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Российская книжная 
палата 

1917 онд байгуулагдсан ба заавал 

авах хувийг авдаг үндэстний 

хэвлэмэл дурсгалыг хадгалагц 

байгууллага 

• 2013 онд татан буугдаж ТАСС харьяанд 

орсон 

• 2021 оноос үйл ажиллагаа нь Оросын 

Улсын номын сан (РГБ) руу шилжсэн. 



Үндсэн 
үүрэг 

Services 03 

Орос улс дахь хэвлэмэл бүтээгдэхүүнийг бүртгэх ба статистик 

бүртгэл гаргах 

Заавал авах хувь дээр үндэслэн улсын томоохон номын 

сангуудын сан хөмрөгийг баяжуулах 

Орос улс дахь хэвлэмэл бүтээгдэхүүний улсын архивыг 

баяжуулах 

ISBN дугаарыг олгох  

Улсын ном зүйн бүртгэлийг хөтлөх 

«Книги в наличии и печати» мэдээллийн системийг бий 

болгох, дэмжих 

Улсын ном зүйн мэдээллийн санг боловсруулах, хөтлөх 

УДК, ББК ангиллыг олгох 

 

215 

2017 оны  
байдлаар 

ажилтан 



Үндсэн ном зүйн 
бүртгэлүүд 

7 хоног тутам Сар тутам Улирал тутам Жил тутам 



РКП нь хэвлэн нийтлэгцдийн зардлаар 

хэвлэмэл болон бусад баримт бицгийн 

заавал авах үнэ төлбөргүй хувиудыг авц 

үндсэн сан хөмрөг хадгалагцдад (хуульд 

заасны дагуу) хуваарилдаг. Бүртгэл 

хийгдэж ном зүйн болон статистик 

боловсруулалтад оруулсаны дараа 1 хувь 

нь РКП-гийн бүрэлдэхүүн болох Орос улс 

дахь хэвлэмэл бүтээгдэхүүний улсын 

архивт ордог. 1970 оны байдлаар 34 сая 

ширхэг хадгаламж байсан бол 2001 онд 

80 сая гаруй болжээ. 

Заавал авах 
хувь 
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9 
ном, брошюр, 

сэтгүүл, цуврал 

хэвлэл 

дүрслэх хэвлэл, нотны 

хэвлэл, газрын зураг,  

атлас 

төвийн сонин ба  

ОХУ-ын 

бүрэлдэхүүнүүдийн 

сонинууд 

хотын боловсролын 

болон зарын олон 

хувьтай сонинууд 

ОХУ-ын үндэстнүүдийн 

хэл дээрх (орос биш) 

болон гадаад хэл дээрх 

ном, хэвлэл 

ОХУ-ын үндэстнүүдийн 

хэл дээрх (орос биш) 

болон гадаад хэл дээрх 

сонинууд 

текстэн хуудсан 

хэвлэл (плакат) 

автореферат, эрдэм 

шинжилгээний илтгэл 

хэлбэрийн 

диссертаци 

стандартууд 

аудиовизуаль 

бүтээгдэхүүн 



Нэвтрэх эрх 

Цахим ном зүйн бүртгэл 



Шинээр ISBN авсан номын мэдээлэл 

аннотачи, MARC формат нь хэрэглэгцдэд 

нээлттэй. MARC форматыг татах бол нэвтэрц 

орсон байх шаардлагатай. 
. 

ISBN online 



Британий Үндэсний ном зүй 

• 1950 оноос хойших Их 

Британи болон Ирландад 

хэвлэгдсэн ном хэвлэлүүд 

багтсан. 

• Мөн ирээдүйд хэвлэгдэх 

номын нэрс ч бүртгэгдэг. 



7 хоног тутмын шинэ бичилт 



Ном зүйн бичилтийг олон улсын стандарт форматаар 

татаж авах бол бүртгүүлэх шаардлагатай 



БАЯРЛАЛАА 

Bayartuya Gantumur 

+976-70112397 

Үндэсний ном зүйгээ хамтдаа бүтээцгээе.  

Хэлэлцүүлэгтээ идэвхтэй оролцож, саналаа нэмэрлээрэй.  


