
БНСУ-ын үндэсний ном зүй

МУҮНС, Ном зүйч Т.Наранчимэг



1963 

он

Номын сангийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь

хэсэгт "Дотоод, гадаадын ном зүйг бий болгох,

нэвтрүүлэх" гэсэн заалтыг оруулсан бөгөөд үүгээрээ

үндэсний ном зүйг гаргах чиг үүргийг олгосон.

1964 

он
1945-1962 оны хооронд хэвлэгдсэн 

“Солонгос ном”-уудын иж бүрэн ретроспектив судалгаа.

1965 

он

- Хадгаламжийн журмын хэрэгжилтийг хангах тухай тогтоолыг

зарласнаар үндэсний ном зүй гаргахад тавигдах шаардлага бараг

биелсэн.

- 1963, 1964 онд хадгалагдсан мэдээллийн ном зүйг агуулсан

“Дэлхийн Дахан Ардын Улсууд”, “Бүгд Найрамдах Солонгос Ард

Улс” -д хэвлэгдсэн.

- Хэрэглээний стандарт: Солонгосын баримт бичгийн

автоматжуулалтын каталогийн техникийн дүрэм дагуу

СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН ТҮҮХ

2004 

он
“Солонгосын Нийтлэлийн жагсаалт” CD-ROM 

форматаар хэвлэгдэж эхэлсэн.

2005 

он

Үндэсний практик ном зүйн үүргийг гүйцэтгэхийн 

тулд гарчгийг “Солонгосын үндэсний ном зүй” 

болгон өөрчилж, том багтаамжтай мэдээлэл өгөх 

чадвартай DVD-ROM зөөвөрлөгчийг баталсан.

2014 

он

Цахим ном, вэб орчны хайлтын системээр 

дамжуулан “Солонгосын үндэсний ном зүй”

хэвлүүлсэн.

2020 

он

“Солонгосын үндэсний ном зүй” вэб хуудсыг номын 

санч шинжээчдийн портал руу шилжүүлэв.

2021 

он

“Солонгосын үндэсний ном зүй” нийтэд мэдээлэл

өгсөн (төлөвлөсөн).



ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ ХИЙХ БОДЛОГО

Солонгосын Үндэсний номын сан нь Номын

сангийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх

хэсгийн 1-д заасны дагуу "Үндэсний ном зүйн

бэлтгэл, стандартчлал"-ыг хэрэгжүүлдэг үндэсний

төлөөллийн байгууллага бөгөөд Солонгосын

үндэсний ном зүйг бэлтгэх, хэвлүүлэх ажлыг

манлайлан гүйцэтгэдэг.



➢ Үндэсний ном зүй зохиох, хэвлүүлэх

➢ Солонгосын Үндэсний номын сан нь ном зүйн

стандартын дагуу үндэсний ном зүйг чанартай

бүрдүүлж, хангах үүрэгтэй.

➢ Үндэсний ном зүй гэдэг нь тухайн улс оронд

хэвлэгдсэн бүх хэвлэлийн ном зүйн мэдээллийн

иж бүрэн жагсаалт юм.

➢ Энэ нь үндэсний оюуны өвийг системтэйгээр

эмхлэн хөгжүүлсний үр дүн бөгөөд тухайн улсын

соёлыг харуулсан толь болохуйц үнэ цэнтэй юм.

БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ НОМЫН САН



1. Хэвлэгдсэн бүтээлийн судалгааны сэдвийн чиг

хандлага, дүн шинжилгээ хийж болно.

2. Энэ нь үндэсний мэдлэгийн мэдээллийг бий

болгож, уншигчид үйлчлэх боломжтой.

3. Номын сангийн материал сонгох, цуглуулах

үйл ажиллагааг дэмжих боломжтой.

4. Ном зүйн өгөгдлийг эрдэм шинжилгээний

судалгаа, үнэ цэнийг бий болгоход ашиглах

олон нийтэд мэдээллийг өгнө.

ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙН АЧ, ХОЛБОГДОЛ



2013 2014 2015 2016

Боломжит өгөгдөл 35,140,000 37,600,000 39,000,000 43,600,000

Номзүй 8,200,000 8,500,000 8,800,000 8,600,000

Хамтарсан номын 

сан

Нийтийн болон их дээд сургууль, орон нутгийн 107 номын сан багтдаг.

БНСУ-ын Үндэсний номын сан

http://www.nl.go.kr/nl/commu/public/nation.jsp
http://www.nl.go.kr/nl/commu/public/nation.jsp
http://www.nl.go.kr/nl/commu/public/nation.jsp


“Солонгосын үндэсний ном зүй” 2019 

• Нийт 2 дэвтэр онлайн хэлбэрээр гаргасан

• Уг ном зүйн жагсаалтад 2019 онд БНСУ-ын Үндэсний номын 

санд хадгалуулсан материалууд, хилийн чанадад гаргасан 

Солонгостой холбоотой материалууд, БНСУ-ын Боловсрол, 

эш судалгааны мэдээллийн төв, Хэвлэл, түгээлтийг дэмжих 

агентлагийн бүртгэлтэй материалуудаас 2019 онд 

хэвлэгдсэн материалууд орсон. 

• Материалын төрлөөс хамаарч (2019 : PDF, EPUB / : XLSX, 

CSV, JSON)

1. Эртний ном

2. Номын бус материал

3. Тогтмол хэвлэл

4. Хүүхдийн ном

5. Харааны бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан ном материал

6. Засгийн газрын тогтмол  хэвлэл

7. Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл

1. Эртний ном
https://librarian.nl.go.kr/LI/contents/L10507010000.do



“Солонгосын үндэсний ном зүй” 2019 



Солонгосын үндэсний ном зүй 2019 (Хуучин 

номууд) хуучин ном [卦辭] / . --筆寫本 . -- [發
行地不明] [發行處不明], [發行年不明] . -- 1冊
(36張) 無界, 行字數不定, 無魚尾; 23.2 х 19.0 

см. --￦70000 [Каталог хангадаг байгууллага: 

Солонгосын Үндэсний номын сан.

“Солонгосын үндэсний ном зүй”-н харагдац



БНСУ-ЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙД 
АШИГЛАДАГ ПРОГРАММ 



ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙГ ХИЙХЭД САНАЛ 
БОЛГОДОГ ПРОГРАММ 



СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ

ХИЙХ УДИРДАМЖ 

Солонгосын үндэсний ном зүй

Вэб сайтын хаяг http://nl.go.kr/nation (Солонгос)

http://www.nl.go.kr/english/index.jsp (Англи)

Эхлэх өдөр 1963 онд эхэлсэн

Хамрах хугацаа 1945 оноос өнөөг хүртэл

Одоогийн хэмжээ 4 сая гаруй бичлэг

Хэвлэл мэдээлэлд 

хамрагдсан
Хэвлэмэл материал, аудиовизуал материал, цахим материал гэх мэт

Сонгон 

шалгаруулалтын 

ерөнхий шалгуур

Солонгосын Үндэсний номын санд хууль ёсны дагуу хадгалуулсан бүх

материал болон Солонгосын томоохон байгууллагуудаас бүртгүүлсэн

материалууд нь Солонгосын үндэсний ном зүйд хамаарна.

http://nl.go.kr/nation
http://www.nl.go.kr/english/index.jsp


Дижитал нөөцийг сонгох шалгуур

Цахим хуулийн барьцаанд авсан, эсвэл худалдаж авсан,

хандивласан цахим номыг Солонгосын Үндэсний ном зүйд

хамруулна.

Үл хамаарах бодлогыг хэрэгжүүлсэн

эсэх
Байхгүй

Үндэсний ном зүйн хяналтыг 

хариуцах анхан шатны байгууллага
Солонгосын Үндэсний номын сан

Үндэсний ном зүйн агентлагийн вэб 

сайтын хаяг
http://nl.go.kr/nation

Үндэсний ном зүйг үйлдвэрлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх хамтын 

ажиллагааны бүтэц эсвэл харилцаа 

холбоо

Солонгосын Үндэсний ном зүйг "Солонгосын боловсрол,

судалгааны мэдээллийн алба (KERIS)" болон "Номын худалдааг

дэмжих (BTP)"-тэй хамтран бүтээв.

Нэг нэгдсэн эсвэл олон ангилсан 

ном зүй
Солонгосын үндэсний ном зүй нь нэгдсэн нэг систем юм.

Үндэсний ном зүйг боловсруулахад 

ашигласан ном зүйн мета өгөгдлийн 

эх сурвалж

Мэдээллийг дотооддоо үүсгэсэн.

СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ

ХИЙХ УДИРДАМЖ 

http://nl.go.kr/nation


Үндэсний хууль ёсны 

хадгаламжийн хууль тогтоомж 

эсвэл сайн дурын хадгаламжийн 

зохицуулалттай холбоотой

Солонгост хэвлэгдсэн болон үйлдвэрлэсэн бүх

хэвлэлийг хуулийн дагуу Солонгосын Үндэсний номын

санд өгөх ёстой. Тиймээс Солонгосын Үндэсний номын

санд хууль ёсны дагуу хадгалуулсан бүх материалыг

Солонгосын үндэсний ном зүйд хамруулна.

Нийтлэл дэх каталогжуулалт (CIP) 

үндэсний хөтөлбөртэй харилцах
CIP хөтөлбөртэй ямар ч холбоо байхгүй.

Медиа болон форматын 

сонголтууд

EPUB/PDF форматаар Солонгосын Үндэсний номын 

сангийн вэб сайтаас авах боломжтой бөгөөд цахим 

хуудаснаас гадна тусдаа онлайн хайлтын 

программтай.

URL: http://nl.go.kr/nl/commu/public/nation.jsp

СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ ХИЙХ 

УДИРДАМЖ 

http://nl.go.kr/nl/commu/public/nation.jsp


Үндэсний ном зүйн мета өгөгдөлд хандах сонголтууд Байхгүй

Онлайн үйлчилгээгээр дамжуулан санал болгож буй мета өгөгдлийн 

сайжруулалт
Байхгүй

Вэб 2.0 үйлчилгээг санал болгож байна Байхгүй

Үйлчилгээний шинэчлэлтийн давтамж Жил бүрийн

Үйлчилгээний зорилтот үзэгчид Олон нийтийн

Санал болгож буй үйлчилгээний хэрэглээ Үүсгэсэн каталогжуулалт

Үндэсний ном зүйн үйлчилгээний үнийн бодлого Үнэгүй

Дахин ашиглах мета өгөгдлийн бэлэн байдал
Бүх ном зүй, эрх мэдлийн бүртгэлийг ямар ч 

хязгаарлалтгүйгээр авах боломжтой

Мета өгөгдлийн форматууд КОРМАРК, MODS

Каталогийн код KCR4, RDA

Санал болгож буй тайлбарын түвшин KCR4

Сэдвийн стандартууд KDC5

Эрх мэдлийн стандартыг нэрлэ KAC

NBA IFLA SC-тэй холбоотой юу?
Ном зүйн хяналтын хэлтэс нь IFLA ном зүйн хэсэг, 

ангилал, индексжүүлэх хэсэгт төлөөлөгчтэй.

СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ

ХИЙХ УДИРДАМЖ 



СОЛОНГОСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМ ЗҮЙ

ХИЙХ УДИРДАМЖ 


