021. 

87 

Г 345 

Георг Вильгельм Фридрих Гегелийн “Логикийн шинжлэх ухаан” ном 

анх 1812 онд хэвлэгдэж байсан ба өдгөө дэлхийн 50 гаруй хэлнээ 

орчуулагдсан хүн төрөлхтний оюун санааны хөгжилд чухал үүрэг 

гүйцэтгэсэн сор бүтээл билээ. 

Тус бүтээлийн Нэгдүгээр боть нь Ахуйн тухай сургаал, Хоёрдугаар 

боть нь Мөн чанарын тухай сургаалыг авч үзжээ. Мөн орчуулгын 

өвөрмөц илэрхийлэл, тусгай нэр томьёоны товч толийг II бүлэгт 

хавсаргажээ.   

Б.I: Ахуйн тухай сургаал.- 585х.- ISBN 978-9919-25-004-1. 

/НХУУТ-3, ГНОФ-3/         ЭШФ Б 30585-30586 

Б.II: Мөн чанарын тухай сургаал.- 316х.- ISBN 978-9919-25-005-8. 

/НХУУТ-3, ГНОФ-3/         ЭШФ Б 30587-30588 

Соммэр Д.С. XXI зууны ёс суртахуун / Ред. И.Рэнчинханд; Эх бэлт. 

Э.Болдбаатар; Орч. Б.Оюунчимэг.- УБ.: Хөх судар принтинг, 2021.- 

380х.- ISBN 978-9919-25-323-3. 

Чилийн философич, зохиолч, судлаач Дарио Салас Соммэр уг бүтээлдээ 

өнөөгийн хүмүүсийн ёс суртахуун, түүний доройтол, ёс суртахууныг 

доройтуулж байгаа хүчин зүйлс, хүн төрөлхтөн хувьсан өөрчлөгдөхгүй, 

ухамсраа дээшлүүлэхгүй, сэтгэлээ хөгжүүлэн боловсруулахгүй бол 

мөхөхөд хүрэх тухай өгүүлжээ.  

87.7  
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С 56    /НХУУТ-3, ГНОФ-3/          ЭШФ Б 30640-30641 

Сээсрэгдорж С., Ваанчигсүрэн С. "Монгол" нэрийн тамга шагааг 

дээдлэх ёс / Ариутган шүүсэн Н.Уртнасан; Эх бэлт. Х.Мөнхцэцэг; Зураг 

хийсэн Б.Баасанбат.- УБ.: Арвайбархан, 2021.- 306х.- ISBN 978-9919-

24-209-1. 

Энэхүү номонд өвөрмөц соёл, түгээмэл соёл, шагаан овоо дээдлэх ёс 

гэж ангилан шагаатай холбоотой хориг цээрийг дотор нь тоглоомтой 

холбоотой цээр, буян хишигтэй холбоотой цээр, нүүдэлтэй холбоотой 

цээр, ёс, заншилтай холбоотой цээр, орон нутгийн онцлогтой цээр гэ 

ангилан оруулахаас гадна шагаатай холбоотой домог, түүх, шагаан үүсэл, гарал, хориг 

цээр, мэнгэ төлгө, ёс заншил зэргийг багтаасан өргөн агуулгатай бүтээл болжээ.  

87.774(1) 

С 989     /НХУУТ-2/           ЭШФ Т 24949-24951 

СЭТГЭЛ СУДЛАЛ 

Одгэрэл П. Уламжлалт анагаах ухааны биеийн гурван махбод ба 

темпераментийн хоорондын хамаарал: Нэг сэдэвт бүтээл / Хян. 

С.Авирмэд; Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. Т.Даваажав.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2021.- 104х.- ISBN 978-9919-24-308-1.  

Энэхүү бүтээл нь 3 бүлэгтэй бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт Темперамент 

буюу авир араншин, түүний хэв шинж үзэл онол, хоёрдугаар бүлэгт 

Уламжлалт анагаах ухаан дахь хүний авир араншингийн тухай онол, 

гуравдугаар бүлэгт Биеийн махбод ба темпраментийн хоорондын 

хамаарлын талаар авч үзсэн байна. Мөн хий, шар, бадгана тус бүрийн үндсэн шинжид 

тулгуурлан тест боловсруулж судалгаа авч темпераментийн хэв шинжтэй харьцуулан үр 

дүнг тооцож, судалгаанд ашигласан арга зүй, үр дүнгийн талаар дэлгэрэнгүй тусгажээ. 

88.4 

О 191     /НХУУТ-3, ГНОФ-5/        ЭШФ Б 30654-30655 

НОМ ЗҮЙН ЛАВЛАГААНЫ ГАРЫН АВЛАГА 

 

Ганболд Д., Гэрэлсүрэн М. Монгол бичгийн хэлний судлалд орох үүд: 

Өнөө хүртэлх үеийн бичвэр болон судлалын ном зүй / Ред. Ц.Өнөрбаян; 

Эх бэлт. Г.Лхамжав; Диз. Э.Доржханд.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 

292х.- ISBN 978-9919-20-956-8.  

Эх бичвэр судлал, ном зүйд “Зүрхэн толт” ба “Цагаан толгой” нэртэй 

судрууд; XVIII зууны үеийн хэл зүйн бичгүүд; XIX зууны үеийн хэл 

зүйн бичгүүд, XX зууны эхэн үеийн хэл зүйн бичгүүд, Төвөд хэлээрх 

монгол бичиг сурах хэл зүйн бичгүүд мөн монгол бичгийн уламжлалт 

хэл зүйн судалгаа багтжээ. 

91.9:81 

Г 211     /НХУУТ-5, ЛавФ-1/          ЭШФ Т 24978-24981 
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ОРОС ХЭЛ ДЭЭРХ НОМУУД 

НАУКА ЯЗЫКА 

Дэмбэрэлмаа Б. Устный перевод русский язык / Ред. Ц.Цогзолмаа; 

Компьютерная верстка Т.Тэмүүжин.- УБ.: МУИС пресс, 2020.- 124х.- 

ISBN 978-9919-23-767-7. 

Пособие предназначено для студентов отделения русского языка 

Монгольского государственного университета, обучающихся по 

специальностям <<переводчик>>, <<лингвистика>>, <<преподаватель 

русского языка>> и изучающих практический курс устного перевода. 

Включённые в пособие задания и упражнения позволяют формировать 

у студентов навыки абзацно-фразового, последовательного и синхронного перевода, а 

также перевода с листа с русского языка на монгольский и с монгольского на русский. 

81.2Рус-923 

Д 901      /ГНОФ-18/           ЭШФ Б 11280-11281 

Нансалмаа Н. Русская грамматика в таблицах, схемах и 

иллюстрациях / Под ред. Ш.Туяа.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 228х.- ISBN 

978-99929-53-66-7. 

Данный учебник по русской грамматике предназначен для студентов 

отделения русского языка, для тех кто начинает изучать русский. Он 

также можеть быть полезен для всех тех, кто хочет корректировать свои 

грамматические навыки. Материал учебника представлен по частям 

речи. Даны схемы, образцы, по которым следует выполнять задания. 

81.2Рус-923 

Н 278       /ГНОФ-37/                    ЭШФ С 88850-88851 

Цогзолмаа Ц., Энхтуул Д. Читайте и пишите по-русски: 

Элементарный и базовый уровни / Ред. Н.Нансалмаа; Компьютерная 

верстка Т.Тэмүүжин.- УБ., 2020.- 108с.- ISBN 978-9919-23-773-8. 

Учебное пособие предназначено для студентов Монгольского 

государственного университета, обучающихся по специальности 

"Переводчик", "Филолог", "Преподаватель русского языка" и 

начинающих изучать русский язык как иностранный на начальном и 

среднем этапе обучения. Цель пособия - обучение чтению и письме. 

Пособие состоит из 16 уроков, включающих адаптированные тексты с 

аудиоприложением и комплекс заданий на усвоение лексико-грамматического 

материала, развитие навыков чтения и письма на элементарном и базовом уровнях. 

81.2Рус-923 

Ц 754        /ГНОФ-13/          ЭШФ Б 11278-11279 
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ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХ НОМУУД 

HISTORY 

UNESCO World Heritage in Korea.- Seoul, 2020.- 160p. 

"UNESCO World Heritage in Korea" is a book that explains 28 Korean 

heritage sites selected as World Heritage by map. You can learn about 

heritage easily and funly by showing the unique characteristics of each 

cultural heritage with cute and cute illustrations. The location of the cultural 

heritage is displayed on the map, so you can easily find out where in Korea 

you are, and you can learn more realistic information with various photo 

information. And you can learn about heritage information and history at 

the same time. World Heritage is a cultural heritage that UNESCO, the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, has recognized since 1972 as a World 

Cultural and Natural Heritage Conservation Convention that it is worth protecting for the whole 

of humanity. At the moment the UNESCO World Heritage site is listed, it is not only a cultural 

heritage of the country, but a legacy that the whole world needs to protect and preserve together. 

63.3(5Kor)-7  

U 56           ГФ 20296-20298 

ECONOMICS 

The Oxford Handbook of Political Economy / Edit. Donald A. Wittman, 

Barry R. Weingast.- NY.: Oxford University Press, 2009.- 1066p.- ISBN: 

9780199548477. 

The Oxford Handbook of Political Economy surveys the field of political 

economy. Over its long lifetime, political economy has had many different 

meanings: the science of managing the resources of a nation so as to provide 

wealth to its inhabitants for Adam Smith; the study of how the ownership of 

the means of production influenced historical processes for Marx; the study 

of the inter-relationship between economics and politics for some twentieth-century 

commentators; and for others, a methodology emphasizing individual rationality (the economic 

or public choice approach) or institutional adaptation (the sociological version). This 

Handbook views political economy as a grand (if imperfect) synthesis of these various strands, 

treating political economy as the methodology of economics applied to the analysis of political 

behaviour and institutions. The fifty-eight articles range from micro to macro, national to 

international, institutional to behavioural, methodological to substantive. Articles on social 

choice, constitutional theory, and public economics are set alongside ones on voters, parties 

and pressure groups, macroeconomics and politics, capitalism and democracy, and 

international political economy and international conflict. 

65.01 

О-97                 Цахим НС 103 

 

POLITICAL SCIENCE 

The Oxford Handbook of Comparative Politics / Edit. Carles Boix and Susan C.Stokes.- 

NY.: Oxford University Press, 2009.- 969p.- ISBN 9780199566020. 
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The Oxford Handbook of Comparative Politics offers a critical survey of the 

field of empirical political science through the collection of a set of chapters 

written by 48 top scholars in the discipline of comparative politics. Part I 

includes chapters surveying the key research methodologies employed in 

comparative politics (the comparative method; the use of history; the practice 

and status of case-study research; the contributions of field research) and 

assessing the possibility of constructing a science of comparative politics. 

Parts II to IV examine the foundations of political order: the origins of states 

and the extent to which they relate to war and to economic development; the sources of 

compliance or political obligation among citizens; democratic transitions, the role of civic 

culture; authoritarianism; revolutions; civil wars and contentious politics. Parts V and VI 

explore the mobilization, representation and coordination of political demands. Part V 

considers why parties emerge, the forms they take and the ways in which voters choose parties. 

It then includes chapters on collective action, social movements and political participation. Part 

VI opens up with essays on the mechanisms through which political demands are aggregated 

and coordinated. This sets the agenda to the systematic exploration of the workings and effects 

of particular institutions: electoral systems, federalism, legislative-executive relationships, the 

judiciary and bureaucracy. 

66.3 

O 97                  Цахим НС 105 

LINGUISTICS 

The Oxford Handbook of Case / Edit. Andrej L. Malchukov and Andrew 

Spencer.- NY.: Oxford University Press, 2012.- 921p.- ISBN 

9780199206476. 

The Oxford Handbook of Case provides a comprehensive account of 

research on case and the morphological and syntactic phenomena associated 

with it. The semantic roles and grammatical relations indicated by case are 

fundamental to the whole system of language and have long been a central 

concern of descriptive and theoretical linguistics. The book opens with an 

synoptic overview of the main lines of research in the field, which sets out the main issues, 

challenges, and debates. Articles then report on the state of play in theoretical, typological, 

diachronic, and psycholinguistic research. They assess cross-linguistic work on case and case 

systems and evaluate a variety of theoretical approaches. They also examine current issues and 

debates from historical, areal, socio-linguistic, and psycholinguistic perspectives. The final part 

of the book consists of a set of overview articles of case systems representative of some of the 

world's major language families. 

81 

О 97                 Цахим НС 106 

The Oxford Handbook of Linguistic Analysis / Edit. Bernd Heine and 

Heiko Narrog.- NY.: Oxford University Press, 2015.- 1216p.- ISBN 

9780199677078. 

This handbook aims at offering an authoritative and state-of-the art survey of 

current approaches to the analysis of human languages, serving as a source of 

reference for scholars and graduate students. The main objective of the 

handbook is to provide the reader with a convenient means of comparing and 

evaluating the main approaches that exist in contemporary linguistics. Each 
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of the chapters is devoted to one particular approach, theory, model, program, or framework of 

linguistics. 

81 

О 97                 Цахим НС 107 

ART STUDIES 

Korean Architecture Tour: Past to Present.- Seoul, 2020.- 149p. 

A guidebook that introduces South Korea’s representative architectural works 

has been published by the Korea Tourism Organization for foreigners 

interested in exploring the country. 

Published in English, Japanese and Chinese, “Korean Architecture Tour: Past 

to Present” introduces 56 architectural works, from traditional buildings with 

historical significance to award-winning contemporary buildings. The 

traditional buildings highlighted in the book include the shrine Jongmyo, the 

palace Gyeongbokgung, the fortress Hwaseong, Soswaewon Garden and the Confucian 

academy Byeongsan Seowon. Jongmyo and Hwaseong are among the 14 designated UNESCO 

Heritage Sites in South Korea. 

85.11(5Kor)  

K 75            ГФ 20293-20295 

 


