
 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ 

ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

 

 

МУҮНСангийн ном зүйч Б.Цогжаргал 



ОРШИЛ 

Мэдээллийн зуунд мэдээлэл бол түшмэдүүд ухааран бодож, үйл ажиллагаа, төрийн 
бодлогодоо тусгах, хувь хүн ч гэсэн сэхээрэх, гэгээрэх шаардлагатай зүйл гэдэг бол улиглалтгүй 
тодорхой асуудал юм шүү. Мэдээлэл зэвсгийн эрин хэдийнэ эхэлчихээд байна шүү! *    

Л.Түдэв (Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, Ардын Уран Зохиолч, СГЗ,  
Төрийн шагналт, доктор, профессор, XX зууны манлай сэтгүүлч) 

 
Номын сангийн мэдээллийн үйлчилгээ нь эрт дээр үеэс номын сангийн тэргүүлэх чиглэлийн 

ажил байсаар ирсэн. 1980 оноос хойш номын санг автоматжуулах шинэ алхам бүр номын 
сангийн үйлчилгээг өөрчилж ирсэн. 

Үүний нэг тод илрэл нь орчин үед олон хүчин зүйлээс шалтгаалан цахим орчинд үйлчилгээ 
үзүүлэх хэрэгцээ шаардлага тулгараад байна.  
 Тоон хэлбэрээр хэрэглэгчид авах боломжтой мэдээллийн төрлүүд улам бүр нэмэгдсээр 
байна. 
  
 
* Түдэв Л. Мэдээлэл зэвсгийн эрин: // "Зиндаа" сэтгүүл.- 2017.06,07 сар.- №05(505); https://news.zindaa.mn/2a6q 
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ОРШИЛ 

   

Иймээс мэдээллийн эрин зуунд номын сангийн 
үйлчилгээ төдийгүй зорилго, чиглэл, үүрэг, улмаар 
номын сангийн нэршил, тодорхойлолт ч өөрчлөгдөх 
чиг хандлагатай байна.* 

 
 
 
 
 

* “Орчин үеийн номын сангийн нийгэм, соёлын орон зай” сэдэвт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт // Дорнод Сибирийн соёлын 
их сургуулийн “Эчнээ болон мэргэжил дээшлүүлэх төв”.- 2017.12.18-22. 



НОМ ЗҮЙ СУДЛАЛ 
Орчин үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүний тухай мэдээллийг уншигчдад 

зорилго чиглэл, системтэйгээр дамжуулах үүрэг бүхий үйл ажиллагааны 
салбарыг “Ном зүй” гэж тодорхойлдог. Иймээс ном зүй нь бүхэлдээ ном 
хэвлэлийг ашиглахад туслах, түүнийг судалж боловсронгуй болгох онол 
практикийн салбар ухаан мөн юм. 

 
Олон жилийн турш ном судлал, номын сан судлалын салбар ухаантай 

хам нэгдэлтэй хөгжиж ирсэн, номыг мэдээлэл зүйн талаас нь хүний оюуны 
олон талт хэрэгцээнд тулгуурлан төрөлжүүлэн зүйлчилж судалдаг онол 
практикийн ухаан бол “Ном зүй судлал”-ын ухаан юм.*   

 
 

* Цэзэн Ж. Номын сан – ном зүй судлал // Номын санч.- 2009.- №2.- Х.16-20. 



НОМ ЗҮЙ СУДЛАЛ 

 

Ном зүй ямагт тухайн түүхэн эрин үедээ сэдэв зүйлээрээ тэргүүлэх 
байр эзэлж байсан хэдий ч бага анхаарал татдаг салбар байсаар 
ирсэн ба одоо ч тийм байгаа билээ.* 

 
Хүрээ бүр өөр өөрийн бартай, ном судрыг давхардуулж хэвлэдэггүй 

байх үүднээс бүртгэлүүдийг бэлтгэж мэдээлдэг байсан байна.*  
 
 
 
 

* Цэзэн Ж. Номын сан – ном зүй судлал // Номын санч.- 2008.- №1.- Х.27-30. 
* Цэзэн Ж. БНМАУ-ын ном зүйн хөгжил, өнөөгийн байдал: Эрдэм шинжилгээний бүтээл / Ред. М.Баянзул.- УБ., 1994.- Х.12-13. 



НОМ ЗҮЙ СУДЛАЛ 

Манай оронд ном зүйн ажлыг хөгжүүлж эхэлсэн нь бүр 1930-аад оны үед 
хамаарах боловч түүнийг уншигчдын эрэлт шаардлаганд тохируулан орчин үеийн 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохион байгуулж явуулсан нь 1950-аад оны сүүлээс 
эхэлжээ.   

1936, 1937 онд монгол бичмэл ба хэвлэмэл номын хоёр томоохон бүртгэл 
гарсан бөгөөд тус бүртгэлийн онцлогыг тодруулан бичихийн зэрэгцээ цаашид ямар 
арга хэмжээ авах талаар 1976 онд УТНС-ийн орлогч захирал Ш.Базар асуудал 
дэвшүүлж байсан байна. 

Энэ бүртгэлийн онцлог нь: 
а/. Монгол хэл дээр хэвлэгдэж улсын номын сангийн номын фондод 

хуримталсан бараг бүх монгол номыг өөртөө багтааснаараа улсын хэмжээний 
бүртгэлийн шинжтэй юм... * 

 
* Базар Ш. БНМАУ-ын ном зүйн хөгжилт, өнөөгийн шаардлага // Номын санч.- 1976.- №4.- Х.7-14. 



УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ 
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

Сүүлийн жилүүдэд өсөн нэмэгдэж байгаа цахим мэдээллийн хэрэгслийн огцом өсөлт нь 
үндэсний ном зүйн үндсэн суурь ойлголт, туршлагыг дахин эргэж харах хэрэгтэйг сануулж 
байна.  

  
Дээр дурдсан “Монгол улсын арваннэгдүгээр оноос эдүгээ хүртэлх хэвлэмэл зүйлийн 

бүртгэл”*-ийг 1936 онд эмхэтгэн хэвлүүлж монголын орчин үеийн ном зүйн эхийг тавьжээ.  
 
Эдгээр бүртгэлийн нь хавтаснаа Цэвэл гэсэн нэр байхгүй ч 1937 оны бүртгэлийн оршилд 

нь “... нөхөр Цэвэлээс зохиож гаргасан ...” гэсэн үг буйгаас гадна Шинжлэх ухааны 
хүрээлэнгийн удаа дараагийн тайлан, ойн баярын илтгэл зэргээс Я.Цэвэлийн бүтээл гэх 
дүгнэлт хийж байсан байна.   

 
 
 

* Монгол улсын арваннэгдүгээр оноос эдүгээ хүртэлх хэвлэмэл зүйлийн бүртгэл.- УБ.: 1926.- 93х.- (БНМАУ-ын ШУХ). 
 



УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ  
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

   

Энэ үеэс хойш “Монгол улсад 1913-1944 
онд хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл”,  
“БНМАУ-д 1945-1955 онуудад монгол хэл дээр 
хэвлэгдсэн номын товч бүртгэл: №1”, “БНМАУ-
д 1945-1958 онуудад монгол хэл дээр 
хэвлэгдсэн номын товч бүртгэл: №2”, “БНМАУ-
д 1959-1960 онд хэвлэгдсэн монгол номын 
бүртгэл”, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1967, 
1968-1970, 1971-1972, 1973-1975, 1976-1979, 
1980-1984, “Монгол Улсад 1985-1990 онд 
хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл” гэх 
нэртэйгээр 12 ном зүйн бүртгэл гарсан бөгөөд 
эдгээр 13 бүртгэл нь улсын хэмжээний 
(Үндэсний) бүртгэлийн шинжтэй бүртгэн 
мэдээлэх ном зүйн бүртгэл юм.    



УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ  
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

   

 
Эдгээр бүртгэлийн өмнөх үгээс үзэхэд хэдийгээр монгол улсад хэвлэгдэн 

гарсан бүх хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг багтаахыг оролдсон боловч данс 
бүртгэлд аваагүй, зарим ном олдохгүй болсон, хуучирч хэрэгцээгээ алдсан, 
зарим яам, албан үйлдвэрийн газраас дотоодын хэрэгцээндээ зориулж 
хэвлэсэн, ойд зориулсан товхимол учир номын санд өгөөгүй зэрэг 
шалтгаанаар бүрэн хамруулаагүй орхигдсон, зөвхөн өөрийн номын сангийн 
сан хөмрөгт байгаа номыг үндэслэн хийсэн гэсэн тайлбартай байна. 

 
Гэхдээ тухайн үед улсын хэвлэх үйлдвэр цөөхөн бараг ганц байсан бөгөөд 

ном хэвлэлийг төлөвлөгөөтэй хэвлэдэг, ирэх онд ямар ном хэвлэгдэх тухай 
хэтийн ном зүй “Сэдэвчилсэн төлөвлөгөө” гардаг байсан учир орхигдсон ном 
хэвлэл харьцангуй бага байсан бизээ. 

 



  

1990 оноос хойш улсын чанартай ном зүйн бүртгэл 
хэвлэгдэн гараагүй мэт харагдах боловч МУҮНС-аас 
эрхлэн 1921-2019 оны ном зохиолыг хамруулсан 
“МУҮНС дахь архивын бүртгэн мэдээлэх ном зүй: 7 
боть” бүртгэлийг мөн л өөрийн номын сангийн сан 
хөмрөгийн хүрээнд гаргасан юм.  

1990 оноос хойш хэвлэгдсэн ном хэвлэл нь 4-7-р 
ботид орсон бөгөөд 23047 нэрийн ном багтжээ. Гэвч 
зах зээлийн ороо бусгаа үед хэвлэн нийтлэлийн 
бодлого алдагдсан, номын сангийн ном авах төсөв 
бага, заавал авах хувийн хэрэгжилт муу зэрэг 
шалтгааны улмаас энэ хугацааны ном хэвлэлийг 
нилээд дутуу бүрдүүлсэн байгаа нь тайлан мэдээнээс 
харагддаг.  

Заавал авах хувь нь улсын хэмжээнд хэвлэгдэн 
гарч байгаа ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг хадгалах, 
бүртгэх, мэдээлэх зорилготой юм.  

УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ 
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 



  
  

Иймд монгол улсад шинээр хэвлэгдсэн хэвлэл бүрийг оруулсан, иж бүрэн, 
олон улсын хүлээн зөвшөөрөгдсөн ном зүйн стандартын дагуу Үндэсний ном 
зүйн бүртгэлийг эмхэтгэж, тогтмол хугацаанд гаргах нь монгол улсын номын 
сан, ном зүйн хөгжилд ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд улсын хэмжээний 
ном хэвлэл, хэвлэн нийтлэлийн бодлого, энэ чиглэлд хандаж, системтэй 
хөгжих чиглэлийг тавьж өгнө.  

  
  
Энэ санаа өмнө нь судлаач Ж.Цэзэнгийн бүтээлд мөн тусгагдсан байдаг.* 
 
 

* Цэзэн Ж. БНМАУ-ын ном зүйн хөгжил, өнөөгийн байдал: Эрдэм шинжилгээний бүтээл / Ред. М.Баянзул.- УБ., 1994.- Х.44. 

УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ 
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 



УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ  
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

   

Жилд ISBN дугаар авч хэвлэгдэж байгаа номын тоог сүүлийн 4 жилээр дундажлавал жилд 
3650 ном гарч байна. Энэ нь монгол улсад жилд хэвлэгдэн гарч байгаа номын тоог тогтоож 
чадахгүй юм. 

Иймд ISBN дугаар аваагүй хэвлэгдсэн бусад ном төдийгүй эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл, 
цахим нөөцүүд, хэвлэмэл бус материал гэх мэтчилэн бусад улсын хэмжээний бүхий л материалыг 
хамруулах шаардлагатай байна. 

 
 
 
 

Д/Д Он ISBN олгосон номын тоо 

1 2018 3600 

2 2019 3800 

3 2020 3300 

4 2021 3900 



УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ  
ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН СУУРЬ БОЛОХ НЬ 

Одоогийн байдлаар манай номын санд болон лавлагааны сан хөмрөгт бүртгэгдсэн ерөнхий болон салбар нийт 238 ном зүйн 
бүртгэл байна. 

Үүнээс монгол улсад хэвлэгдсэн улсын чанартай ном зүйн бүртгэлд бүртгэгдсэн монгол номыг агуулгаар нь тоймлон авч үзлээ.   
(Ном зүйч Г.Баяртуяагийн хамт) 

1921 оноос 1990 он хүртэл монгол улсад хэвлэгдэж, улсын ном зүйд  
бүртгэгдсэн монгол номын тойм (төрөл ангиар) 
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Үндэсний цахим ном зүйн бүртгэл хийх туршлага Монгол Улсын Үндэсний номын санд 
байгаа.  

 
Жишээлбэл: Монгол улсын Үндэсний номын сан нь Үндэсний тогтмол хэвлэлийн 

өгүүллийн нэгдсэн мэдээллийн санг байгуулах ажлыг 2017 оноос зохион байгуулж, одоогийн 
байдлаар 40 гаруй номын сантай гэрээ байгуулан ажиллаж, өдөр тутмын болон тогтмол 
хугацаанд хэвлэгдэн гарч буй тогтмол хэвлэлийн 100,000 гаруй өгүүллийг түүвэрлэн “Zotero” 
програмд оруулж, лавлагаа-ном зүйн ажилд ашиглахын зэрэгцээ энэхүү сангаа ашиглан 
1987 оноос хойш хэвлэгдээгүй тасарсан байсан “Тогтмол хэвлэлийн өгүүллийн ном зүйн 
бүртгэл” 1988-2013 оныг хамарсан 7 дэвтэр ном зүйн бүртгэл хэвлэн гаргаад байна. Энэ 
ондоо багтан 2014-2017 оныг хамарсан 3 дэвтэр гарах болно. 

 
Номны тухайд мөн улсын хэмжээнд хэвлэгдэн гарч буй ном хэвлэлээс бололцооныхоо 

хэрээр архивлан хадгалж байдаг монгол улсын хамгийн том номын сан билээ. 
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УЛСЫН БҮРТГЭН МЭДЭЭЛЭХ НОМ ЗҮЙ НЬ 
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Дэвшүүлж буй санал: 

- Үндэсний ном зүйн удирдамж боловсруулах,  
- Үндэсний цахим ном зүйг хийж эхлэх, 
- Үндэсний ном зүйн агентлаг байгуулах, эсвэл агентлагийн үүргийг аль 

нэг байгууллага биелүүлэх, 
- Үндэсний ном зүйн бүртгэлд улсын хэмжээнд хэвлэгдэн гарч буй 

хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус материал, мэдээллийн нөөц бусад 
бүтээгдэхүүнийг орхигдуулахгүй оруулах, 

- Түншлэгч байгууллагуудтай хамтран ажиллах. 
 



Үндэсний ном зүйгээ хамтдаа бүтээцгээе. 
  
Хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцож, 
саналаа нэмэрлээрэй.  

Харилцах: 
 Утас:   70112397, 88503508 
                Email: btsogoo0211@gmail.com 

БАЯРЛАЛАА 
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