
AUTHORITY буюу номын сан дахь 
нэрийн баталгаажсан бүртгэл 

 

МУҮНС-ийн арга зүйч Б.Гантулга 

(Солонгосын үндэсний номын сангийн жишээн дээр) 



IFLA удирдамж ба Солонгосын НББ 

  
 Олон Улсын Номын Сангийн Холбоо (IFLA) нь зохиогчийн 
мэдээллийн санг үүсгэхэд зориулан уламжлалт арга зам, дүрэм журам 
дээр тулгуурлан зохиогчийн нэрийн баталгаажуулалт хийхтэй 
холбоотой бичиг баримт, тайлбаруудыг  2001 онд зааварчилгаа 
болгон хэвлэн гаргасан. 
 
 Зохиогчийн нэрийн баталгаажсан бүртгэл картын сангийн 
хувьд (RDA) олон улсын каталогийн дүрмийн дагуу өөр өөрийн орны 
номын сангийн стандартад нийцүүлэх нь зүйтэй гэж зөвлөсөн. 
 
 Солонгосын Үндэсний номын сангийн нэрийн баталгаажуулсан  
бүртгэлийн веб сайтаар дамжуулан http://www.nl.go.kr/authorities 

http://www.nl.go.kr/authorities


Нэрийн баталгаажсан бүртгэл 











Солонгосын номын сангийн кодын хүснэгтийг нийтийн, 
их дээд сургууль, төрөлжсөн, жижиг номын сан, бага, дунд, 
ахлах сургуулийн номын сан болон нутаг дэвсгэрээр бүсчилж  
өгсөн байна. 

 Үндэсний номын сан = 0, Нийтийн = 1, Их сургууль = 2, 
Бүрэн эхээр = 3, Бага сургуулийн номын сан = 4, Дунд 
сургуулийн номын сан = 5, Ахлах сургуулийн номын сан = 6, 
Жижиг номын сан = 7 

Сөүл = 11, Пусан = 21, Дэгү = 22, Инчон = 23, Гванжу = 24,   
 Улсан = 31, Кёнги = 41, Гангвон = 42, Чунбүк = 43, Чуннам = 44, 
Жонбүк = 45, Жоннам = 44, Жонбүк = 45, Пусан = 26, Дэгү = 27, 
Инчон = 28, Гванжу = 29, Дэжон = 30, Улсан = 31 

 



1. Улсын кодын хүснэгт 

2. Солонгосын их сургуулийн кодын хүснэгт 

3. Хэл салгах кодын хүснэгт 

4. Солонгосын төрийн байгууллагын кодын хүснэгт 

5. Солонгосын дүүргийн кодын хүснэгт 

6. Гадаад бүсийн хэлтсийн кодын хүснэгт: Конгрессын 
номын сангийн "Газарзүйн бүсүүдийн MARC  жагсаалт 
2006"  

7. Солонгосын номын сангийн кодын хүснэгт 



Номын сангийн кодын өөрчлөлт, хэрэглээ. 

1.  Шинээр байгуулагдсан номын санд шинэ код олгоно. 

2. Нэр нь өөрчлөгдсөн номын сангийн хувьд өөрчилсөн номын сангийн 
нэрийг бичиж өөрчлөхийн өмнө кодыг ашиглана. 

3. Их, дээд сургуульд харьяалагдах хоёр ба түүнээс дээш номын сан (төв 
номын сан, Анагаахын сургуулийн номын сан, хуулийн номын сан гэх мэт) 
байгаа бол нэг хотхонд байрласан бол нэг код олгоно.  

4. Хаагдсан болон нэгтгэсэн номын сангуудын нэрийн ард ⓧ тэмдэглэгдсэн 
байна. 

5. Хоёр ба түүнээс дээш номын санг нэгтгэж, шинэ нэр өгсөн бол шинэ код 
өгөх ба нэгтгэхээс өмнө номын сангийн нэрийн ард ⓧ тэмдэглэнэ. 

6. Харьяа хотоос нийслэл хот руу шилжсэн бол өөрчлөлтийн өмнөх кодыг 
хэвээр нь мөрддөг байна. 

 



Номын сангууд (Authority) нэрийн баталгаажсан 
бүртгэлийг хийдэг боловч, олон улсын каталогийн дүрэм 
баримталдаггүй, талбарууд нь хаалттай, ном хэвлэлийн 
бүтээгдэхүүний хэвлэлт жил бүр өсөж  яг хэрэгтэй 
мэдээллээ олж авахад хүндрэлтэй болж  номын сангийн 
каталогийг судалгааны зорилгоор ашиглах, хэн нэгэн 
хүний намтар ном зүй үүсгэх  ажилд буруу ташаа 
мэдээлэл дамжуулах, эрсдэл бий болж байна. 

  

Манай улсын хэрэглээ  



Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг ижил байх (Лхагвасүрэн 
Бавуугийн, Лхагвасүрэн Батын), Зохиогч өөрийн нэрээр бус нууц 
нэрээр (Баабар=Батбаяр Бат-Эрдэнийн, Эмүжин= Энхтуяа 
Рэнцэндоржийн, Шүүдэрцэцэг=Тогтохбаяр Баатарсүрэнгийн, 
Todko Samson=Мягмартогтох Түмэн-Өлзийгийн)  бүтээлээ 
хэвлүүлсэн, нэрээ сольсон, 4-дээш хамтран зохиогчтой, ном 
хэвлэлийн газрын алдаанаас цувралын нэр тодорхой бус, цуврал 
гэсэн нэртэй боловч дугааргүй, номын хавтас, нүүр хуудасны 
нэр өөр өөр байх, ISBN дугаар давтагдах, буруу байх, 
оролцогчдын мэдээ нь стандарт нэршлээс  өөр байх ариутган 
шүүсэн, хөрвүүлсэн зэргээс үүдэлтэй  дутагдалтай талууд 
байна. 

 



Зохиогч (хувь хүн), байгууллага, хурал, газар зүйн нэрийн 
баталгаажсан бүртгэлийг үнэн зөв  хийснээр номын сангийн 
каталогижуулалт сайжирч үндэсний хэмжээний  ном зүй хийхэд 
ном хэвлэлийн агуулга, зориулалт, ач холбогдол зэрэг 
мэдээллийг, цаг алдахгүй  хүргэх, цаг хэмнэх, нэгдсэн тогтолцоо, 
нэг мэдээлэлтэй болох, мэдээллийг түргэн шуурхай судлаач 
хэрэглэгч, ном хэвлэл үйлдвэрлэгчид нарт хүргэж хамтын 
ажиллагаа сайжирч үндэсний соёлын өв, оюуны сан хөмрөгийг 
сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлнэ. 

 



Монголын номын сангуудын хувьд “Аuthority”  нэрийн 
баталгаажсан бүртгэлийн ашиглалт хангалтгүй байгаа 
бөгөөд олон улсын номын сангийн стандартад нийцсэн (NAR) 
буюу нэрийн баталгаажсан бүртгэлийн нэгдсэн санг бий болгох 
ажлыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах; 

“Үндэсний Дата Төв” УТҮГ хамтран ажиллах, Ном, 
хэвлэлийн байгууллагад мөрдөх үндэсний стандартыг (RDA) 
олон улсын каталогийн дүрэмтэй уялдуулан шинэчлэх, номын 
санд хэрэглэж буй програм хөгжүүлэх шаардлагатай байна. 
 



Үндэсний ном зүйгээ хамтдаа бүтээцгээе! 
Хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцож 
саналаа нэмэрлээрэй!  Баярлалаа 
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