Дэлхийн сонгодог утга зохиол: Б.1-10 / Орч. О.Чинбаяр; Хян. Г.Аюурзана.УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.- 480x.- ISBN 978 -9919-9512-3-8.
Б.1: Хэрмин Мэлвилл. Моби дик буюу цагаан халим .
Америкийн зохиолч Хэрман Мэлвиллын "Моби Дик буюу Цагаан Халим"
хэмээх ном XIX зууны романтик утга зохиолын аугаа хийгээд гайхалтай бүтээлийн
тоонд зүй ёсоор ордог. Энэхүү романы ихэнх үйл явдал тэр чигээрээ далай тэнгист
өрнөж буйгаараа онцлог. Тэр тусмаа хоёр их гүрний дунд оршдог эх газрын манайх
шиг орны уншигчдын хувьд далайн амьдрал тун чиг сонирхол татаж мэдэх юм.
"Моби Дик"-ийн үйл явдал адармаатай, ямарч насныханд хүртээлтэй, ойлгоход
хэцүү, нэн түвэгтэй асуудал үгүй тул уран зохиол шимтэн уншигчдад олон талын
мэдрэмжийг төрүүлсэн онцгой гойд сонгодог бүтээл болох нь тодхон харагдана.
Халим судлалын нэвтэрхий толь гэгддэг энэхүү романд хүн, байгалийн харьцаа,
тэдгээрийн харилцан шүтэлцэл хийгээд эсрэг тэсрэг байр суурийг эрхэм зохиолч
тод томруун харуулсан нь олзуурхууштай...

Соёмбо нэвтэрхий толь: Эм, цэцэрлэгийн ургамал / Ерөн. ред.
Ч.Содномцэрэн, Ц.Цэндээхүү.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2020.- 488x.: Зур.- ISBN 97899978-6-381-2.
Энэхүү нэвтэрхий толь Ботаник, ургамлын аж ахуй, генийн сан,
интродукцийн шинжлэх ухааны талаарх хамгийн торгон, хамгийн өргөн, түгээмэл
танин мэдэхүйн ойлголт өгч мэдээллийг мэдлэг, мэдлэгийг баялаг болгон
ашиглахад чиглэгдсэн анхдагч эх материал болно.

Шаандар П., Өлзий-Орших Ш.
Метал бус ашигт малтмалын ордын эрлийн цогцолбор арга / Ред.
Ж.Лхамсүрэн, П.Дугармаа.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2018.- 536x.- ISBN 978-99978-3924-4.
Уг бүтээл нь метал бус ашигт малтмалын тухай ерөнхий ойлголт, түүний
онцлог, геологийн гарал үүсэл, тархалтын зүй тогтол, ангилал, олборлох,
боловсруулах арга зам хийгээд Монгол Улсын метал бус ашигт малтмалын
геологийн судалгааны хөгжлийн талаар товч өгүүлсэн болно. Ашигт малтмалын
төрөл болгоныг бие даасан бүлэг болгосноос гадна бүлэг тус бүрт тухайн ашигт
малтмалын тухай ерөнхий ойлголт, түүний хэрэглээ, чанарт тавих шаардлага,
үйлдвэрлэлийн ордын гарал үүслийн төрөл, дэлхийн сонгодог ордуудын жишээ,
түүнчлэн Монгол Улсад судлагдсан байдал, төлөөлөх ордуудын товч бичиглэлийг
оруулсан байна.

Ганбаатар Д. ба бус.
Менежмент: Сурах бичиг / Д.Ганбаатар, Я.Шуурав, Д.Сэржамц; Орч.
Ш.Нарантуяа.- УБ.: Сэлэнгэпресс, 2019.- 496x.- ISBN 978-99978-1-266-1.

Соном Я.
Нүүдэлчин Монгол ухаан: Түүхэн шастарт роман.- УБ.: Соёмбо принтинг,
2019.- 336x.- ISBN 978-9919-21-800-3.

Монголын орчин үеийн уран зохиолын түүхэн товчоо: Лекцийн эмхтгэл /
Эмхэт. П.Яньдий; Хян. Д.Оюунбадрах, С.Хөвсгөл.- УБ.: [Хэвлэлийн газаргүй],
2019.- 318x.- (МУБИС).- ISBN 978-99962-63-51-4.

Цанжид А., Дэлгэржаргал Ц.
Хос суртахуунт төр / Ред. С.Отголжий.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.- 396x.ISBN 978-9919-21-793-8.
Энэхүү түүвэрт профессор А.Цанжидын сүүлийн жилүүдэд бичиж төрөл
бүрийн сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүллүүд голчлон орж байна. Түүнчлэн
Ц.Дэлгэржаргалтай хамтран бичсэн Захиргааны шинэчлэлийн онолын эрэлд
хэмээх нэлээд том хэмжээний өгүүлэл багтаж байна.

Цанжид А.
Монголын төрт ёс / Ред. С.Отголжий.- УБ.: Соёмбо принтинг, 2019.- 272x.ISBN 978-9919-21-382-4.
Энэхүү номд төр, төрт ёс хэмээх ойлголтыг олон талаас нь эрэгцүүлэн
шинжилж тэдгээрийн талаар шинэ тодорхойлолтыг санал болгож байна. Ялангуяа
төрт ёс хэмээх ойлголтын талаар өрнө, дорнын шинжлэх ухаанд тогтсон тодорхой
ойлголт төдийгүй түүнийг барьж шинжилсэн дорвитой судалгаа байхгүй байна.
Тиймээс энэ талаар тусгайлан хийсэн судалгаа учраас энэхүү номын агуулга
шинэлэг болно. Уг судалгаанд, төр, төрт ёс хэмээх ойлголтын талаар
тодорхойлолт гаргаснаас гадна төрт ёсны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлж
түүнд түшиглэн Монголын төрт ёсны бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн талаар улс төр
судлал, түүхэн аргыг ашиглан дэлгэрэнгүй авч үзсэн.

Сэмбээжав Б.
Хүн, мал амьтны экологи / Ред. С.Бямбамаа, С.Бямбажаргал.- УБ.: BCI
хэвл., 2019.- 748x.- (ХААИС).- ISBN 978-9919-21-973-4.
Б.5: Мянган мэргэшлийг өвлөсөн амьдрах ухаан.
XXI зууны хамгийн үнэ цэнэтэй таваар бол мал амьтны биологи-экологийн
тухай мэдлэг, бүтээхүйн ухаан... аливааг хийж гүйцэлдүүлэх ур чадвар мөн болох
талаар таньтай санал бодлоо солилцож малчин өрх бүр жижиг үйлдвэр, хүн бүхэн
шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч-ажил үйлчилгээ санаачлагч гэсэн тэдний амь
ахуй экологийг гадаад, дотоод өнцгөөс нь тодорхойлохыг хичээсэн байна.

