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ФИЗИК-МАТЕМАТИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН  

Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн Даржаагийн Чүлтэм.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020. 

22.3г 

Ш-659 

Дэвт.I: Амьдрал, эрдмийн бүтээл / Ред. С.Даваа; Эмхт. Н.Норов, Т.Гун-

Аажав, Г.Манлайжав ба бус.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2020.- 247х.- ISBN 978-

9919-20-867-7. 

Энэхүү бүтээлд Даржаагийн Чүлтэмийн намтар, он цагийн хэлхээст 

харуулсан ажил үйлсийн зам замнал, эрдмийн бүтээл, эрдэм номын анд 

нөхөд, хамтран зүтгэгчид, шавь нарынх нь дурсамж, нийтлэл, эрдэм 

шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт болон түүхэн дурсгалтай фото 

зургууд багтжээ. 

ЭШФ Т-25370-25372 

Дэвт.II: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн дээжээс / Хян. Г.Манлайжав; 

Эмхт. Т.Гун-Аажав, Г.Батсүх, С.Даваа ба бус.- 2020.- 486х.- ISBN 978-

9919-20-868-4. 

Энэхүү бүтээлд доктор Д.Чүлтэмийн цөмийн физикийн суурь судалгааны 

ажил, хэрэглээний цөмийн физик, биофизик, агаар мандлын физикийн 

судалгаа-хөгжүүлэлтийн ажил, аюулгүй цөмийн эрчим хүчний суурь 

судалгааны ажил зэрэг чиглэл бүрээр ихэвчлэн олон улсын өндөр 

зэрэглэлтэй сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл болон анхны "оригинал" санааг 

сэдэж санаачлан гаргасан бүтээлүүдээс сорчлон эх хувиас нь татаж 

оруулжээ. 

          ЭШФ Т-25373-25375 

ГЕОФИЗИКИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Алтанболд Э., Уламбадрах Х. Монгол орны нуурын хотгорын гарал 

үүсэл, морфологи хэв шинжийн ангилал.- УБ.: МУИС хэвлэлийн газар, 

2022.- 188х.- ISBN 978-9919-26-443-7. 

Энэ бүтээлд Монгол орны нуурын судалгаанд дүн шинжилгээ хийж нуур 

судлалын хөгжлийн үе шатуудыг тодорхойлсноос гадна геоморфологийн 

судалгааны үндсэн арга, уялдаат бусад арга, шалгуур үзүүлэлтийн 

тусламжтайгаар нуурын хотгорын гарал үүсэл, морфологи хэв шинжийг 

тодруулж, ангиллын шинэ загварыг тусгаснаас гадна Монгол орны 

нуурын геоморфологийн шинэ мужлалыг гарган, тухайн мужлалд 

тулгуурласан томоохон нууруудын хотгорын гарал үүсэл, морфологи хэв шинжийг 

тодорхойлжээ. 

26.82(1) 

А-486    /БУУТ-4, ГНОФ-3/     ЭШФ Т-25385-25387 
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Геофизик ба одон орон судлал= Geophysics and astronomy / Редакцийн 

зөвлөл С.Дэмбэрэл, Ч.Одонбаатар, Ү.Сүхбаатар ба бус.; Дугаарыг эрхлэн 

гаргасан Ч.Одонбаатар, Б.Буянтогтох, Э.Номин-Эрдэнэ.- УБ., 2021. 

26.2+22.6 

Г-387  

№8.- 124х. 

Уг сэтгүүлийн энэхүү дугаарт геофизик, одон орон судлалын талаар 40 

гаруй эрдэмтэн судлаачдын судалгааны бүтээлүүд багтжээ. 

             ЭШФ Т-25367-25369 

№7.- 110х. 

Уг сэтгүүлийн энэхүү дугаарт геофизик, одон орон судлалын талаар 50 

гаруй эрдэмтэн судлаачдын судалгааны бүтээлүүд багтжээ. 

ЭШФ Т-25364-25366 

Хурц Ч. Хурц амьдрал: Гурван дэвтэр  / Эмхт. Д.Долгорсүрэн; Диз. Т.Нарангуа; Зураач 

С.Цогтбаяр.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2019.  

26.3г 

Х-733 

Дэвт.1: Болзооргогүй нас / Ред. Б.Чимэд; Эх бэлт. Б.Цэцэнбилэг; 

Ариутган шүүсэн Ц.Баасансүрэн.- 258х.- ISBN 978-9919-22-357-1 

Монголынхоо геологичдын олж илрүүлсэн ашигт малтмал, дараагийн 30 

жилд улс орон маань яаж хөгжих ёстой вэ гэдэг төсөөллөө бичсэн 

төдийгүй мөн өөрийнхөө туулж өнгөрүүлсэн амьдралыг бусдад үлгэр 

дуурайлал болгох үүднээс өнөө үе, ирээдүй хоёроо гол сэдэв болгон 

бичжээ. Тэргүүн боть болох "Болзооргогүй нас" номонд нь өөрийнх нь 

бага нас, монгол ахуйн талаар бичсэн түүх нь багтжээ. 

ЭШФ Т-25376 

Дэвт.2: Төр түмний үйлсэд / Ред. Ш.Ёолк; Эх бэлт. О.Ганчимэг; Хян. 

Д.Энхнаран.- 269х.-  ISBN 978-9919-22-358-8. 

Хоёрдугаар боть болох “Төр Түмний Үйлсэд” номонд нь Ч.Хурц гуайн 

хэрхэн геологич болсноос нь эхлээд Монголын геологийн салбарын 80 

жилийн түүх багтжээ. 

ЭШФ Т-25377 

Дэвт.3: Миний төсөөлөл / Ред. Л.Оюундэлгэр; Эх бэлт. Н.Одсүрэн; Хян. 

С.Болормаа.- 244х.- ISBN 978-9919-22-359-5. 

Энэхүү гурав дахь ботид нь хэвлэл мэдээлэлд өгч байсан ярилцлагууд, 

нийгмийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлууд, мөн уул уурхайн салбарт 

төрөөс ямар бодлого баримталж байх ёстой юм, улс орон маань хэрхэн 

хөгжиж болох талаарх өөрийнх нь саналууд багтжээ. 

ЭШФ Т-25378 
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БИОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Монголын ботаникийн сэтгүүл= Mongolian journal of botany: №03(29) 

/ Ерөн. ред. И.Түвшинтогтох; Гишүүд Д.Өсөхжаргал, Ч.Дугаржав, 

Ч.Доржсүрэн ба бус.- УБ.: Адмон принт, 2021.- 214х.- ISSN 2707-7284. 

Тус сэтгүүл нь ургамал судлалын чиглэлийн мэргэжлийн сэтгүүл бөгөөд 

Ургамлын аймаг, ангилалзүй, Ургамалжлын экологи, Ойн фитоценологи, 

Ургамлын интродукц болон Ургамлын физиологи гэсэн 5 бүлгээс бүрдсэн 

байна. Сэтгүүлийн энэхүү дугаараас Монгол орны тодорхой нутгуудын 

ургамлын аймгийн бүрэлдэхүүнийг нарийвчлан тогтоосон, зүйл 

ургамлын тархацын шинэ цэгүүдийг илрүүлсэн ургамлын аймгийн шинэ 

мэдээ баримт бүхий судалгаа, хамхуулын төрлийн зүйлийг молекул генетик, морфологи, 

тархацын мэдээлэлд үндэслэн харьцуулан тодорхойлох оролдлого хийсэн сонирхолтой 

өгүүлэл мөн багтжээ. 

28.5(1)я5 

М-695          ЭШФ Т-25391-25393 

УУЛ УУРХАЙН АЖИЛ 

Содбаатар Я. Монгол улсын уул уурхайн түүх= The history of mining in 

Mongolia: (1911-1929) / Ред. Ж.Гэрэлбадрах; Эх бэлт. Д.Баттулга.- УБ.: 

Мөнхийн үсэг, 2021.- 228х. 

Манжийн үеийн Монгол, 1940 оны БНМАУ хүртэл уул уурхайн салбарт 

ямар бодлого барьж ирсэн талаархи архивын баримтыг судлан 

уншигчдын гарт ийнхүү ном болгон хүргэж байна. Тус номын хуудаснаа 

тухайн он цагийн түүхэн зургууд ч хэвлэгджээ. Уг номын гол онцлог нь 

Монголын төр уул уурхайн салбартаа уламжлалт бодлоготой явж ирснийг 

түүхэн баримтаар гаргаж харуулсанд байгаа юм. 

33г(1) 

С-52           ЭШФ Т-25278-25279 

ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИ. ХИМИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Адъяасүрэн П., Дэлгэрсайхан Ш. Инженерийн хими / Хян. Г.Сүхдорж; 

Эх бэлт. Р.Отгон; Диз. М.Билгүүн.- УБ., 2022.- 198х.- ISBN 978-9919-26-

190-0. 

Энэхүү сурах бичигт инженерийн химийн судлах зүйл, судалгааны 

аргууд, химийн технологийн процессуудын ангилал, төрөл, зорилтот 

бүтээгдэхүүний гаргах технологийг төлөвлөх, технологийн ойлголт, 

химийн процессуудын хэрэглээний термодинамик, гомоген ба 

гетероген процессуудын кинетик, гетероген катализын процессын 

кинетикийн онцлог, фазын процессуудын онолын үндэс, үндсэн 

загварууд, топохимийн процесс явуулах иноваци технологи, үр дүнгийн тооцоо, 

үйлдвэрлэлийн химийн реакторуудын ангилал изотермийн тооцоо, хий шингэн, шингэн 

шингэн, шингэн (үл уусах), шингэний системд явагдах реакторуудын изотерм тооцоо, 

урвалдагч орчны идеаль биш хөдөлгөөний реакторуудын тооцоо, үүрэн ба диффузын загвар 

тэдгээрийн дулааны тооцоо, химийн ба биореакторуудын үүрэг, зорилгын үүднээс ажиллах 
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горим, ажиллах хүрээ, жишиг ангийн ба лабораторийн ажил, хяналтын ажлын загварууд 

болон сэдэв бүрийн эцэст тохирсон даалгаварыг оруулж өгчээ. 

35.11я73  

А-298                                      / БУУТ-7, ГНОФ-10/         ЭШФ Т-25327-25329 

Бямбагар Б. Нефтийн хими: Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг.- УБ.: 

ШУТИС хэвлэлийн газар, 2021.- 307х.- ISBN 978-9919-25-915-0. 

Энэхүү сурах бичигт нефтийн гарал үүсэл, хуримтлал ба нөөц, нефтийн 

найрлага ба ангилал, нефтийн нүүрсустөрөгчид үүсэх химийн 

процессууд, нефтийн үндсэн шинж чанарууд, нефтийг бүрэлдэхүүн 

хэсгүүдэд ялгах аргууд, нефтийн бүрэлдэхүүнийг шинжлэх аргууд, 

нефтийн бүрэлдэхүүний үндсэн нүүрсустөрөгчид ба тэдгээрийн нефть 

химийн синтезийн хэрэглээ, нефтийн гетероатомт нэгдлүүд ба эрдэс 

бодисуудын тухай ойлголтуудыг багтаажээ. 

35.514я73 

Б-984     /БУУТ-7, ГНОФ-10/    ЭШФ Т-25333-25335 

Бямбагар Б., Тунгалагтамир Б. Хийн боловсруулалтын технологи: Их 

сургуулийн үндсэн сурах бичиг / Хян. Д.Илчгэрэл; Эх бэлт. 

Б.Тунгалагтамир.- УБ.: ШУТИС хэвлэлийн газар, 2021.- 336х.- ISBN 978-

9919-24-764-5. 

Энэхүү сурах бичигт байгалийн ба үйлдвэрлэлийн хийн гарал үүсэл, эх 

үүсвэр, ангилал, химийн найрлага, физикийн шинж чанар, шатах 

процессын физик ба химийн үндэс, тэдгээрийг боловсруулалтад бэлтгэх, 

механик болон химийн хольцоос цэвэрлэх, хатаах аргууд, байгалийн 

хийг бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ялгах процессууд, байгалийн ба нефтийн 

дагалдах хий болон хийн конденсатыг бензингүйжүүлэх, тогтворжуулах асуудлууд, 

хийнээс төрөл бүрийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж авах, хэрэглэх боломжуудын тухай 

ойлголтуудыг багтаажээ. 

35.514я73 

Б-984           /БУУТ-7, ГНОФ-10/    ЭШФ Т-25330-25332 

Нямдаваа Д. Байхгүй юмгүй ном-1: Ахуйн зөвлөгөө.- 3 дахь хэвл.- УБ., 

2009.- 1050х.-  ISBN 99929-40-13-1. 

Энэхүү бүтээл нь Хоол хүнсний хэрэглээний зүй тогтол, найрлага бүтэц, 

Амьдралыг тэтгэгч чандмань эрдэнэ, Хоолыг зөв хэрэглэхийн ач 

холдбогдол, Хоол хүнсний чанарыг тодорхойлогч ааг амттан, Гурил, 

гурилан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, Хорвоод хосгүй ер бусын амт, ер 

бусын эм, Хөрөнгө хадгалах малчдын туршлага, Мах махан бүтээгдэхүүн 

зэрэг сэдвүүдийг хамарчээ. 

37.279  

Н-987                                                                                                                        ЭШФ Т-25297 
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НИЙГМИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Гүндсамбуу Х. Монголын нийгмийн давхраажил: Хөгжил, хандлага 

XX зуун / Ред. Ш.Түдэв; Техник ред. Ц.Болд; Эх бэлт. Г.Сүрэн, 

Г.Мөнхтунгалаг, М.Энхбадрал ба бус.; Хэвлэлийн диз. Т.Даваажав; 

Хавтасны диз. М.Гүнчинмаа.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Дээлтэйн судар, 2021.- 

658х.- ISBN 978 99929-5-526-0. 

Манай анхны социологичдын нэг, философийн ухааны дэд доктор, дэд 

профессор Х.Гүндсамбуугийн бичсэн эл бүтээл нь Монголын нийгмийн 

давхраажлын хөгжил, хандлагыг зуунаар өртөөлөн бүхэлд нь, нэвтэд нь 

олон ургалч үзлийн дэвсгэр дээр социологи, статистик, түүхийн 

судалгааны баялаг эх сурвалж ашиглан бичсэнээрээ, эх орны социологийн сэтгэлгээний 

харгуйд нэгэн шав тавьснаараа, гоочлохуйц үнэлэлт дүгнэлт агуулснаараа онцлог болно. 

Үүнийг их сургууль, коллежийн оюутан, магистрант, докторант, нийгмийн ухааны багш, 

эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт төдийгүй удирдах болон нийгмийн ажилтан, 

социологийн шинжлэх ухааныг сонирхогчид, өргөн олон уншигчдад зориулжээ. 

60.7(1)  

Г-858                                       /НХУУТ-2, ГНОФ-10/               ЭШФ Т-25257-25259 

Монгол судлалын мэдээлэл / Ред. С.Чулуун.- УБ.- (Олон Улсын Монгол Судлалын 

Холбооны Нарийн бичгийн дарга нарын газар) 

60                                                               

М-692  

№1(56).- 2017.- 146х. 

2017 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2017 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна. 

                  ЭШФ Т-25266 

№1(58).- 2018.- 138х. 

2018 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2018 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна. 

                  ЭШФ Т-25267 

 

№2(59).- 2018.- 140х. 

2018 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2018 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна.  

ЭШФ Т-25268 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ                                                                                           2022 №1 

 

6 
 

№1(60).- 2019.- 132х. 

2019 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2019 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна. 

           ЭШФ Т-25269-25270 

№2(61).- 2019.- 106х. 

2019 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2019 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна. 

                  ЭШФ Т-25271 

№1,2 (62,63).- 2021.- 92х. 

2020-2021 онд дотоод, гадаадад зохион байгуулсан олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хурлуудын мэдээлэл, эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлүүдэд 2020-2021 онд нийтлэгдсэн өгүүллийн жагсаалт, монгол 

судлалын чиглэлээр хэвлэгдсэн шинэ номын тойм, шүүмж, монгол 

судлаач эрдэмтдийн бүтээлийн жагсаалтууд орсон байна. 

        ЭШФ Т-25272 

Олон хэв шинжийн гэр бүлтэй ажиллах арга зүй: "Төрийн 

үйлчилгээнд-гэр бүлийг дэмжих хөгжлийн үйлчилгээний загвар 

нэвтрүүлэх нь" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын шилдэг 

илтгэлүүдийн эмхэтгэл / Хян. Б.Халиун, Н.Өлзийхутаг, Л.Бадамцэцэг; 

Эмхт. Б.Санжид.- УБ., 2020.- 100х.- (Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын 

яам, Гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар) 

"Төрийн үйлчилгээнд-гэр бүлийг дэмжих хөгжлийн үйлчилгээний загвар 

нэвтрүүлэх нь" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын шилдэг 

илтгэлүүдийн эмхэтгэлд 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд 

багтжээ. 

60.54 

О-295           ЭШФ Т-25382-25384 

Оюунцэцэг Д. Академик бичих ур чадвар: Сургалтын гарын авлага.- 

УБ.: МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 244х.- ISBN 978-9919-20-542-3. 

Энэхүү бүтээлд академик бичих ур чадвар хичээлийн хүрээнд унших 

аргууд болох KWL, Mapping, SQR3 аргууд, мөн унших техникүүд, эх 

бүтээлийг уншихдаа тэмдэглэл хийх хүснэгтийн хэлбэрүүд, баримт 

бичгийн судалгаа хийх аргуудын талаар тусгажээ. 

60.5я7  

О-634                           /НХУУТ-12, ГНОФ-5/ ЭШФ Т-25260-25262 
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Социологийн товч толь / Ред. Р.Вандангомбо, Д.Ганхуяг; Техник ред. 

Ц.Болд; Эх бэлт. Ц.Болд; Хэвлэлийн диз. Д.Оюун.- 2 дахь хэвл.- УБ.: 

Адмон принт, 2021.- 130х.- ISBN 978-9919-26-257-0. 

Төр нийгмийн судалгааны академийн социологийн төвөөс эрхлэн 

сонсогчид социологи сонирхогчдод эл шинжлэх ухаанд хамгийн 

түгээмэл хэрэглэгддэг 100 үгийг сонгон авч тайлбарлажээ. 

60.5я2  

С-61                               /НХУУТ-7/            ЭШФ Б-30831-30833 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Байлыхүү Д. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал-1.- УБ.: Адмон принт, 

2016.- 67х.- ISBN 978- 99978-0-014-5.  

Энэхүү бүтээлд хувьцаа болон хувьцаа эзэмшигчийн тухай ойлголтууд 

нь компани гэдэг аж ахуй эрхлэх хэлбэртэй шууд холбогдож үүссэн мөн 

дэлхийн хэмжээнд авч үзвэл компани гэдэг аж ахуй эрхлэх хэлбэр үүсээд 

олон зуун жил болж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд хүн төрөлхтөн аж ахуй 

эрхлэх энэхүү хэлбэрийг өнөөгийн хэмжээнд авч ирэхэд олон шинэ 

ойлголт ухагдахуунуудыг бий болгон хөгжүүлж ирсэн талаар дурджээ. 

65.292  

Б-174                                                                                                              ЭШФ Б-30854-30855 

 

Байлыхүү Д. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл-2.- УБ.: Адмон 

принт, 2016.- 71х.- ISBN: 978-99978-0-013-8. 

Энэхүү бүтээлд компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн 

засаглалын нэг томоохон бүрэлдэхүүн хэсэг төдийгүй хувьцаа 

эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих гол байгууллага 

болдог мөн сайн засаглалыг компанид бүрэлдүүлэхэд чухал үүрэгтэй 

талаар дурдсаны дээр манай орны хувьд хувьцаат болон хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компаниудын ихэнхи нь өөрийн төлөөлөн удирдах 

зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байгаа талаар тусгажээ. 

65.292  

Б-174                                                                                                             ЭШФ Б-30856-30857 

Батмөнх Б. Үндэсний тооцооны болон данснуудын систем: Бакалавр 

болон магистрын сургалтын сурах бичиг / Хян. М.Эрдэнэбаяр, Г.Цагаач; 

Диз. Ч.Эрдэнэбат.- УБ.: Бэмби сан, 2021.- 247х.- ISBN 978-9919-25-952-

5. 

Энэхүү бүтээлд макро эдийн засгийн үндсэн агрегат үзүүлэлтүүдийг 

тооцох арга зүй, тэдгээрийг ашиглан дүн шинжилгээ хийх, макро эдийн 

засгийн бодлого боловсруулахад ашиглах, макро эдийн засгийн нэгдсэн 

данснууд, тэдгээрийн зориулалт, бүтэц, байгуулах арга зүй, дүн 

шинжилгээ хийх чиглэл, мөн салбар хоорондын тэнцэл, нөөц 

ашиглалтын хүснэгт, нийгмийн тооцооны матриц зэрэг макро эдийн засгийн судалгаа 

шинжилгээнд шаардлагатай гол загварууд, тооцоолол, хүснэгтүүдийн талаар тусгажээ. 

65.051я73  

Б-337      /БС-10, ОУХНУС-5, НХУУТ-7, ГНОФ-10/     ЭШФ Т-25324-25326 
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Баян эцэг, ядуу эцэг: Алтан ном цуврал / Эмхт. Ч.Мөнхзориг.- УБ., 2004.- 

128х.  

Энэхүү бүтээлд дэлхийн тэрбумтан, саятангуудын баяжсан түүх ямар 

бизнес эрхлэхэд ашигтай, хурдан баяжих боломжтой вэ? буюу уг 

бизнесүүдийг хийх арга замууд, дэлхийн нэрт тэрбумтангуудын баяжих 

тухай амьдралын туршлагаасаа өгүүлсэн үнэт зөвлөгөө, үйлдвэрлэл 

үйлчилгээ эрхлэхэд юуг анхаарах ёстой талаар тусгажээ. 

65 

Б-38                     ЭШФ Б-30850 

Лидтка Ж. ба бус. Нийтийн сайн сайхны төлөө дизайн сэтгэлгээг 

ашиглах нь: Нийгмийн салбарын инноваци / Р. Зальцман, Д.Эйзер; Ред. 

Д.Байгал; Орч ред. Д.Цэдэв, Б.Баясгалан; Орч. Б.Лхагважав; Эх бэлт. 

Н.Тэлмүүн.- УБ.: Мөнхийн Үсэг, 2021.- 364х.- ISBN 978-99978-994-4-6. 

Бидэнтэй түүхээ хуваалцсан хүмүүсийн туслалцаа дэмжлэггүйгээр энэ 

номыг бүтээх боломжгүй байсан бөгөөд тэдний туршлагаа хуваалцахдаа 

алдаа, оноогоо илэн далангүй ярьсан нь тэдний ууч сэтгэлийн илрэл 

бөгөөд эл номд өгүүлсэн түүх бүр үүнийг гэрчилнэ. Зориуд цаг заваа 

гаргаж ажлын төлөвлөгөөгөө танилцуулсан хүмүүсийн төслийн үр дүнг дэлгэрэнгүй 

тусгажээ. 

65.23 

Л-547          ЭШФ Т-25286-25287 

Монгол, Киргизстан дахь уурхайн амьдралын мөчлөгийн нөлөө: Улс 

төр, нийгэм, хүрээлэн буй орчин, соёлын утга агуулга / Хян. Г.Мөнх-

Эрдэнэ, Г.Баттогтох; Эмхт. Трой Стернберг, Кемел Токтомушев, 

И.Бямбабаатар.- УБ.: МУИС хэвлэлийн газар, 2021.- 334х.- ISBN 978-

9919-26-034-7. 

Энэхүү номонд уул уурхай Монгол, Киргизстаны нийгэм, хүн ардад 

хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар болон тус хоёр улс дахь уул уурхайн 

хайгуул, олборлолт, хаалт гэсэн урт удаан аяллын үед иргэдэд ямар 

асуудал бэрхшээл тулгарч байсан талаар тусгажээ. 

65.304.11 

М-692     /НХУУТ-7/     ЭШФ Т-25288-25290 

Менежмент хэрхэн хийх вэ?: Менежментийн тухай иж бүрэн зурагт 

хөтөч / Ред. Б.Болдбаатар; Орч. Д.Баярхүү; Диз. Д.Цэрэндулам, 

Н.Бямбацогт.- УБ.: Нэпко, 2021.- 223х.- ISBN 978-9919-500-83-2. 

Энэхүү ном нь менежментийн хувьсан өөрчлөгдөж буй ертөнцийг 

энгийн, график аргаар тайлбарлана. Мөн менежментийн онолын үүсэл 

гарлыг өгүүлж, төрөл бүрийн арилжааны, ашгийн бус, төрийн 

байгууллагын жишээгээр дамжуулан менежментийн олон төрлийн үүрэг 

хариуцлагыг судална. Зорилго нь оюутан сурагч хийгээд хүсэл 

эрмэлзэлтэй хувь хүмүүст менежмент гэж юу болох, хэрхэн ажилладгийг ойлгоход нь 

туслах юм. Түүнчлэн менежерүүдэд бизнесийн ертөнцийг удирдан жолоодож, 

менежментийн хэв маягаа сайжруулахад нь туслах зорилготой. 

65.290-2 

М-442     /БС-3, НХУУТ-4, ГНОФ-4/   ЭШФ Т-25336-25337 
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Очирбат Д. Барилгын төслийн менежмент: Цуврал аргын үндэс / Ред. 

Д.Самбуу, Ц.Оюунцацрал; Эх бэлт. Л.Саруул.- 2 дахь хэвл.- УБ.: 

Содпресс, 2019.- 56х.- ISBN 978-9919-22-311-3. 

Энэхүү бүтээлд цувралын график байгуулахад нүсэр томъёо, тооцоо 

хэрэглэлгүйгээр графикийг шууд зурах боломжийг олгодог график аргыг 

энд нэлээд дэлгэрэнгүй авч үзжээ.  

65.31я7  

О-605             /НХУУТ-3, БС-5/       ЭШФ Б-30897-30898 

Очирбат Д. Төслийн менежмент Сүлжээ хуваарь боловсруулах арга 

зүй / Эх бэлт. Д.Очирбат, Д.Амаржаргал; Хэвлэлийн эх бэлт. 

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

90х.- ISBN 978-9919-22-800-2. 

Энэхүү номыг барилга, уул уурхай, зам, эрчим хүч, холбоо, агаарын 

болон нийтийн тээвэр, төмөр замын сэлгээ, хүнд, хөнгөн үйлдвэр, хөдөө 

аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй, аялал жуулчлал, урлаг, спорт зэрэг 

бизнес, нийгмийн бүхий л чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэгч болон сүлжээ 

хуваарь боловсруулах талаар мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшихийг зорьсон 

уншигчдад зориулсан болно. Уг гарын авлагад хэн боловч биеэ даан судалснаар тусгай 

программ хэрэглэлгүйгээр байгууллагын ажлын төлөвлөгөө болон бага хэмжээний төсөл, 

арга хэмжээний төлөвлөгөөг Гантын болон сүлжээ хуваарийн аргаар гараар боловсруулж 

тооцоог нь хялбараар хийж хэрэгжүүлэх боломжтой талаар дурджээ. 

65.290-2я7 

О-605                /НХУУТ-3, БС-5/        ЭШФ Т-25347-25348 

Санжмятав Б. Бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн интеграци: Эрдэм 

шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлүүдийн эмхэтгэл.- УБ.: МУИС-ийн хэвлэх 

үйлдвэр, 2021.- 286х. 

Энэхүү бүтээлд улс орнуудын хөгжлийн бодлогод стратегийн болон хүн 

амын зайлшгүй хэрэглээний юуны өмнө хүнс, түлш шатахуун, эм, 

эмнэлгийн хэрэглээний гол бүтээгдэхүүнийг аль болохоор дотооддоо 

үйлдвэрлэх, чадахгүй бол ядаж бүс нутгаасаа авах, гадаад хамтын 

ажиллагааг аль болох хөрш зэргэлдээ, бүс нутгийн орнуудтайгаа 

хөгжүүлэх, улмаар тэдэнтэй хамтран хөгжих, интеграцид орох зэрэг 

асуудлын талаар дэвшүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлүүдийг эмхэтгэн 

оруулжээ. 

65.428я43 

С-311           ЭШФ Т-25301-25302 

Хот хөдөөгийн нэгдэл ба ядуурлыг бууруулах нь= Sustainable 

urbanization and poverty reduction / Ред. Зуо Чанг Шэнг; Туслах ред. 

Хэ Шао жунь, Ван Шяо Линь; Орч. А.Ану; Техник ред. Н.Нандинчимэг; 

Хавтасны диз. Н.Бямбацогт; Эх бэлт. Д.Цэрэндулам.- УБ.: Нэпко, 2021.- 

173х.- ISBN 978-9919-511-20-3. 

Энэхүү бүтээлд эдийн засаг, нийгэм шилжих явцын дунд хотжилтыг 

хөгжүүлэх нь үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боловч мөн багагүй шинэ асуудал 

буюу: Хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг ихэсгэх, хотын хөгжил болон 
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хүрээлэн буй орчны зөрчил улам нэмэгдэх, газар тариалангийн хүн амын шилжилт хот 

хөдөөгийн хооронд илт өсөх, нийгмийн баталгаа болон хөгжлийн боломж нь эрх тэгш бус 

байх зэрэг асуудлуудыг бий болгодог талаар өгүүлсний дээр олон олон хөгжиж буй улс 

орон, ялангуяа хотжилтын хувь 45~70% хооронд байх дундаж орлоготой улс орнуудын 

тулгардаг түгээмэл асуудлуудыг ч мөн тусгажээ. 

65.24-94 

Х-505    /НХУУТ-7, ГНОФ-5/    ЭШФ Б-30882-30884 

Экологийн эдийн засаг хийгээд зохицолт нийгэм= Ecological 

economics and harmonious society / Ерөн. ред. Чү Фүтиан, Сүнь Руомэй; 

Туслах ред. Гү Жонгшинь, Юү Фавэн; Орч. А.Ану; Техник ред. 

Н.Нандинчимэг; Хавтасны диз. Н.Бямбацогт; Эх бэлт. Д.Цэрэндулам.- 

УБ.: Нэпко, 2021.- 304х.- ISBN 978-9919-511-19-7. 

Энэхүү бүтээлд Хөхнуур мужийн Харбин хотын оршин суугчдаар жишээ 

авч, 289 сорьцын өгөгдлийг ашиглан иргэдийн өөртөө болон байгаль 

орчинд аль алинд нь ээлтэй экологийн бараа бүтээгдэхүүний худалдан 

авалт болон орчинд ээлтэй өөрт нөлөөгүй бараа бүтээгдэхүүний худалдан 

авалтад регрессийн загвар гаргаж, хотын иргэдийн экологийн хэрэглээний үйлдэлд 

нөлөөлдөг гол хүчин зүйлд хийсэн шинжилгээний дүнг тусгажээ. 

65.25+20.1 

Э-40    /НХУУТ-7, ГНОФ-5/              ЭШФ Б-30885-30887 

УЛС ТӨРИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Баатар Ж. Ил ба далд түрэмгийлэл Түүхэн тэмдэглэл / Ред. Д.Чинзориг, 

Б.Цацрал; Техник ред. Г.Тэгшбилэг; Диз. С.Ням.- УБ.: Дөл пресс, 2021.- 

394х.- ISBN 978-9919-25-301-1. 

Монгол Улс нь өмнүүрээ БНХАУ, хойгуураа ЗХУ гэсэн хоёрхон улстай 

хиллэдэг онцлогтой. Түүхэн урт хугацаанд өмнөд хөршийн зүгээс манай 

улсын эсрэг цэрэг тагнуулын ил, далд ажиллагаа хэрхэн явуулж ирсэн 

асуудлыг нээлттэй баримтад тулгуурлан өгүүлсэн бүтээл. Хятадтай 

холбоотой хөндүүр асуудлуудыг монголын түүхч, нийтлэлч судлаачид 

бүтээлдээ аль нэгэн хэмжээгээр оруулсныг тагнуулын онол, арга зүйгээр 

тодотгож, дэлгэрүүлж, шинэ баримтаар баяжуулан энэхүү бүтээлд тусгажээ. 

66.4 

Б-111                                                                                                     ОУХНУС 5894-5898, 5914 

Батбаяр Ц. Монгол ба Япон XX-XXI зуунд: "Гуравдагч хөрш"-ийн 

харилцааны түүх / Хян. Б.Сэржав; Эх бэлт. Ч.Эрдэнэбат.- 2 дахь хэвл.- 

УБ.: Бэмби сан, 2022.- 327х.-  ISBN 978-9919-25-892-4. 

Энэхүү номонд монголчуудын Жибэн буюу Япон орныг, япончууд 

Моокоо буюу Монгол, монголчуудыг XX зууны эхнээс харилцан 

сонирхох болсон, Богд хаант Монгол улс Японтой харилцан гуравдахь 

хөршөө болгох гэсэн хүсэл эрмэлзэл, бодит алхамууд, Япон Азийн эх 

газрын бодлогынхоо хүрээнд "Сото МооКоо", цаашилбал БНМАУ-ыг 

сонирхох болсон, Номонхан буюу Халхын голын дайныг тойрсон цэрэг-

дипломатын зөрчил, Зөвлөлт-Японы хооронд 1941 онд байгуулсан төвийг сахих гэрээнд 
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БНМАУ-ын статусыг хэрхэн хөндсөн, БНМАУ 1945 онд Японд дайн зарласан зэрэг XX 

зууны эхэн хагасын түүхийн ээдрээтэй олон асуудлын учир шалтгаан, тайллыг Зүүн Азийн 

олон улсын харилцааны өргөн дэвсгэр дээр гаргасан байна. Түүнчлэн дэлхийн II дайны 

дараа Монгол ба Япон хэрхэн бие биеэ шинээр нээсэн, 1972 онд албан ёсоор дипломат 

харилцаа тогтоохын тулд "хүйтэн дайн"-ы ямар бэрхшээл сорилтыг хоёр талаас туулсан, 

дипломат харилцаа тогтоосны дараах социализмын үеийн бодит байдал, 1990 оноос 

Монголд эхэлсэн ардчилсан өөрчлөлтийн үр дүнд хоёр орны харилцаанд "гуравдагч хөрш"-

ийн харилцааны зарчмын цоо шинэ үе эхэлж, сүүлийн 30 жилд хоёр орны харилцаа "иж 

бүрэн түншлэл"-ээс "стратегийн түншлэл"-д дэвшсэнийг өгүүлжээ. 

66.4 

Б-332                                                                                                                 ОУХНУС 5889-5893 

Батмөнх Б., Наранцацрал Д. БНМАУ-ын Бага хурлын дарга 

Дансранбилэгийн Догсом хурц.- УБ., 2021.- 180х.- ISBN 978-9919-26-

078-1. 

Энэхүү бүтээлд БНМАУ-ын Бага хурлын дарга Дансранбилэгийн 

Догсомын амьдрал, үйл ажиллагаа, Монголын нийгмийн сэргэн мандлын 

үйл хэрэгт оруулсан хувь нэмрийг харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8 

Б-337             /НХУУТ-2/      ЭШФ Б-30867-30869 

Баттөр Ж. Зүүн Ази ба Монгол Хятадын харилцаа.- УБ.: Удам соёл 

2019.- 189х.- ISBN 978-9919-22-842-2. 

Энэхүү бүтээлд Монгол Хятадын соёлын солилцоо, харилцан нөлөөлөл, 

Зүүн Азийн орнуудын дипломат ажиллагаа, Зүүн Азийн орнуудын 

онцлог, Монгол Улс, ӨМӨЗО-ны соёлын харилцааны хөгжил, үечлэл 

онцлог, өвдийн тэгш өндөрлөг БНХАУ-ын геополитикийн амин чухал 

бүс нутаг болох нь, Хятад Америкийн харилцаанд гарч буй зөрчил, уг 

зөрчлийн, зарим шалтгаан, БНХАУ-ын насжилт зэрэг сэдвүүд багтжээ. 

66.4  

Б-341                                                                                                                                         ОУХНУС 5845-5852 

Гантулга Ц. Монгол ардын намын анхны дарга Солийн Данзан.- УБ., 

2021.- 251х. 

Энэхүү бүтээлд Монгол ардын намын анхны дарга Солийн Данзаны 

амьдрал, үйл ажиллагаа, Монголын нийгмийн сэргэн мандлын үйл хэрэгт 

оруулсан хувь нэмрийг харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8  

Г-233                            /НХУУТ 76723-76724/            ЭШФ Б-30858-30860 

Герман: Судалгаа мэдээлэл: Шинжлэх ухаан, мэдээллийн сэтгүүл: 

№1(10) / Ерөнхий эрхлэгч Л.Энхтайван; Орлогч эрхлэгч Р.Төрдалай; 

Гишүүд Т.Галбаатар, Л.Хайсандай, Б.Баркманн ба бус.; Нарийн бичгийн 

дарга З.Батчимэг.- УБ., 2021.- 147х.- ISBN 978-9919-25-117-8. 

Энэхүү бүтээлд Европын Холбооны стратегийн бие даасан байдал, 

Германы гадаад бодлого, эдийн засгийн бодлогын задлан шинжилгээ, 

Ковид-19 цар тахлын үеийн байдал, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

тухай мөн Германы парламентын сонгуулийн өмнөх жилийн үйл 
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явдалтай холбож, Германы улс төрийн намуудын бодлого, Холбооны Канцлерт нэр 

дэвшүүлэх асуудлыг нарийвчлан авч үзсэнээс гадна Герман Улс Европын Холбооны 

Зөвлөлийг тэргүүлж ажилласан тухай, Германы дотоодод өрнөж буй экстремист үйл 

явдлуудын талаар тусгажээ. 

66.4я43  

Г-396                                                                                                           /ОУХНУС 5853-5860/ 

 

Лонжид З. Цэргийн лам, төрийн сайд Дарьзавын Лосол / Ред. 

Ж.Саруулбуян.- УБ., 2021.- 116х.- ISBN 978-9919-26-078-1. 

Энэхүү бүтээлд Цэргийн лам, төрийн сайд Дарьзавын Лосолын амьдрал, 

үйл ажиллагаа, Монголын нийгмийн сэргэн мандлын үйл хэрэгт оруулсан 

хувь нэмрийг харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8 

Л-785                /НХУУТ-2/               ЭШФ Б-30876-30878 

Хишигт Н. Ардын түр засгийн газрын анхны дарга Дамбын 

Чагдаржав.- УБ., 2021.- 150х.- ISBN 978-9919-26-078-1. 

Энэхүү бүтээлд Ардын Түр Засгийн Газрын анхны дарга, төрийн сайд 

Дамбын Чагдаржавын амьдрал, үйл ажиллагаа, 1921 оны хувьсгал, 

Монголын нийгмийн сэргэн мандлын үйл хэрэгт оруулсан хувь нэмрийг 

харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8 

Х-377     /НХУУТ-2/                ЭШФ Б-30870-30872 

Чулуунбаатар Л. Монгол цэргийн их жанжин Дамдины Сүхбаатар: 

Намтар, дурдатгал судлалын жишээн дээр / Ред. Ч.Мягмардулам.- УБ., 

2021.- 104х.- ISBN 978-9919-26-078-1. 

Энэхүү бүтээлд монгол цэргийн их жанжин Дамдины Сүхбаатарын үйл 

ажиллагаа, Монголын нийгмийн сэргэн мандлын үйл хэрэгт оруулсан 

хувь нэмрийг харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8 

 Ч-891      /НХУУТ-2/       ЭШФ Б-30873-30875 

Эрдэнэбат Д. БНМАУ-ын маршал Хорлоогийн Чойбалсан.- УБ., 2021.- 

273х.- ISBN 978-9919-26-078-1.  

Энэхүү бүтээлд БНМАУ-ын маршал Хорлоогийн Чойбалсангийн 

амьдрал, үйл ажиллагаа, Монголын нийгмийн сэргэн мандлын үйл хэрэгт 

оруулсан хувь нэмрийг харуулахыг зорьжээ. 

66.3(1)8 

Э-739                                       /НХУУТ-2/                   ЭШФ Б-30864-30866 

 

 

 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ                                                                                           2022 №1 

 

13 
 

ТӨР ЭРХ, ХУУЛЬ ЦААЗЫН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Газрын харилцааны эрх зүйн актын эмхтгэл: Албан хэрэгцээнд / Хян. 

Д.Дашцэцэг; Эмхт. Т.Чойжилсүрэн, Д.Амарбаясгалан; Диз. Т.Анхбаяр, 

Г.Самдан.- УБ.: Бит пресс, 2020.- 672х. 

Монгол улсын Газрын харилцааны шинэтгэлд өөрийн хувь нэмрийг 

оруулж нийслэл Улаанбаатар хотынхоо хөгжил дэвшил, бүтээн 

байгуулалт, үндэсний эдийн засгийн болон иргэдийн амьжиргааны бодит 

түвшний өсөлтийг хангахад голлох үүргийг гүйцэтгэн амжилтын түүчээ 

болсон Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны тэмдэглэлт ойг 

тохиолдуулан газрын харилцаанд байнга хэрэглэгддэг эрх зүйн актуудыг 

уг бүтээлд эмхэтгэсэн болно. 

67.407  

Г-169                                                                                                                         ЭШФ Т-25298 

Гэмт хэргийн олон улсын ангилалтай үндэсний статистикийг 

нийцүүлэх боломж: Судалгааны тайлан / Судалгааны багийн ахлагч 

М.Цэдэвсүрэн; Судлаачид Т.Золбоо, Б.Батбаяр; Зөвл. Ж.Эрдэнэбулган.- 

УБ.: Би Си Ай, 2020.- 178х.- ISBN 978-9919-9645-3-5. 

Тус судалгаа нь хууль сахиулах, хуулийн байгууллагын үйл ажиллагааг 

хамарсан, өргөн хүрээний бүтээл юм. ГХСОУА нь дотроо 11 төрлийн 

ангилалтай бөгөөд энэ удаад 01-03 дугаар түвшний ангилал буюу манай 

улсын тухайд түлхүү үйлдэгддэг, хүнд хор уршигтай гэмт хэрэгт 

хамаарах үзүүлэлтийг сонгон оруулжээ. 

67.51 

Г-924                ХЗС 22597-22600 

Долгоржав Я. Төрийн захиргаа: Судалгааны өгүүлэл, нийтлэлүүд / Ред. 

О.Цэрэнчимэд; Техник ред. Н.Оюунцэцэг.- УБ., 2021.- 192х.- ISBN 978-

9919-25-968-6. 

Энэхүү гарын авлагад төрийн захиргаа буюу төрийг удирдах ухааны 

өрнийн судлаачдын бүтээлийг нухацтай задлан шинжилснээс гадна 

Монголын онцлог, түүний түүхэн уламжлалыг шинжлэх ухаанчаар 

дүгнэн гаргасны дээр Монголчуудын олон зууны тэртээгээс амьдрал 

ахуйдаа, тухайлан хэлбэл төрөө засах, урлахдаа хэрэгжүүлж ирсэн 

баримт нотолгоог давхар тусгажээ. 

67я7 

Д-464      /ОУХНУС-10/    ЭШФ Т-25357-25358 

Янжинхорлоо Д. Монгол улсын иргэний эрх зүй: Үл хөдлөх хөрөнгийн 

эрх зүй: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл / Ред. 

Д.Солонго; Хян. Т.Мөнхжаргал; Эх бэлт. Ч.Самбууням.- 3 дахь хэвл.- 

УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.- 368х.- ISBN 978-99962-75-54-8. 

МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн багш , докторант Д. Янжинхорлоо 

нь сүүлийн арав гаруй жил хэвлүүлсэн судалгааны өгүүлэл болон олон 

улсын ба үндэсний хэмжээний онол, эрдэм шинжилгээний хуралд 

тавьсан илтгэлүүдээ нэгтгэн товхимол болгож суралцагчид ба 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ                                                                                           2022 №1 

 

14 
 

судлаачдад зориулж нийтийн хүртээл болгож байгаа билээ. Уг бүтээлд иргэний эрх зүйн 

ерөнхий ангид хамаарах гол асуудлуудыг хөндөхийн зэрэгцээ үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх 

зүйд өмчлөх эрх шилжих тал дээрх онолын ба практик хэрэглээний зөрүү, барьцааны 

харилцааны талаар болон процессын асуудлаар олон чухал санал дүгнэлтийг дэвшүүлжээ. 

67.404(1)+72 

Я-611            Цахим 75 129 

Монгол-Оросын дипломат харилцааны хөгжил-100 жил: Өнгөрсөн, 

одоо, ирээдүй: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал= 100 лет 

развития Монгольско-Российских дипломатических отношений: 

Прошлое, настоящее и будущее.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 309х.- ISBN 

978-9919-504-65-6. 

Монгол Улс, ОХУ хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 100 жилийн ой 

тохиож байгаатай холбогдуулан зохион байгуулж буй эрдэм 

шинжилгээний тус хурал дээр Гадаад бодлого, дипломат харилцаа, 

батлан хамгаалах салбар, Соёл, хүмүүнлэг, шинжлэх ухаан, Эдийн 

засгийн харилцаа, бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, Хууль эрхзүй, нийгмийн харилцаа 

сэдвийн хүрээнд илтгэл тавьсан 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд уг эмхтгэлд 

багтжээ. 

66.4(1-2Орос) 

М-692          ЭШФ Т-25299-25300 

Парламентын судалгаа шинжилгээ: Эрдэм шинжилгээний сэтгүүл / 

Редакцын зөвлөлийн дарга Д.Лүндээжанцан; Хариуцлагатай ред. 

Ц.Норовдондог; Ред. Д.Халиун; Эмхт. Ц.Ариунаа, Р.Нургүл, 

И.Жаргалзаяабямба; Гишүүд Л.Өлзийсайхан, Р.Хатанбаатар, 

Ц.Товуусүрэн ба бус.- УБ.:  Эм Жи Эл. 

УИХ-ын Тамгын газрын харьяа Парламентын судалгааны хүрээлэнгээс 

бодлогын судлаач, шинжээчдийг хууль тогтоох үйл ажиллагаанд татан 

оролцуулах, бодлого судлалын салбарыг дэмжин хөгжүүлэх хүрээнд 

"Парламентын судалгаа, шинжилгээ" эрдэм шинжилгээний цуврал 

сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байна. Уг сэтгүүлд парламентат ёс, 

парламентын хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлуудын талаар тусгажээ. 

67.400.6  

П-183                                                                 

№02.- 2020.- 136х.  

ЭШФ Т-25308-25310 

№03 / Эх бэлт. Г.Баатар.- 2021.- 122х. 

ЭШФ Т-25311-25313 

Рязановский В.А. Монголын эрх зүй: Түүхэн судалгаа / Орос хэлнээс 

орч. Г.Мөнхтулга; Хян. Ч.Өнөрбаяр; Техник ред. Х.Наранцацрал.- УБ.: 

Мөнхийн Үсэг, 2021.- 176х.- ISBN 978-9919-25-198-7. 

Энэхүү бүтээлд монгол, буриад, халимаг гэсэн монголын голлох 

угсаатнуудын хууль цаазын эх сурвалжуудад үндэслэн монголын эрх 

зүйн ерөнхий тойм асуудлын талаар дурдсаны дээр зохиогчийн хийгээд 
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бусад судлаачдын монголын эрх зүйн тодорхой асуудлыг хөндөн бичсэн судалгааны 

ажлууд багтжээ. 

67.3(1) 

Р-99     /НХУУТ-7, ГНОФ-8, ХЗС-29/  ЭШФ Б-30839-30843 

Улс төрийн намын улс төр, эрх зүйн шинжилгээ: Эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын  эмхэтгэл / Хян. Ж.Төртогтох, 

П.Амаржаргал, Ц.Ганболд, С.Энхцэцэг; Эмхт. У.Эрдэнэзаяа; Эх бэлт. 

Д.Мөнхжаргал.- УБ.: ХЗҮХ хэвлэх үйлдвэр, 2020.- 73х.- ISBN 978-99978-

788-9-2. 

Энэхүү "Улс төрийн намын улс төр, эрх зүйн шинжилгээ" эрдэм 

шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэлд Улс төрийн намын өнөөгийн 

болоод цаашдын чиг хандлагын талаар 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын 

бичсэн бүтээлүүд багтжээ. 

67+66.6я43 

У-314                                                                                                                  ХЗС 22585-22589 

Хууль дээдлэх ёс: Хууль зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгаа, практикийн 

улирал тутмын сэтгүүл.- УБ.: ХЗҮХ-ийн хэвлэх үйлдвэр.- ISSN 2228-

9185. 

67я43  

Х-758 

Цувр.3(73) / Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Эрхл. С.Энхцэцэг; Нарийн бичгийн 

дарга Ж.Булгансүрэн; Гишүүд Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан 

ба бус.- 2019.- 136х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын 

бүтээл багтжээ. 

                    ХЗС 22527-22529, 22590-22591 

Цувр.4(74) / Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Эрхл. С.Энхцэцэг; Нарийн бичгийн дарга 

Ж.Булгансүрэн; Гишүүд Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан ба бус.- 2019.- 232х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22530-22532 

Цувр.1(76) / Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Эрхл. С.Энхцэцэг Нарийн бичгийн дарга 

Ж.Булгансүрэн; Гишүүд Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан ба бус.- 2020.- 237х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 30 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22533-22537 

Цувр.2(77) / Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Эрхл. С.Энхцэцэг; Нарийн бичгийн дарга 

У.Эрдэнэзаяа; Гишүүд Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан ба бус.- 2020.- 368х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 30 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22538-22539 

Цувр.3(78) / Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Эрхл. С.Энхцэцэг; Нарийн бичгийн дарга 

С.Цэрэндолгор; Гишүүд Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан ба бус.-2020.- 152х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22540-22544 

Цувр.4(79) / Ерөн. эрхлэгч Х.Эрдэм-Ундрах; Эрхл. П.Амаржаргал; Нарийн бичгийн дарга 

С.Цэрэндолгор; Гишүүд С.Нарангэрэл, Ц.Сарантуяа, Д.Зүмбэрэллхам ба бус.- 2020.- 285х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 
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      ХЗС 22545-22549 

Цувр.1(81) / Ерөн. эрхлэгч Х.Эрдэм-Ундрах; Эрхл. П.Амаржаргал; Нарийн бичгийн дарга 

Г.Тэгшжаргал; Гишүүд С.Нарангэрэл, Ц.Сарантуяа, Д.Зүмбэрэллхам ба бус.- 2021.- 180х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 20-иод эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22555-22559 

Цувр.2(82) / Ерөн. эрхлэгч. Х.Эрдэм-Ундрах; Эрхл. С.Сүхбаатар; Нарийн бичгийн дарга 

Г.Тэгшжаргал; Гишүүд С.Нарангэрэл, Ц.Сарантуяа, Д.Зүмбэрэллхам ба бус.- 2021.- 274х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22560-22564 

Цувр.3(83) / Ерөн. эрхлэгч Х.Эрдэм-Ундрах; Эрхл. С.Сүхбаатар; Нарийн бичгийн дарга 

А.Намуунаа; Гишүүд С.Нарангэрэл, Ц.Сарантуяа, Д.Зүмбэрэллхам ба бус.- 2021.- 192х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22550-22554 

Цувр.4(84) / Ерөн. эрхлэгч Х.Эрдэм-Ундрах; Эрхл. С.Сүхбаатар; Нарийн бичгийн дарга 

А.Намуунаа; Гишүүд С.Нарангэрэл, Ц.Сарантуяа, Д.Зүмбэрэллхам ба бус.- 2021.- 290х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээл багтжээ. 

      ХЗС 22565-22569 

Цувр.85: Хууль зүйн салбарын одоо ба ирээдүй: Асуудал, шийдэл / Эрхл. С.Энхцэцэг; 

Нарийн бичгийн дарга Ж.Булгансүрэн; Эх бэлт. Д.Мөнхжаргал; Сэтгүүлийн зөвл. 

Ж.Амарсанаа, Ц.Сарантуяа, Б.Баярсайхан ба бус.- 2021.- 234х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэлд 20 гаруй эрдэмтэн судлаачдын 

бүтээл багтжээ. 

     ХЗС 22570-22574 

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдод туслалцаа үзүүлэх 

үндэсний механизмын зураглал: Судалгааны тайлан / Судалгааны баг 

Г.Ганбаясгах, Л.Болор, С.Дондов ба бус.; Техникийн зөвлөх М.Наран, 

Х.Онон; Диз. Х.Мөнх-Ууган.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021.- 87х. 

Энэхүү судалгаагаар тэдгээрийн хэрэгжилт, төрөөс хуульчлагдсан 

үйлчилгээг хохирогч үнэ төлбөргүй авч чадаж байгаа эсэх болон эрсдэлд 

өртсөн тохиолдолд шуурхай тусламж, үйлчилгээ авах боломж байгаа 

эсэхэд дүн шинжилгээ хийжээ. Ингэхдээ хохирогчдод үйлчилгээ 

үзүүлэгч төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, тэднээр үйлчлүүлсэн 

хохирогчдоос цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, улмаар бусад орнуудын Монгол 

улсад хэрэгжүүлж болохуйц сайн туршлагад тулгуурлан санал, зөвлөмж боловсруулжээ. 

67.408 

Х-822         /ХЗС-3/                         ЭШФ Тайлан-498-500 

 

Эрх зүйн дээд боловсрол ба хууль зүйн шинжлэх ухаан: Олон улсын 

эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл / Эрхл. 

Ж.Эрдэнэбулган, Б.Амарсанаа, А.Бямбажаргал, М.Уянга; Эмхт. 

Б.Батбаяр, Л.Энхтайван.- УБ.: Удам соёл, 2021.- 450х.- ISBN 978-99919-

504-51-9. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэлд Нийтийн 

эрх зүй, Хувийн эрх зүй, Хууль зүйн боловсрол ба хамтын ажиллагаа 

сэдвийн хүрээнд 30 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд багтжээ. 
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67я43 

Э-82                ХЗС 22473-22477 

Эрх зүй Онол, практик, арга зүйн мэргэжлийн улирал тутмын 

сэтгүүл / Гишүүд С.Нарангэрэл, Д.Баярсайхан, Х.Сэлэнгэ ба бус.; 

Нарийн бичгийн дарга А.Бямбажаргал; Ажлын алба Б.Батбаяр.- УБ., 

2021.- ISSN 2226-9037.  

Монгол улсын шинэ Үндсэн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт 

"Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн 

зөвшөөрч, өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална" хэмээн зааснаар 

Монгол улсад өмчийн тухай ойлголт, өмчийн төрөл, хэлбэр, өмчлөх 

эрхийн агуулга шинээр бүрэлдэн бий болох эрх зүйн үндэс бүрдсэн юм. 

Гэхдээ нийтийн өмчийн ойлголт, түүний төрөл, өмчийн эзэн, өмчлөх эрхийн агуулга буюу 

хязгаарлалтын талаарх эрх зүйн зохицуулалтууд нь одоо хүртэл тодорхойгүй буюу 

ойлгомжгүй байдлыг бий болгодог. Тухайлбал нийтийн өмч нь төрийн өмчтэй адилхан уу?, 

нийтийн өмчийн өмчлөгч нь хэн бэ? тэрээр туйлын өмчлөх эрхтэй юу? зэрэг эргэлзээ бүхий 

асуудлыг үүсгэдэг тул энэхүү өгүүллээр эдгээрт хариу өгөхийг зорилоо. 

67.0(1) 

Э-81                  

№2: Цувр.54 / Сэтгүүлийн зөвлөлийн дарга Ж.Эрдэнэбулган.- 304х. 

      ХЗС 22501-22510 

№3: Цувр.55 / Сэтгүүлийн зөвлөлийн дарга Б.Амарсанаа.- 260х.  

                ХЗС 22511-22520 

ЦЭРГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН  

Чимэдцэрэн П. Химийн хорт бодисын эрсдэл: Онол, арга зүйн бүтээл / 

Ред. О.Үржин; Эх бэлт. Д.Булганбаяр.- УБ.: Линограф, 2020.- 156х.- 

ISBN: 978-9919-20-103-6. 

Энэхүү ном нь химийн хорт бодисын эрсдэлийн ухагдахуун, мөн чанар, 

химийн хорт бодисын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, химийн ослын 

үеийн аврах, хор уршгийг арилгах, аюулын тархалтыг зогсоох, 

саармагжуулах, хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааны талаар тодорхой мэдлэг 

өгөх, химийн хорт бодисын эрсдэлийг үнэлэх арга зүй, аргачлал, 

эрсдэлийг бууруулах боломжуудыг тодорхойлох, эрсдэлийг бууруулахад 

шинэ бүтээгдэхүүн ашиглах, нэвтрүүлэх боломжийг тусгасан онол, арга зүйн бүтээл юм. 

68.9+24 

Ч-628           ЭШФ Т-25354-25356 

ШИНЖЛЭХ УХААН СУДЛАЛ 

Энхжаргал Д. Булган аймгийн малчдын нутаг бэлчээр ашиглалтын 

газарзүйн онцлог: МУИС-ийн профессорын эрдмийн өв цуврал: Нэг 

сэдэвт бүтээл / Ред. Б.Чинбат; Эх бэлт. У.Билэгт-Од;  Хавтасны диз. 

У.Билэгт-Од; Зураг, схемийг Б.Сайнбуян.- УБ., 2021.- 164х.- ISBN 978-

9919-25-997-6. 
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Энэ бүтээлд Булган аймгийн малчдын нүүдлийн хэв шинж, "нутаг- бэлчээр" ашиглах 

газарзүйн үндэслэлийг тогтоох ажлын хүрээнд тус аймгийн байгаль газарзүйн онцлог 

нөхцөлийг тооцон, аймгийн хэмжээнд малчдын нүүдлийн хэв шинжүүдийг илрүүлж, нутаг-

бэлчээр ашиглалтад нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлох, малчдын нүүдлийн хэв шинж, 

байгалийн мужлал, ландшафтын хэв шинж, мал аж ахуйн мужлалд тулгуурлан монгол 

малын биоэкологийн оптималь нөхцөлийг хангаж чадахуйц дөрвөн улиралд ашиглагдах 

тохиромжтой нутаг-бэлчээрийн байршил, түүний тархалтыг илрүүлэх, судалгааны талбар 

дахь нутаг-бэлчээрийн даацыг тодорхойлж, жилийн турш ашиглагдах өнөөгийн ачаалалтай 

харьцуулах зэрэг судалгааны үр дүнг багтаасан болно. 

72+26.81(1-M4) 

M-692                                                      /БУУТ-5/                                       ЭШФ Т-25291-25295 

Шинжлэх ухааны академийн хэл зохиолын хүрээлэн: 100 жил, 100 үйл 

явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн / Эмхэтгэж ред. Э.Пүрэвжав; Эх бэлт. 

Т.Энхтунгалаг, Э.Баярчимэг; Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2021.- 360х.- ISBN 978-9919-25-403-2. 

"Хэл зохиолын хүрээлэн: 100 жил, 100 үйл явдал, 100 зураг, 100 эрдэмтэн" 

хэмээх энэхүү номд Судар бичгийн хүрээлэн буюу ШУА-ийн Хэл 

зохиолын хүрээлэнгийн баялаг түүх, ололт амжилт, ирээдүйн зорилго 

зорилтыг товч тодорхой хураангуйлан өгүүлжээ. 

72.4(1)  

Ш-659                                                                                                                ЭШФ Т-25314-25315 

Эрдэм шинжилгээний бичиг: №22(561): Сэтгүүл зүй / Эрхлэгч 

М.Зулькафиль; Ред. Д.Идэржаргал; Гишүүд Б.Болор-Эрдэнэ, 

Л.Норовсүрэн, Б.Наранбаатар ба бус.- УБ.: МУИС пресс, 2021.- 206х. 

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бүтээлд сэтгүүл зүйн онол, практик, сэтгүүл 

зүйн түүх, сэтгүүл зүйн шүүмж, судалгаа сэдвийн хүрээнд 20 гаруй 

илтгэлүүд багтжээ. 

72+76 

Э-739             /ЛавФ-1/              ЭШФ Т-25316-25318 

Эрдэм шинжилгээний бичиг: №20(563): Геологийн асуудлууд / Ред. 

Б.Эрдэнэцогт, Ц.Баатарчулуун, Л.Жаргал, Л.Оюунжаргал; Эрхл. 

Х.Уламбадрах, Б.Тамир.- УБ.: МУИС хэвлэх үйлдвэр, 2021.- 140х.- ISSN 

2318-8408. 

МУИС-ийн Геологийн салбараас эрхлэн гаргадаг цуврал эрдэм 

шинжилгээний бичгийн энэ дугаарт геологийн тогтоц, хүдэржилт 

геохимийн судалгаа, георадарын судалгааны холбогдолтой 20 гаруй 

эрдэмтэн судлаачдын судалгаа шинжилгээний өгүүллүүд тус тус багтжээ. 

72+26.3 

Э-739          /БУУТ-3, ЛавФ-1/    ЭШФ Т-25379-25381  
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БОЛОВСРОЛ. СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ УХААН 

Монгол улсын үндэстний цөөнхийн хүүхдийн хос хэлний сургалтын 

өнөөгийн байдал, чиг хандлага: Эрдэм шинжилгээний анхдугаар 

хурлын эмхэтгэл / Эмхт. Б.Алтангүл, У.Туяа; Хян. Х.Гансүх, 

Ж.Гэрэлмаа; Эх бэлт. Ү.Цэндсүрэн; Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: 

Соёмбо принтинг, 2021.- 149х. 

"Монгол улсын үндэстний цөөнхийн хүүхдийн хос хэлний сургалтын 

өнөөгийн байдал, чиг хандлага" сэдэвт эрдэм шинжилгээний анхдугаар 

хурлыг зохион байгуулж, хос хэлний сургалтын талаарх судалгаа, 

шинжилгээг өргөжүүлэх, боловсрол судлаачдыг татан оролцуулах, 

Монгол улсын үндэстний цөөнхийн хос хэлний сургалтын цаашдын чиг хандлагыг 

судалгааны үндсэн дээр тодорхойлжээ. Уг бүтээлд 20-иод эрдэмтэн судлаачдын бүтээл 

багтжээ. 

74.2я43 

М-692          ЭШФ Т-25284-25285 

Чимэдрэгзэн Ц., Отгоннасан В. Оюутанд зориулсан зөвлөмж / Ред. 

Р.Санжаасүрэн; Техник ред. Ц.Болд; Эх бэлт. Ц.Болд; Хэвлэлийн эх бэлт. 

Д.Оюун.- 2 дахь хэвл.- УБ.: Адмон принт, 2021.- 110х.- ISBN 978-9919-

26-214-3. 

Энэ "Оюутанд зориулсан зөвлөмж" номыг манай орны их, дээд 

сургуулийн оюутанд зориулан сурах хөдөлмөрөө хэрхэн зохион 

байгуулж, цагаа үр бүтээлтэй ашиглавал амжилттай сайн суралцах талаар 

зөвлөмж болгон МУИС-ийн оюутны сургалт хүмүүжлийн асуудал 

судлах социологийн лабораториос эрхлэн гаргав. 

74.58я7  

Ч-628                                                 /НХУУТ-7/       ЭШФ Б-30834-30836  

СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ 

Монголын шилдэг нийтлэл: 99 боть / Ерөн. ред. Т.Баасансүрэн; Зөвл. 

Л.Түдэв, Ц.Дашдондов, Б.Лигдэн; Нарийн бичгийн дарга 

До.Чулуунбаатар; Зөвлөлийн гишүүд Д.Сарангэрэл, М.Зулькафиль, 

Б.Пүрэвдаш ба бус.- УБ.: Мөнхийн үсэг, 2021. 

76.01(1) 

М-695 

Цувр.22: Монгол улсын дуу хоолой- I.- 528х.- ISBN 978-9919-25-155-0. 

Энэхүү ботид МОНЦАМЭ агентлагийн үе үеийн уран бүтээлчдийн 

шилмэл бүтээлийн түүвэр багтжээ. 

ЭШФ Б-30923 

Цувр.45: Тэрбишдагва Д. Зааг: Амьдралын нийгмийн сэтгэлийн бодлын / Ерөнхий 

зөвлөлийн зохицуулагч М.Энхбаатар, М.Наранчимэг; Диз. П.Содбаатар, Н.Тэлмүүн.- 285х.- 

ISBN 978-9919-25-155-0. 

Энэхүү ботид доктор профессор Дэндэвийн Тэрбишдагвын нийтлэлүүдийг эмхтгэн 

оруулжээ. 

ЭШФ Б-30924-30925 
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Цувр.61: Хүрэлбаатар Б. Уулс давсан харгуй / Диз. П.Содбаатар.- 288х.- ISBN 978-99973-

2-329-3.  

Энэхүү ботид доктор профессор Бямбажавын Хүрэлбаатарын нийтлэлүүдийг эмхтгэн 

оруулжээ. 

ЭШФ Б-30926-30927 

Цувр.97: Батсүрэн Ч. Цэнхэр тэнгэрийн өехийд / Диз. П.Содбаатар; Эх бэлт. Б.Уранцэцэг, 

М.Золтүших.- 256х.- ISBN 978-99973-2-329-3. 

Тус бүтээл улс төр, удирдахуйн ухаан, дипломат харилцаа, цэрэг стратеги, эдийн засаг, зан 

заншил, ёс суртахуун, шашин шүтлэг гээд олон шинжлэх ухааны асуудлыг багтаасан тул 

олон салбарын эрдэмтэн мэргэдийн судалгаа шинжилгээний талбар, судлагдахууны эх 

үүсвэр болсон байна. 

ЭШФ Б-30928-30929 

Оюунгэрэл Ц. Миний лобби= My entreaty / Эх бэлт. Ц.Дорж; Хавтасны 

зур. Г.Эрдэнэтуяа; Хавсралтын зур. Ц.Оюунгэрэл, Жеффри Фолт.- УБ.: 

Сэлэнгэпресс, 2012.- 284х.- ISBN 978-99962-4-127-7. 

Ц.Оюунгэрэл 1990-ээд оноос эхлэн өнөөг хүртэл бичсэн олон зуун 

нийтлэл, ярилцлага, лекцүүд бүхий хувийн архиваасаа ялган түүвэрлэж, 

сонгон эмхэтгэх амаргүй ажлыг гүйцэтгэсний эцэст "Миний лобби" 

номоо уншигчдын гар дээр тавьж байна. Энэ ном нь "5 сэдэв", "Лобби", 

"Боловсрол, ардчилал, илтгэх урлаг ба залуус" гэсэн үндсэн гурван бүлэг, 

"Аяны богц" гэрэл зургийн хавсралтаас бүрдэж байна. Ц.Оюунгэрэлийн 

нийтлэл, лекцүүдээс суралцах зүйл их. Оюутан залуус, инженер мэргэжилтнүүд, эрдэмтэн 

судлаачид, ажилчин, тариачин, малчид, бизнес эрхлэгчид, төрийн албан хаагчид, улс төрчид 

гээд өргөн хүрээний уншигчдын сонирхлыг татахуйц бүтээлүүд энэ номонд багтжээ. 

76.01 

О-634                     ЭШФ Б-30847 

ХЭЛ БИЧГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН 

Орчуулгын онол, дадлага / М.Булганцэцэг, Ү.Цэцэгням, 

М.Ариунцэнгэл, Л.Энхбаяр; Ред. П.Амар; Эх бэлт. Г.Лхамжав; 

Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- 196х.- 

ISBN 978-9919-25-612-8. 

Гадаад хэлний боловсрол эзэмшиж буй суралцагчдаас аман болон 

бичгийн түвшинд орчуулгыг үнэн зөв, чанартай хийдэг байх чадварыг 

шаардаж байна. Тиймээс энэ хэрэгцээ шаардлагыг хангах үүднээс энэ 

сурах бичгийг оюутнуудад зориулан бичсэн бөгөөд орчуулгын онол, 

практикийн бүхий л асуудлыг хамруулахын зэрэгцээ орчуулгын онол, 

дадлагыг хослуулан судлах боломжийг суралцагчдад олгохын тулд хэлний жишээ баримт, 

олон төрлийн дасгал даалгавруудыг оруулжээ. 

81.2-7 

О-497     /НХУУТ-5/              ЭШФ Т-25362-25363 

Сарангэрэл Р., Пүрэвсүрэн Т. С.Эрдэнийн зохиолын хэлний толь бичиг: Хоёр боть / Ерөн. 

ред. Ц.Өнөрбаян, Л.Болд; Техник ред. Г.Пүрэвсүрэн, Д.Оюунаа.- УБ.: Арвайбархан, 2021. 
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81.2-4 

С-339 

Б.I: А-Ө.- 712х.-  ISBN 978-9919-25-241-0. 

Эл толь бичигт Ардын уран зохиолч, төрийн шагналт С.Эрдэнийн 4 

роман, 21 тууж, 156 өгүүллэг, 28 шүлэг, 43 нийтлэл, 35 найрууллын үг 

хэллэгийн сан хөмрөг багтсан бөгөөд статистикийг нь авч үзвэл 

давхардсан тоогоор 1.053.526 үг байгаагаас давтамжийг нь хасвал 82962 

хэлбэржсэн үг байна. Үгийн үндсээр нь авч үзвэл 13303 ерийн нэр, 2428 

оноосон нэр, 852 харь үг, 57 товчилсон үг багтжээ. Уг тольд зөвхөн үгийн 

сангийн бие даасан утгатай дан үгийг авч тайлбарлан, уг зохиолын эх 

сурвалжийг тавьжээ. Мөн толгойн үгийн хэлзүйн хувиллын давтамжийг 

тооцон үзүүлсэн байна. 

/НХУУТ-3/                ЭШФ Т-25341-25343  

Б.II: П-Я.- 729х.- ISBN 978-9919-25-241-0. 

Эл толь бичигт Ардын уран зохиолч, төрийн шагналт С.Эрдэнийн 4 

роман, 21 тууж, 156 өгүүллэг, 28 шүлэг, 43 нийтлэл, 35 найрууллын үг 

хэллэгийн сан хөмрөг багтсан бөгөөд статистикийг нь авч үзвэл 

давхардсан тоогоор 1.053.526 үг байгаагаас давтамжийг нь хасвал 82962 

хэлбэржсэн үг байна. Үгийн үндсээр нь авч үзвэл 13303 ерийн нэр, 2428 

оноосон нэр, 852 харь үг, 57 товчилсон үг багтжээ. Уг тольд зөвхөн үгийн 

сангийн бие даасан утгатай дан үгийг авч тайлбарлан, уг зохиолын эх 

сурвалжийг тавьжээ. Мөн толгойн үгийн хэлзүйн хувиллын давтамжийг 

тооцон үзүүлсэн байна. 

81.2-4  

С-339                                                  /НХУУТ-3/                  ЭШФ Т-25344-25346     

Чавганц О.Ж. Монгол англи захидлыг яаж уран бичих вэ?= How to 

write the pleasant letters in Mongolian and English.- 2 дахь хэвл.- УБ., 

2010.- 160х. 

Энэ ном нь үг, хэллэгийг олох гэж уураг тархиа нэн зовоохгүйгээр гоё 

сайхан, анхаарал булаасан, уран тод олон төрлийн захиа бичихэд тань 

туслах болно. Номонд орсон бүрэн эхээр бичигдсэн 200 захиа нь түргэн 

лавлаж хэрэглэхэд тусална. Эдгээр нь захианы загварууд бөгөөд заримыг 

нь тэр хэвээр нь буюу заримыг нь шинэ эх зохиоход зохицуулж ашиглаж 

болно. 

81.2-5 

Ч-106                     ЭШФ Б-30849 

АМАН ЗОХИОЛ. АМАН ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

Дашдорж Д. Түүхэн домогт дууны судлал: Эрдмийн өв цуврал- I / Ред. 

С.Энхбаяр; Эмхт. Р.Чүлтэмсүрэн, Б.Надмид; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: 

Жиком пресс, 2021.- 416х.- ISBN 978-9919-24-761-4. 

Энэхүү бүтээлд Д.Дашдоржийн ардын дууны олон төрөл зүйлээр 

тухайлбал аж байдлын, түүхэн домогт дууны талаар бичсэн эрдэм 

шинжилгээний өгүүллүүдийг нь сорчлон эмхэтгэн хэвлүүлжээ. Үүнд: 

Монгол угсаатан даяар өргөн тархсан "Амарсанаа", "Чингүнжав" нарын 



ШИНЭ НОМЫН МЭДЭЭ                                                                                           2022 №1 

 

22 
 

тухай олон хувилбарт түүхэн домогт дуу, "Бор борын бялзуухай", "Жаахан шарга", 

"Суварган өндөр" зэрэг дууны үүсэл гарал, тархац, хувилбарууд, түүхэн үндэс зэргийг 

судлан шинжилсэн, баялаг эх хэрэглэгдэхүүн бүхий судалгаа багтжээ. 

82.3  

Д-393                                              /НХУУТ-5/              ЭШФ Б-30894-30896 

Монгол ардын зүйр цэцэн үгийн зүйл хуваасан бэсрэг толь / Эмхт. 

Минь Ньми.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2011.- 141х. 

МУБИС-ийн Монгол хэлний докторант Минь Ньми (Сарнай) эрдэм 

судлалын ажлынхаа хүрээнд мянга шахам монгол зүйр цэцэн үгийг утгаар 

нь зүйлчлэн хувааж, солонгос тайлбар зүүлт хийж уг бүтээлд тусгажээ. 

82.3(1)я2  

М-567                    ЭШФ Б-30879-30881 

Чүлтэмсүрэн Р. Монгол аман зохиолын түүх Дэвт. I / Ред. Ж.Батбаатар; 

Хэвлэлийн эх, хавтсыг Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2021.-296х.-  

ISBN 978-9919-25-705-7. 

МУБИС-ийн Монгол хэл, уран зохиолын ангийн оюутнуудын аман 

зохиолын хичээл сургалтад зориулсан “Монгол аман зохиолын түүх” 

сурах бичгийг аман зохиолын сургалтын шинэ баримт, ном зүйгээр 

баяжуулан, бүх шатны боловсролын багш, сурган хүмүүжүүлэгчдийг 

бэлтгэдэг сургуулийн онцлог, хөтөлбөртэй уялдуулан 2 боть номоор 

бүтээсний эхний бүтээл нь энэ ном юм. Гадаад, дотоодын монгол аман 

зохиолыг судлаачдын товч намтар, хөрөг зураг, судалгааных нь гол чиглэл, тэдний 

дэвшүүлсэн асуудал, дүгнэлт, ном зүйг энэхүү эхний дэвтэрт аль болох дэлгэрэнгүй 

танилцуулахыг зорьж уншигчдад ойлгомжтой байх үүднээс хүснэгт, зураг мэдээлэл, асуулт 

даалгавар, лавшруулан үзэх бүтээл номтой нь танилцуулжээ. 

82.3(1)я73  

Ч-969                     /НХУУТ-3, ГНОФ-4/                ЭШФ Т-25338-25340 

УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ 

Адьяа О. Монгол нэр томъёо судлал: Уламжлал, шинэчлэл: Өгүүлэл, 

илтгэл, дурсамж, ярилцлага: Дэвт.3 / Хян. Д.Төмөртогоо; Эмхт. 

С.Энхжаргал; Диз. Э.Мөнхтөр; Эх бэлт. Б.Үүрийнтуяа.- УБ.: Соёмбо 

принтинг, 2021.- 344х.- ISBN 978-9919-24-097-4. 

“Монгол нэр томьёо судлал: уламжлал, шинэчлэл” хэмээх энэхүү бүтээлд 

О.Адьяагийн 40 гаруй жилийн хугацаанд бичиж туурвисан олон арван 

бүтээлүүдийн дотроос нэр томьёо судлал, хэлний тухай төрийн бодлого, 

толь бичиг болон орчуулгын онол, практикийн тухай асуудлаар бичиж 

нийтлүүлсэн гуч орчим өгүүллийг дээжлэн авч, эмхэтгэн оруулжээ. 

83.3(1) 

А-299     /НХУУТ-5/    ЭШФ Т-25359-25361 
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Сономбалжирын Буяннэмэх: Б.IV: Судлал, шүүмжлэл / Ред. Д.Цэдэв, 

Д.Болормаа; Хэвлэлд бэлт. Д.Цэдэв, Ван Мандуга; Хэвлэлийн диз. 

Д.Ганболд; Хэвлэлийн эх Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2017.- 676х.- 

ISBN 978-99978-1-929-1. 

Зохиогчийг мэндэлсний 115 жилийн ойд зориулсан "Сономбалжирын 

Буяннэмэх" дөрөвдүгээр ботийг монгол бичгээс шинэ үсэгт буулгаж 

зохиогчийн гар бичмэл эх, дармал лугаа дахин тулгалт хийж нягтлан 

шүүжээ. Уг бүтээлд судлал шүүмжлэл, зохиолын онол, хавсралтыг 

багтаан оруулжээ. 

83.3(1) 

С-582                     ЭШФ Б-30846 

Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр.38: Театрт очих урилга / Ред. 

Я.Баяраа; Хэвлэлийн ред. Д.Ганболд; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком 

пресс, 2019.- 182х.- Д.Батсайхан.- ISBN 978-99929-60-69-9. 

Урлаг судлаач Дашдондогийн Батсайханы театрын шүүмжүүдээс "Утга 

зохиол судлал шинжлэл"-ийн 38 дугаар цуврал ном бүтэж байна. Энэхүү 

бүтээлд тухайн үед шинээр тайзнаа тавигдсан жүжиг, найруулагчийн ур 

чадвар, шинэ сэргэг санаа, жүжигчдийн дүрээ хэрхэн бүтээсэн талаар 

мэргэжлийн судлаачийн зүгээс өгсөн үнэлэлт дүгнэлт бүхий янз бүрийн 

цаг хугацаанд бичсэн бичвэрүүд багтсан агаад он дарааллын дагуу 

эмхэтгэжээ. 

83+85.33 

У-575     /НХУУТ-3/    ЭШФ Б-30905-30906 

Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр.40: Францын уран зохиол: 

Романтизм, реализм (XIX зуун) / Ерөн. ред. О.Содномпил; Хэвлэлийн 

ред. Д.Ганболд; Орч. С.Хөвсгөл; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком 

пресс, 2020.- 104х.- Н.Берковский.- ISBN 978-99978-60-92-7. 

Герман, Английн романтизм Францын хувьсгалаас эхтэй тухай өмнөх 

номууд өгүүлсэн билээ. Тийм атал хувьсгалынх нь эх орон болсон 

Францад бүр хожуу романтизм хөгжсөн сонирхолтой түүхийг болон 

романтизм, реализм хоёр хэрхэн зэрэгцэн оршин хөгжсөнийг тодорхой 

өгүүлжээ. 

83+83.3(4Фр) 

У-575     /НХУУТ-3/    ЭШФ Б-30907-30908 

Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр.41: Буддын утга зохиолын 

уламжлалт туурвил /  Ерөн. ред. О.Содномпил; Ред. Г.Билгүүдэй; 

Хэвлэлийн ред. Д.Ганболд; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 

2020.- 380х.- Д.Сумъяа.- ISBN: 978-99978-60-93-4. 

Д.Сумъяагийн "Буддын утга зохиолын уламжлалт туурвил" бүтээл нь 

номт гурван орны утга соёлын хэлхээ холбоо, түүний нутагшин 

ээнэгшсэн онцлогийг харьцуулан судалсан шинжлэл юм. Уг бүтээлд 

Буддын утга зохиол, түүний төрөл зүйл, уран сайхны дүр дүрслэлийн 

уламжлал, шинэчлэлийг Дара эхийн зохиолуудаар жишээлэн харьцуулан 

шинжлэн тусгажээ. 

83 

У-575     /НХУУТ-3/     ЭШФ Б-30899-30900 
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Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр.42: Дүрслэх урлаг: Бичвэрүүд / 

Ерөн. ред. О.Содномпил; Ред. Д.Ганболд; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: 

Жиком пресс, 2021.- 242х.- М.Батзориг.- ISBN 978-99978-60-80-4. 

"Утга зохиолын судлал шинжлэл" цуврал энэ удаа СУИС-ийн Радио 

Телевиз Медиа Урлагийн сургуулийн багш, зураач, докторант 

М.Батзоригийн "Дүрслэх урлаг: Бичвэрүүд" номыг нийтэлж байна. Уг 

бүтээлд өгүүлэл, нийтлэл болон Ван Гогийн дотоод ертөнцийг нээсэн 

захидлуудыг мөн танилцуулжээ. 

83+85.16 

У-575     /НХУУТ-3/    ЭШФ Б-30909-30910 

 

Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр.43: Уран бүтээл шинжлэхүйн 

үндэс (Театрын урлаг) /  Ред. Ж.Дүүрэнбаяр, Х.Чойдогжамц; Орч. 

Ц.Магсар; Эх бэлт. Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2021.- 156х.- 

А.И.Бураченко.- ISBN 978-9919-9803-0-6. 

Энэхүү сурах бичигт театрын судлал шинжлэлийн түүх, онол, 

практикийн хэмжээсүүдэд үндэслэн урлаг судлалын мэргэжлээр сурч буй 

оюутнуудад жүжиг шинжлэхүйн ур чадварыг эзэмшүүлэх нэг хувилбарыг 

тусган харуулжээ. Сурах бичиг нь оюутан суралцагч төдийгүй, эрдэмтэн 

судлаач, сэтгүүлч, шинжлэгч, мөн соёлын салбарт сургалт болон эрдэм 

шинжилгээний судалгаанд оролцож буй мэргэжилтэн хэн бүхэнд тус нэмэр болох болно. 

83+85.33я73 

У-575     /НХУУТ-3/     ЭШФ Б-30903-30904  

Утга зохиолын судлал шинжлэл: Цувр. 44: Монгол аман зохиол дахь 

зохиомол үгс / Ариутган шүүгч С.Дулам; Ред. Д.Ганболд; Эх бэлт. 

Б.Баярбаатар.- УБ.: Жиком пресс, 2021.- 128х.- Д.Нямдорж.- ISBN 978-

9919-25-859-7. 

"Утга зохиол судлал шинжлэл" цувралын энэ дугаарыг утга зохиол 

судлаач, хэл бичгийн ухааны доктор Д.Нямдоржийн энэхүү бүтээлээр 

бэлтгэлээ. Учир хэмээвээс аман зохиолын зохиомол үгсээр оньсоголох 

аргыг судалсан нь шинэлэг бүтээлийн ажил болсон. Энэхүү бүтээлд 

Монголчууд бол аман зохиолын баялаг өвтэй ард түмэн төдийгүй 

оньсогод гэхэд л тэр чигээрээ нүүдэлчдийн өвөрмөц сэтгэлгээ, ёс заншил, амьдрал ахуйн 

хэв маяг, сүсэг бишрэл тод харагддаг талаар дурджээ. 

83.3+82.3(1)  

У-575                                                 /НХУУТ-7/               ЭШФ Б-30891-30893 

Шилдэг ном: Цувр.1: XX зууны утга зохиолын салбар дахь нобелийн 

шагналтнууд.- УБ.: Оффсет хэвлэл, 2003.- 220х.- ISBN 99929-77-15-9. 

Энэхүү бүтээлд XX зуунд утга зохиолын салбарт Нобелийн шагнал 

хүртсэн зохиолчдын онч мэргэн үгс, тэдгээрийн уран бүтээлийн товч 

намтрыг тусгажээ. 

83.3(0)я48 

Ш-663                                  ЭШФ Б-30848 
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УРАН ЗОХИОЛ 

Вард К. Эзгүй гудамжны захын байшин: Төсөөллөөс өөр, сайхан, 

гунигтай, ухаалаг / Ред. Н.Нандинчимэг; Орч. Т.Ариунсанаа; Хавтасны 

диз. Н.Бямбацогт; Эх бэлт. Ж.Мөнхсайхан.- УБ.: Нэпко, 2021.- 386х.- 

ISBN 978-9919-511-03-6. 

Энэ бол алуурчны тухай түүх, Хулгайлагдсан хүүхэд, Өшөө авалт, 

Гудамжны захад орших энгийн байшинд охин Лорэн, муур Оливиятай 

хамт амьдардаг Тед гэх нэгэн эрийн түүх. 

84(7АНУ)-44 

В-18          /НХУУТ-4, ГНОФ-4/   ЭШФ Б-30901-30902 

Галсан Т.  Аугаа шогч Ринчений аянган егөө үгс: Хоёр боть / Ариутган шүүсэн Г.Аким, 

Г.Боди-билигүүн; Эх бэлт. Ч.Эрдэнэбат.- УБ.: Бэмби сан, 2015. 

84(1)я48 

Г-20                                                                                                                             

Тэргүүн боть.- 325х.- ISBN 978-99962-3-370-8. 

Өдгөө шооч Галсан гуай маань шогч багшийнхаа аянган цахилал шиг 

гялсхиймхий гүйх ухаан, нэг ч алдалгүй онох мэргэн харваа шиг сэцэн 

үгсийг 60 жил цуглуулснаа хоёр боть болгон түмэн олондоо толилуулж 

байна. Үг эрж өврөө суйлдаггүй энэ хүний цэцэн цэлмэг ухааных нь гэрч 

болж, эл ном уншигч таны гар дээр очиж байна. 

         ЭШФ Б-30851 

Дэд боть.- 360х.- ISBN 978-99962-3-369-2. 

Өдгөө шооч Галсан гуай маань шогч багшийнхаа аянган цахилал шиг 

гялсхиймхий гүйх ухаан, нэг ч алдалгүй онох мэргэн харваа шиг сэцэн 

үгсийг 60 жил цуглуулснаа хоёр боть болгон түмэн олондоо толилуулж 

байна. Үг эрж өврөө суйлдаггүй энэ хүний цэцэн цэлмэг ухааных нь гэрч 

болж, эл ном уншигч таны гар дээр очиж байна. 

ЭШФ Б-30852 

Давидсон М. Луй Брай-Түнэр харанхуйн жаалхүү / Монгол хэлрүү орч. 

Б.Алтангүл; Эмхт. Б.Дүүрэнтуяа, Б.Тэмүүлэн; Эх бэлт. У.Билэгт-Од; 

Хавтасны диз. Ц.Түмэнжаргал; Орчуулгын багт П.Анхжаргал, 

Б.Дүүрэнтуяа, Д.Марал ба бус.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- 144х.- ISBN 

978-9919-25-114-7. 

Зохиолч Маргарет Давидсон анх 1971 онд англи хэлээр бичиж байсан уг 

зохиолыг Францын Галлимар Залуус (Gallimard Jeunesse) хэвлэлийн газар 

1983 онд эрхлэн гаргаж байв. Ахуйн ослоор 3 насандаа хараагүй болсон 

Луи Брай хүүгийн бодит амьдралаас сэдэвлэн бичсэн уг номонд түүний 

хичээл зүтгэл болоод хараагүй хүмүүст зориулсан бичгийн боловсронгуй хэлбэр болох 

Брайн цагаан толгойг зохион бүтээсэн түүхийг өгүүлдэг. 

84(Фр) 

Д-12          ЭШФ Б-30837-30838 
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Мопассан Г.Д. Шилдэг өгүүллэгүүд / Эмхт. Б.Алтангүл; Эх бэлт. 

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

228х.- ISBN 978-9919-21-877-5. 

Эл түүврийг эмхэтгэхдээ хэн нэгэн орчуулагчийн бүтээлийг цэгнэн 

дүгнэхийг зорьсонгүй. Харин Ги дө Мопассан гэх суут зохиолчийн 

монгол хэлнээ орчуулсан богино өгүүллэгийг нэгтгэн, мөн арвижуулж 

уншигч түмэндээ барихыг урьтал болгосон тул эх зохиолтой нь тулган 

шүүж засвар хийсэнгүй, тухайн үед яаж монголчилсон тэр хэвээр нь 

орууллаа. 

84(4Фр)-44 

М-71          ЭШФ Т-25282-25283 

Ногоон ном: Цувр. 1: Миний нутаг: Байгалийн сэдэвт шилдэг бүтээлийн 

чуулган / Редакцийн зөвлөл Д.Төрбат, Д.Нямаа, Ш.Пүрэвсүрэн. – УБ.: 

Бэмби сан, 2013.- 294х.- ISBN 978-99962-3-238-1. 

Байгалийн сэдэвт уран зохиолын энэ чуулган бүтээлээс Д.Нацагдорж, 

Б.Явуухулан, С.Эрдэнэ, Д,Пүрэвдорж, Б.Лхагвасүрэн, Б.Догмид, С.Пүрэв, 

С.Лочин, Б.Хүрэлбаатар нарын тансаг үгс уран санаа, гүн ухаарал, мөнх 

оршихуйн гаргалгааг та бүхэн унших болно. 

84(1) 

Н-674                                                                                           ЭШФ Б-30844 

Очиров Д. Боди Сэдьхэл: Уянгата шүлэгүүд ба поэмэнүүд.- Улаан-Үдэ: 

Изд-во ПАО, 2018.- 255.- ISBN 978-5-91407-168-1. 

Очиров үргэлж орчин үеийн байдлын хурц мэдрэмжээр ялгагддаг байсан 

бөгөөд түүний ажлын бүх үе шатанд энэ цаг үед хамааралтай гол сэдэл 

байдаг. Олон шүүмжлэгчид түүний яруу найргийн авъяаслаг зүйрлэл, 

дүрслэлийн сэтгэлгээний нэгдмэл байдал нь ертөнцийг философийн 

ойлголтоос үүдэлтэй гэж тэмдэглэдэг.Хэлний яруу найргийн бүтцийн 

уламжлалт бус байдал нь мөн түүний бичих хэв маяг юм. Очировын яруу 

найраг дахь үндэсний хэв маяг, сэтгэлгээний онцлог, дорнын соёлын ёс 

зүй, гоо зүйн үнэт зүйлс, түүний ертөнцийг үзэх өргөн цар хүрээтэй хослуулсан нь 

Буриадын яруу найрагт түүний хувьд онцгой байр суурийг тодорхойлдог. Уг бүтээлд 

түүний шүлгүүд багтжээ. 

84(2Орос.Бур)-5  

О-605                                                                                                                        ЭШФ Б-30853 

ГҮН УХААН 

Гегель Г.В.Ф Философийн түүхийн лекцүүд / Ред. Г.Чулуунбаатар; 

Орч. Б.Даш-Ёндон; Эх бэлт. Т.Энхтунгалаг; Хавтасны диз. 

Ц.Бямбасүрэн.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2021.- 636х.- ISBN 978-9919-26-

143-6. 

“Философийн түүхийн лекцүүд” хэмээх энэхүү бүтээлд философийн 

үүсэл, хөгжилд хувь нэмэр оруулсан философичдын талаарх мэдээлэл, 

логик, физик, ёс зүйн талаарх үзэл баримтлалыг тайлбарласан байна. 

Бүтээлийг академич Г.Чулуунбаатар редакторлажээ. 

87.3  

Г-345                                                                                                                                                ЭШФ Т-25319-25320 
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Франкл В. Хүмүүний утга учрын эрэлд= Man's search for meaning: 

Идэр залуу насныханд зориулсан хувилбар / Ред. Б.Эгшиглэн; Орч. 

Л.Энхтүшиг, Э.Солонго; Эх бэлт. Б.Сарнай.- УБ.: Соёмбо принтинг, 

2021.- 160х.- ISBN 978-9997-8450-92. 

Уг бүтээл бидэнд амьдралын хамгийн гашуун зовлонг амссан, хүнд 

хэцүү бэрхшээл бүрийг мэдэрч үзсэн хүний мөн чанар, нөхцөл байдлыг 

тодорхойлох Виктор Франклийн сэтгэл зүрх рүү хөтлөх болно. Түүний 

бичсэн энэхүү ном уншигч танаа амьдралын ойлгомжгүй, хар бараан 

зүйлийг илүү гүн гүнзгий ойлгож, амьдралын хатуу, гашуун зовлон, 

амьдралын утга учрыг хөглөж, хөтөч болох билээ. 

88.3 

Ф-834     /НХУУТ-7, ГНОФ-5/   ЭШФ Б-30917-30919 

 

ОРОС ХЭЛ ДЭЭРХ НОМ  

Практические пособие по борьбе с коррупцией и служебными 

правонарушениями в органах полиции / Фото Кристофер Гервиг, Шальк 

ван Зюйдам.- М.: ДКВС., 2014.- 420с.- ISBN 978-92-9222-190-4. 

Практические пособие по борьбе с коррупцией и служебными 

правонарушениями в органах полиции призвано помочь органам 

полиции в разработке эффективных мер по противодействию коррупции 

в своих рядах, развитию потенциала в борьбе с преступностью, 

укреплению общественной безопасности и законности, повышению 

уровня доверия. 

67.401.213 

П-69                                                                                                                         ХЗС 4793-4797  

 

ГАДААД ХЭЛ ДЭЭРХ НОМУУД 

EDUCATION SCIENCE 

Calkins L.M. The art of teaching reading: Photography by Peter 

Cunningham.- NY.: Longman, 2001.- 580p.- ISBN 978-0321080592. 

In The Art of Teaching Reading, nationally acclaimed educator Lucy Calkins 

offers a compelling glimpse into the methods, insights and day-to-day 

classroom practices which have helped hundreds of teachers do more in the 

teaching of reading than most dreamt possible. This is the story of brilliant 

teachers whose children learn to read with eagerness and to talk and write in 

stunning ways about their reading. Full of inspirational classroom stories,The 

Art of Teaching Reading is even more powerful when one considers that the methods Calkins 

describes are transforming teaching practices across the largest school district in the world. Lucy 

Calkins is a Professor of Curriculum and Teaching at Teachers College, Columbia University, and 

an acclaimed speaker, with frequent keynote addresses at conferences across the country. She is 

also the author (or co-author) of numerous books, including the best-selling sister volume, The Art 

of Teaching Writing (Heinemann),Raising Lifelong Learners: A Parents' Guide (Perseus Books), 

and A Teacher's Guide to Standardized Reading Tests: Knowledge is Power (Heinemann). 

74.202.5 

С-16              ГФ 60 20321 
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Davis J., Hill S. The no-nonsense guide to teaching writing: Strategies, 

structures, and solutions.- Portsmouth: NH Heinemann, 2003.- 251p.- ISBN 

978-0325005218. 

Filling their book with specific how-to details, Judy Davis and Sharon Hill 

describe the organization of a successful yearlong writing workshop, centered 

on writing cycles and the writing notebook. They help teachers prepare tools, 

address management issues, get the work started, and build momentum as 

students increase their understanding of good writing practice. 

74.202.5 

D-26              ГФ 60 20323 

 

Dorn L.J., Soffos C. Teaching for Deep Comprehension: A Reading 

Workshop Approach.- Portland: Me Stenhouse Publishers, 2005.- 182p.- 

ISBN 978-1571104038. 

Linda Dorn and Carla Soffos describe the process of comprehension as a 

reflection of the mind—a window into the reader's thoughts. In Teaching for 

Deep Comprehension they discuss comprehension from a socio-cognitive 

perspective — specifically, how teachers can use the social context of reading 

workshop to promote deep comprehension. The book is framed around three 

guiding questions:Can comprehension be taught? How does a model become 

a barrier to comprehension?When does a tool become the reason for reading? Linda and Carla 

mesh complex theories of comprehension with everyday practical examples in such a way as to 

help teachers develop a better understanding of what it means to comprehend while reading. The 

book's appendix contains a wealth of reproducible materials, including text maps, graphic 

organizers, book lists, and resource charts. Supporting the text is a DVD containing eighty-five 

minutes of video from a first-grade reading workshop (shared reading, author studies, share time), 

an adult book discussion, a fourth-grade reading workshop (mini-lesson and literature discussion 

groups), and other settings. 

74.202.5 

D-74              ГФ 60 20322 

Language and reading disabilities / Edited by Hugh W.Catts, Alan G.Kamhi.- 

2nd ed.- Boston: Pearson, 2005.- 352p.- ISBN 978-0205444175. 

Written by leading experts in the field, Language and Reading Disabilities, 

Second Edition, is the most up-to-date book on the nature and treatment of 

reading disabilities. Increased evidence has continued to mount in support of 

the language basis of reading disabilities and much has been learned in the past 

decade about how children learn to read. With a strong clinical and research 

basis, the book provides a broad perspective of language problems associated 

with reading disabilities. It includes the latest theories of reading development, causes of reading 

disabilities, developmental changes in reading disabilities, and theoretically-motivated research to 

improve phonological processing, decoding, comprehension, writing, and spelling abilities. The 

book compares spoken and written language and notes similarities and differences. The acquisition 

of reading and reading-related language abilities are discussed. In the second half of the book, 

recognized experts in the areas of assessment and remediation of reading and writing disorders 

discuss the identification, assessment, and treatment of reading and writing disorders. 

74.3 

L-24            ГФ 60 20318 
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Rebecca Barr et al. Reading diagnosis for teachers: An instructional 

approach.- 5th ed.- Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2007.- 422p.- ISBN 978-

0205498314. 

In this fourth edition, the authors offer an Instructional Approach that 

consistently helps the reflective practitioner connect diagnosis with 

instructional planning. It provides many more cases from actual students and 

classrooms than other diagnosis books, as well as a strong research and 

theoretical grounding for practice. The authors introduce readers to early 

literacy screening, running records, informal reading inventories, miscue analysis, assessment 

issues related to national and state initiatives and much more. 

74.202.5 

R-30           ГФ 60 20320 

LINGUISTICS 

Gass S.M., Selinker L. Second language acquisitio: An introductory course.- 

3rd ed.- New York: Routledge, 2008.- 593p.- ISBN 978-0805854985.  

The new and updated edition of this bestselling introductory textbook is a 

comprehensive overview of the field of second language acquisition. In an 

easy-to-read, accessible style, it provides students with information about the 

scope of the field, but also provides background information on related areas 

such as first langage acquisition. The book introduces students to current 

issues of data collection and data analysis, as well as provides an historical 

overview of the field, thus giving students context and perspective about how 

today's issues arise from earlier approaches. 

Each chapter offers discussion questions and/or problems so that students can put their knowledge 

to use in a way that is relevant to what they have learned, but that also challenges them to go 

beyond what is in the chapter and to relate information across chapters. The book covers a range 

of areas of second language research including sociolinguistic, psycholinguistic, and linguistic 

perspectives. It also includes a chapter on the lexicon and on instructed second language learning. 

The concluding chapter pulls the information in the previous chapters together into a coherent 

framework that challenges students to think about the field of second language acquisition as a 

whole. 

81.1 

G-24              ГФ 60 20319 

Murray, D.M. Write to learn.- 8th ed.- Boston Thomson: Wadsworth, 2005.- 

328p.- ISBN 978-1-4130-0173-0. 

WRITE TO LEARN establishes a framework for students to create original 

and compelling writing. Donald Murray, with his famous clear and succinct 

writing style, moves the beginning student writer from an initial idea all the 

way to a final draft. In addition, revisions to this edition should make the book 

more appealing to Creative Nonfiction instructors. 

81.2-5 

М-96                  ГФ 60 20316 
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Raimes A. Grammar troublespots: A guide for student writers.- 3rd ed.- New 

York: Cambridge University Press, 2006.- ISBN 978-0-521-53286-0.  

Ideal for student writers, this compact grammar reference guide contains many 

challenging and useful practice activities. This text provides a guide to the 20 

most common errors students make in writing, such as subject verb agreement, 

verb tense choice, and article usage. Each unit contains a straightforward 

description of the troublespot and practice activities. An answer key enables 

students to use the book as a self study reference guide. 

81.2Eng-4 

R-17               ГФ 60 20317 

PHILOSOPHY 

Sarkar R. Development law and international finance Executive / edit. Rosa 

M.Lastra.- 2nd ed.- Boston: Kluwer Law International, 2002.- 329p.- ISBN 90-

411-8886-X. 

This book describes how international development works, its shortcomings, its 

theoretical and practical foundations, along with prescriptions for the future. 

The text is structured into two basic parts: the first part deals with the theoretical 

and philosophic foundations of the subject, and the second part sets forth issues 

relating to the international financial architecture, namely, international 

borrowing practices, privatization, and emerging economies. In particular, the 

book provides new, innovative analysis on corruption as an impediment to 

sustainable development. Thus fresh new analysis adds depth and clarity to a field that heretofore 

has been scattered and superficial. Finally, the “right to development” within the international 

human rights discourse is critically reviewed, particularly in light of new jurisprudence emerging 

from the African context.This book offers a fresh, new and balanced legal perspective on the 

development process. The text has been rigorously researched and has many practical facets based 

on the author’s professional experience within the international development field. 

67.412  

S-22                                                                                                                          ХЗС 3346-3347 

 

 

 
 


