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ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

СОНИН

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

ЭРХЭМ ЗАХИАЛАГЧ ТА “МОНГОЛ ШУУДАН” КОМПАНИД ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛАХДАА ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ АНХААРНА УУ!
1. Хэвлэл захиалга үргэлжлэх хугацаа Улаанбаатар хот болон аймгийн төвүүдэд 2022 оны 03 сарын 10 өдрөөс 03 сарын 31-ны өдрийг хүртэл, сумдад 03 сарын
25-ны өдрийг хүртэл үргэлжилнэ. Дээрх хугацаанд захиалж амжаагүй бол 2022 оны 04 сарын 01-ийн өдрөөс 04 сарын 30-ний өдрийг хүртэл үргэлжлэх нэмэлт
захиалгад хамрагдах боломжтой.
2. Таны захиалсан хэвлэлийн төлбөр урьдчилан бүрэн төлөгдсөний дараа захиалга баталгаажих болно.
3. Захиалагч та хэвлэлийн төлбөрөө захиалгын менежерт бэлнээр болон дансаар “Монгол шуудан” Төрийн банк 100000139702 тоот дансанд тушааж захиалгын
жагсаалтын хамт хүлээлгэн өгнө үү. Бусад аймаг, хот сум, суурин газруудад тус тусын банкны салбар дахь тухайн шуудангийн газрын хэвлэлийн харилцах
дансанд тушааж холбогдох тооцоог хийнэ.
4. Гарын авлага дахь зарим хэвлэлүүдийн үнэд НӨАТ ороогүй болно.
ТА ӨӨРТ ОЙР БАЙРЛАХ ШУУДАНГИЙН САЛБАРТ ЗАХИАЛГАА ӨГӨХ БОЛОМЖТОЙ
23-р салбар
24-р салбар
25-р салбар
26-р салбар
30-р салбар
32-р салбар
34-р салбар
35-р салбар
36-р салбар
37-р салбар
38-р салбар
40-р салбар
44-р салбар
46-р салбар
48-р салбар
49-р салбар
51-р салбар
53-р салбар
63-р салбар
EMS салбар

IV хорооллын эцэст, Ард Аюушийн өргөн чөлөө, БГД-ийн
VII хороо, УЛААНБААТАР 16092
“Визард говь” ХХК-ний байр, IV хороолол, Энэбишийн
өргөн чөлөө,БГД-ийн XIX хороо УЛААНБААТАР 16066
Баянхошуу завсрын буудал, Мэдээлэл холбооны
Баянхошуу төв дотор, СХД, VIII хороо, УЛААНБААТАР
18010
БГД 4 р хороо Тэнүүн 3 90-р байр хаан даатгалтай байрны
1 давхарт
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо, Наадамчдын зам гудамж Хүннү
молл худалдааны төв 2 давхарт
Цагдаагийн Академийн 1-р 48 айлын байрны 3-р орцны
25 тоот (урагшаа гаргасан өргөтгөлд), Энхтайваны өргөн
чөлөө, БЗД-ийн VIII хороо, УЛААНБААТАР 13301
Яармагийн хуучин эцэст, Нүхтийн гудамж-1, ХУД-ийн VI
хороо, УЛААНБААТАР 17110
“Улаанбаатар” Төмөр замын төв буудал, 1 давхарт, БГДийн I хороо, УЛААНБААТАР 16051
5 байр B1 давхар Тавин ус эмийн сантай байр Хан-Уул
цогцолбор ХУД-ийн II хороо, УЛААНБААТАР 17032
5 шар, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, СХД XVIII хороо,
Улаанбаатар 18080
ЧД-ийн МАХН-ын байр, Л.Лааганы гудамж, ЧД-ийн V хор
оо,
УЛААНБААТАР 15141
“Далайхүү” худалдааны төвийн байр, 1 давхар Чингэлтэйн
өргөн чөлөө, ЧД-ийн XIII хороо УЛААНБААТАР 15110
50 мянгатын 20 дугаар байр, Энхтайваны өргөн чөлөө,
СБД-ийн IV хороо, УЛААНБААТАР 14250
Бага тойруу-1, Залуучуудын өргөн чөлөө, /Төрийн ордны
хойд талд/ СБД-ийн VI хороо, УЛААНБААТАР 14201
Натур худалдааны төв, 79-р байр, 1-р давхарт,
Манлайбаатар Дамдинжавын гудамж, Баянзүрх дүүрэг,
25-р хороо УЛААНБААТАР 13374 - 0015
“Сансар” үйлчилгээний төв 2 давхар, БЗД-ийн III хороо,
УЛААНБААТАР 13381 -0097
МЦХ ХХК-ийн байр, Жуковын гудамж-1, V хороо, БЗД УБ
13343
63-р байр 1 тоот, “Гурван оргил” хотхон, ХУД-ийн ХI
хороо, УЛААНБААТАР 17012-0043
Ханс Вилл хотхоны хойно форм центр 1 давхар, Махатма
Гандигийн гудамж
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,
УЛААНБААТАР 17011
Азмон центр DHL-ын баруун хойно, 1 хороо СБД

70078923

Говь-алтай

ШҮГ Есөн булаг сум Говь-алтай аймаг-82080 Монгол улс

70483430

70078924

Говьсүмбэр

ШҮГ 1-р баг, Сүмбэр сум Говьсүмбэр аймаг-42010 Монгол
улс

88464793

89054504

Дархан-уул

ШҮГ 12-р баг, Дархан сум Дархан уул аймаг-45040 Монгол
улс

70377940

70078926

Дорноговь

ШҮГ Сайншанд сум, Дорноговь аймаг-44100 Монгол улс

70523000

70078930

Дорнод

ШҮГ Чойбалсан Дорнод аймаг-21060 Монгол улс

70583069

70078932

Дундговь

ШҮГ 6-р баг, Сайнцагаан сум Дундговь аймаг-48090 Монгол
улс

70592415

70078930

Завхан

ШҮГ Жинст баг Явуугийн гудамж, Улиастай хот Завхан
аймаг-81095 Монгол улс

70463815

70078935

Орхон

ШҮГ Баян-Өндөр сум Орхон аймаг-61020 Монгол улс

70354949,
99352886

70078936

Өвөрхангай

ШҮГ 5-р баг, Арвайхээр сум Өвөрхангай аймаг-62165
Монгол улс

70323499

70078937

Өмнөговь

ШҮГ Даланзадгад сум Өмнөговь аймаг-46080 Монгол улс

70532242

70078938

Сүхбаатар

357204

Сэлэнгэ

70078944

Төв аймаг

70078946

Увс

88802620

Ховд

70078949

ШҮГ 7-р баг, Баруун -Урт сум Сүхбаатар аймаг-22070
Монгол улс
ШҮГ 2-р баг, Сүхбаатар сум Сэлэнгэ аймаг-43080 Монгол
улс

70272138

ШҮГ Маршал Цэдэнбалын гудамж. 3-р баг Улаангом сум Увс
аймаг-85160 Монгол улс

70452507

ШҮГ Жаргалант сум Ховд аймаг-84140 Монгол улс

70433951

Хөвсгөл

ШҮГ Холбооны байшин 8-р баг Хөвсгөл аймаг-67120 Монгол
улс

70382611

70078951

Хэнтий

ШҮГ 4-р баг, Хэрлэн сум Хэнтий аймаг-23110 Монгол улс

70562514

70078953

Налайх

МЦХ ХХК-ийн байр, II хороо, Налайх дүүрэг 12790

70233101

88801620

Өлзийт

МЦХ ХХК-ийн байр,Өлзийт хороолол, ХУД УБ 17150

98309313

2 байр 111 тоот, I хороо, Багахангай дүүрэг 12330

88603291

80601613
Багахангай
“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК

УТАС: 70078916, 77078915, ШУУДАН ЛАВЛАХ: 1800-1613
УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
4-Р УЛИРАЛ
II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
17900

100518

ӨНӨӨДӨР+НЯМ ГАРАГ

65

24900

44-42

16500

105182

ӨНӨӨДӨР+UB POST

65

92800

42+26

60200

44
62-65
64
64

15400
17500
24900
24900

33
40-43
40
42

10500
12000
19900
17900

ИНДЕКС

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

100537
UB POST /Өнгөт, 12 нүүр, англи хэлээр/
100673
ШУУРХАЙ ЗАР
3.ДОЛОО ХОНОГ ТУТМЫН СОНИН
ИНДЕКС
100004
100029
101268
100070
100702
100184
100018
100011

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
МОНГОЛЫН ҮНЭН
ГАН ЗАМ
МОНГОЛ ЦУШИН / Япон хэлээр /
МОNGOL MESSENGER / Англи хэлээр /
МОНГОЛЫН МЭДЭЭ / Хятад хэлээр/
НОВОСТИ МОНГОЛИИ /Орос хэлээр /
СОЁМБО
ХӨДӨЛМӨР

70362385

ШҮГ Номт баг Төв аймаг-41100 Монгол улс

ДАРААХ ХЭВЛЭЛҮҮД РЕДАКЦИАС ГАРААГҮЙ ТУЛ БУЦААН ТООЦОО ХИЙНЭ ҮҮ!
№
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
ИНДЕКС
1
ӨМГӨӨЛӨГЧ
203057
2
ТОД МАГНАЙ
200009
3
БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ
200469
4
INNOVATION
200443
5
ЗАЛУУ ҮЕ СЭТГҮҮЛ
209249
6
МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ
202103
1. ӨДӨР ТУТМЫН СОНИН
II улирал үндсэн захиалга
ИНДЕКС
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
Дугаар
Үнэ
Дугаар
100816
ӨДРИЙН СОНИН
65
24200
44-42

100757
МОНГОЛЫН МЭДЭЭ СОНИН
100774
ЗУУНЫ МЭДЭЭ СОНИН
101545
ӨГЛӨӨНИЙ СОНИН
101606
ҮНДЭСНИЙ ШУУДАН / ЗУУНЫ ШУУДАН /
2.ГУРАВ ХОНОГ ТУТМЫН СОНИН

70518675

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
36
68900
24
60000

Дугаар
26
16

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
43700
40000

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
13
15000
13
6900
13
12000
13
12000
13
12000
13
12000
13
6500
9
6750

Дугаар
9
9
9
9
9
9
8
6

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
10500
4800
9000
9000
9000
9000
4500
4500

СОНИН
100178
ХҮМҮҮН БИЧИГ
4.АРАВ ХОНОГ ТУТМЫН СОНИН
ИНДЕКС

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

100161
БӨХ СОНИН
100949
АРДЧИЛАЛ СОНИН
101175
МОНГОЛЧУУДЫН АМЬДРАЛ
101478
ОДОО ЦАГ
103001
СОЛОНГО СОНИН
100012
УТГА ЗОХИОЛ, УРЛАГ
100474
ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
159918
ХОРИОТОЙ БҮС
100229
ХӨХ ТОЛБО
101665
ЭХ ОРНЫ МАНАА
5.АРВАН ДӨРӨВ ХОНОГ ТУТМЫН СОНИН
ИНДЕКС
109110
163451

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
ОНЦГОЙ МЭДЭЭ
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЖОР /улиралд 1 удаа гарна/
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6000

8

3

4000

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
6
9000
9
7200
8
7500
3
4500
9
4500
9
7000
10
13000
4
6000
9
4500
9
5000

Дугаар
4
6
6
2
6
6
6
3
6
6

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
6000
4800
6500
3000
3000
4500
7800
4500
3000
3500

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
6
4500
1
5000

Дугаар
4
1

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
3000
5000

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ

Дугаар

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ

6.САР ТУТМЫН СОНИН
ИНДЕКС

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

1102701
1102702

ЕРӨНХИЙ ЭРДМИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД АНГЛИ-МОНГОЛ ХЭЛ
ДЭЭР
ЭРДЭС БАЯЛГИЙН ТОЙМ
НЭЭЛТТЭЙ СУРГУУЛЬ
МОНГОЛЫН ХӨДӨӨ
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МАРГААШ
СУРАГЧИЙН ЕРТӨНЦ
ЦОХ СОНИН
ТАНЫ АМЬДРАЛ /Мэдээ, мэдээлэл, шинжлэх ухаан танин
мэдэхүйн хэвлэл/
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” I АНГИ
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” II АНГИ

1102703

“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” III АНГИ

107991
158062
100873
100013
101409
101539
100651
106158

1102704
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” IV АНГИ
1102705
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” V АНГИ
1102706
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” VI АНГИ
1102707
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” VII АНГИ
1102708
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” VIII АНГИ
1102709
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” IX АНГИ
1102710
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” X АНГИ
1102711
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” XI АНГИ
1102712
“МАТЕМАТИКИЙН ЦАГ” XII АНГИ
1102714
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 2-Р АНГИ
1102715
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 3-Р АНГИ
1102716
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 4-Р АНГИ
1102717
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 5-Р АНГИ
1102718
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 6-Р АНГИ
1102719
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 7-Р АНГИ
1102720
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 8-Р АНГИ
1102721
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 9-Р АНГИ
1102722
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 10-Р АНГИ
1102723
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 11-Р АНГИ
1102724
МАТЕМАТИКИЙН АЖЛЫН ДЭВТЭР 12-Р АНГИ
7.ОРОН НУТГИЙН ХЭВЛЭЛ
ИНДЕКС

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

101239
101212
101174
100999
101157
154461
100610
105446
100802
101672
100778
105813
101624
101717
101139
101095
101097
100746
100739

АРХАНГАЙН АМЬДРАЛ /Архангай/
ӨЛКИ ӨМИР /Баян-Өлгий/
БАЯНХОНГОР ТАЙМС
БУЛГАНЫ МЭДЭЭ /Булган/
ДОРНОД /Дорнод/
ДУНДГОВИЙН АМЬДРАЛ /Дундговь/
ЗАВХАН /Завхан/
АЛТАЙН МЭДЭЭ /Говь-Алтай/
МОНГОЛ ГОВЬ /Өмнөговь/
НАЛАЙХЫН АМЬДРАЛ
ӨВӨРХАНГАЙН МЭДЭЭ /Өвөрхангай/
ӨНӨӨГИЙН ДОРНОГОВЬ /Дорноговь/
УВСЫН ӨНГӨ /Увс/
СҮХБААТАРЫН ӨНГӨ /Сүхбаатар/
СЭЛЭНГИЙН МЭДЭЭ /СЭЛЭНГЭ/
ХОВДЫН МЭДЭЭ /Ховд/
ХЭНТИЙН МЭДЭЭ /Хэнтий/
ЭРХ ЧӨЛӨӨ /Хөвсгөл/
ШИНЭ МЭДЭЭ /ОРХОН/

125312

АРХАНГАЙН ТОЛЬ
ЗАВХАН НУТГИЙН МЭДЭЭ СОНИН /улиралд нэг удаа
хэвлэгдэнэ/
МОНГОЛ ЗАМАН

175683
131363

1

3000

1

3000

3
3
3
3

7500
2700
3000
1800

2
2
2
2

5000
1800
2000
1200

2, 3-р улиралд гарахгүй
3

9000

6
6

20000
20000

6

20000

6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300
4300

II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
/МЭРИ ТӨВӨӨС ЭРХЛЭН ГАРГАВ/
12
6000
3
1500
3
1500
3
1500
9
4500
12
6000
12
6000
12
6000
9
4500
3
1500
9
4500
6
3000
6
3000
12
6000
6
3000
6
3000
12
6000
12
6000
9
4500
БУСАД РЕДАКЦ
9
5500

2

6000

Өмнөх 2 улиралд хэвлэл захиалга хийж амжаагүй захиалагч нарт:
“Математикийн цаг” сонин нь I-XII анги тус бүрд а4-ийн 12 нүүрээр бүрэн
өнгөтөөр хэвлэгдэнэ. 2021-2022 оны хичээлийн жилийн “Математикийн
Цаг” сонины анги бүрийн №1-№6 дугаарыг багцалж үдсэн байдлаар 1
удаа хүргүүлнэ.

Өмнөх 2 улиралд хэвлэл захиалга хийж амжаагүй захиалагч нарт:
2020-2021 оны хичээлийн жилд зориулж шинэчлэн боловсруулж хэвлэсэн.
Тухайн ангийн судалж буй бүлэг сэдэв бүрээр суралцагч бие дааж болон
эцэг эхийн хамтаар мэдлэг чадвараа бататгах зорилгоор асуултанд
хариулах, нөхөх, гүйцээх, бодож бөглөх зэрэг олон хэлбэрээр ашиглах
дэвтэр юм.

Дугаар

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ

8
2
2
2
6
8
8
8
6
2
6
4
4
8
4
4
8
8
6

4000
1000
1000
1000
3000
4000
4000
4000
3000
1000
3000
2000
2000
4000
2000
2000
4000
4000
3000

6

3500

1

2000

1

2000

6

6000

4

4000

4

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
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ИНДЕКС
200027
200318
200175
210083
200616
200143

ИНДЕКС
200469
203004
203005
200241
219562
219563
219564
295558
203006
203007
203009
210432
202103
202146
200900
200203
201093
286027
286028
286029
286030
200253
289205
ИНДЕКС
228281
203049
209249
210150
233919
201095
210951
200009
287026
ИНДЕКС
202021
202011
295837
295838
203096
230485
294977
200593
236047
200015
200165
200113
201131
203101
200485
257068
200376
200260
298878
273127
298879
295607
ИНДЕКС
200237
200093
200003

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

СЭТГҮҮЛ
СЭТГҮҮЛ
1. АНАГААХ УХААН, ЭРҮҮЛ МЭНД
II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
1
5000

Дугаар
1

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
5000

МОНГОЛЫН АНАГААХ УХААН
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН МОНГОЛЫН СЭТГҮҮЛ /
1
5000
1
5000
жилд 6 дугаар гарна/
ОНОШ
1
10000
1
10000
ЭРҮҮЛ АМЬДРАХ ЖОР /улиралд 1 удаа гарна/
1
6000
1
6000
ЭМ ЗҮЙ /Acta Pharmaceutica Mongolica/
1
10000
1
10000
МОНГОЛЫН ЭМ ЗҮЙ, ЭМ СУДЛАЛ /хагас жилд нэг удаа
гарна. 1-р улиралд захиалсан бол ижил дугаар ирэхийг
1
20000
1
20000
анхаарна уу/
2.БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТАНИН МЭДЭХҮЙ
II улирал үндсэн захиалга
II улирал нэмэлт захиалга
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
Дугаар
Үнэ
Дугаар
Үнэ
БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ
1
10000
1
10000
БАГШЛАХ УРЛАГ / 2021.1 /
1
10000
1
10000
БАГШЛАХ УРЛАГ БАГЦ / Хуучин дугаар/
1
15000
1
15000
БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ
3
24000
2
16000
БАЯЖУУЛАГЧ СЭТГҮҮЛ /улиралд нэг удаа гарна/
1
15000
1
15000
БАЯЖУУЛАГЧ СЭТГҮҮЛ-БАГЦ / 2018 он 1 дахь дугаар,
1
40000
1
40000
2019 оны 2 дугаар /
БАЯЖУУЛАГЧ СЭТГҮҮЛ-БАГЦ / 2020 оны 2 дугаар /
1
40000
1
40000
ДЭЭД БОЛОВСРОЛ СЭТГҮҮЛ
1
15000
1
15000
МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛ. СУРГАЛТЫН 30 ҮЗҮҮЛЭН / 1
1
15000
1
15000
ДҮГЭЭР БАГЦ /
МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛ. СУРГАЛТЫН 30 ҮЗҮҮЛЭН / 2
1
15000
1
15000
ДҮГЭЭР БАГЦ /
ХАВТГАЙН ГЕОМЕТРИЙН 40 ҮЗҮҮЛЭН / 3 ДУГААР БАГЦ/
1
15000
1
15000
ЗИНДАА /улиралд нэг удаа гарна/
1
50000
1
50000
МОНГОЛ ОРНЫ ОЙ /хагас жилд нэг удаа гарна/
1
15000
1
15000
УЛАМЖЛАЛ /МОНГОЛ БИЧГЭЭР ГАРНА/
1
10000
1
10000
СОЛОНГО СЭТГҮҮЛ
3
6000
2
4000
СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛ
1
4500
1
4500
ФИЗИКИЙН БОЛОВСРОЛ
1
5000
1
5000
ШИДЭТ КВАДРАТ I АНГИ багц / 2019 он хуучин / 4 дугаар
1
21900
1
21900
ШИДЭТ КВАДРАТ II-III АНГИ / 2019 он хуучин / 4 дугаар
1
21900
1
21900
ШИДЭТ КВАДРАТ IV-V АНГИ / 2019 он хуучин / 4 дугаар
1
21900
1
21900
ШИДЭТ КВАДРАТ VI-VII АНГИ / 2019 он хуучин / 4 дугаар
1
21900
1
21900
ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АМЬДРАЛ
1
8000
1
8000
ЭХ ХЭЛ БИЧИГ
1
4500
1
4500
3.ГЭР БҮЛ, ЗАЛУУЧУУД, УРЛАГ СПОРТ, ЧӨЛӨӨТ ЦАГ
II улирал үндсэн захиалга
II улирал нэмэлт захиалга
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
Дугаар
Үнэ
Дугаар
Үнэ
ГРАНД
3
15000
2
10000
ГЭР БҮЛИЙН БОЛОВСРОЛ
1
20000
1
20000
ЗАЛУУ ҮЕ СЭТГҮҮЛ
2-р улиралд гарахгүй
HOME
1
4999
1
4999
УХААНТАЙ МОРЬ
1
10000
1
10000
УЛИРАЛ БА ЗОХИОЛЧ
1
15000
1
15000
СОРОНЗ
3
18000
2
12000
ТОД МАГНАЙ
2
25000
1
15000
DEMAND сэтгүүл
1
10000
1
10000
4.НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСАГ
II улирал үндсэн захиалга
II улирал нэмэлт захиалга
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
Дугаар
Үнэ
Дугаар
Үнэ
ШУГЫЛА /ТУЯА/ СЭТГҮҮЛ /Баян-Өлгий аймаг, улиралд 1
1
15000
1
15000
удаа гарна/
CPA PLUS сэтгүүл
2
40000
1
20000
Хагас жилд 1 удаа буюу 6-р сард
ОЛОН УЛС СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛ /хагас жилд нэг удаа гарна/
1
13000
хэвлэгдэнэ.
ОЛОН УЛС СУДЛАЛ СЭТГҮҮЛ-MJIAffairs /англи хэлээр,
Жилд 1 удаа буюу 12-р сард
1
15000
жилд нэг удаа гарна/
хэвлэгдэнэ.
МӨНГӨ САНХҮҮ БАЯЛАГ
1
15000
1
15000
САНХҮҮГИЙН ХӨТӨЧ СЭТГҮҮЛ
1
12900
1
12900
МОНГОЛ МАЛЧИН
2
10000
2
10000
MONGOLIAN MINING JOURNAL/Монгол, Англи/
3
60000
2
40000
MONGOLIAN ECONOMY
3
31800
2
21200
MONGOLIAN TODAY
1
5000
1
5000
НУТГИЙН УДИРДЛАГА
2
6000
2
6000
ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
3
7500
2
5000
ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БАГЦ 2020 ОН
1
29000
1
29000
УЛС ТӨРЧ СЭТГҮҮЛ
3
15000
2
10000
ҮНДЭСТНИЙ ТОЙМ
13
65000
9
45000
FORBES
3
45000
2
30000
ШИНЭ ӨСӨЛТ СЭТГҮҮЛ
1
15000
1
15000
ЭДИЙН ЗАСАГ
1
5000
1
5000
МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
3
25500
2
17000
BUSINESS.MN
3
42000
2
28000
SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF MONGOLIA
3
25500
2
17000
MINING& ECONOMY СЭТГҮҮЛ
3
75000
2
50000
5.ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
II улирал үндсэн захиалга
II улирал нэмэлт захиалга
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
Дугаар
Үнэ
Дугаар
Үнэ
ГЭМТ ЯВДАЛТАЙ ТЭМЦЭХ АСУУДАЛ
1
4000
1
4000
МОНГОЛЫН ТӨР ЭРХ ЗҮЙ
1
5000
1
5000
ТӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
12
42000
8
28000

СЭТГҮҮЛ
204028
200279
204073
201076
200195

ИНДЕКС
256859
200174
200582
287087
204013
200226
200418
204007
ИНДЕКС
202091
200209
260355
260356
241371
241372
241373

ТӨРИЙН УДИРДЛАГА / УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТӨВ
ХЭВЛЭЛ /
ХУУЛЬ ДЭЭДЛЭХ ЁС
ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ /Хууль Сахиулах Их Сургуулийн төв
хэвлэл /
ХУУЛЬЧ НЬЮС
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЭМХЭТГЭЛ /
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн төв хэвлэл /
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
МАЙНИНГ ИНСАЙТ СЭТГҮҮЛ /MINING INSIGHT/
УУЛ УУРХАЙН СЭТГҮҮЛ /хагас жилд нэг удаа гарна/
БАРИЛГА.МН
ЭРЧИМ ХҮЧ & ENGINEERING
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ ОНОЛ ПРАКТИК /хагас жилд
1 удаа, 12 сард хэвлэгдэнэ/
ГАДААД ХЭЛ ЗААХ АРГА ЗҮЙ
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА
ГЕО ФОРУМ /Газарзүйн сэтгүүл/
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
БИ ӨӨРӨӨ /2-3 НАС/
БИ ӨӨРӨӨ /4-6 НАС/
БЯЦХАН ЦОХ /2-3 НАС/
БЯЦХАН ЦОХ /5-6 НАС/
БИ МЭДЭХ ДУРТАЙ
СУРГАМЖИТ ТҮҮХ
НУУГДСАН ЗУРАГ ОЛОХ

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

1

12000

1

12000

1

10000

1

10000

1

9900

1

9900

1

8000

1

8000

9

25200

6

16800

6.МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГҮҮЛ
II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
3
60000
1
20000
3
27000
3
28800
1

12000

Дугаар
2
1
2
2

5

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
40000
20000
18000
19200

1

12000

хагас жилд1 удаа гарах тул өмнөх
улирал захиалсан бол ижил дугаар
ирэхийг анхаарна уу!

1
1
1

25000
50000
9600

7. ХҮҮХДИЙН СЭТГҮҮЛ
II улирал үндсэн захиалга
Дугаар
Үнэ
1
3000
1
3000

Дугаар
1
1

II улирал нэмэлт захиалга
Үнэ
3000
3000

2,3-р улиралд гарахгүй
1
1
1

10000
10000
10000

Эдгээр сэтгүүл нь жилд 1 удаа гарах тул өмнөх улирал захиалсан бол
ижил дугаар ирэхийг анхаарна уу!

6

НОМ
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4375018

ТӨРӨЛ БҮРИЙН ХООЛНЫ ЖОРУУД Хоол хийх цувралын 10-р
ботид төрөл бүрийн 1, 2-р хоолнуудыг хийх арга жоруудтай
танилцаж, тухайлбал тахиаг олон төрлийн аргаар шарах, тахиа,
гахай, үхэр, загасны махаар янз бүрийн сайхан амттай хоол хийх,
шарсан хавирга, шорлог, хорхог, боодог, шүүс, коктейл, кофег
хэрхэн бэлтгэх, бүх төрлийн хүнсний ногоог тарьж, давсалж
дарах аргуудын тухай мэдэхийг хүсвэл энэхүү номыг уншаарай.

7000

4375037

ХОРМОЙН ЯВДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МОНГОЛЫН ДУУЛИАНТ
ХЭРГҮҮД Онц сонирхолтой энэхүү номонд Монголын өнөөгийн
нийгмийн ороо бусгаа үед байнга тохиолдож байгаа хормойн
явдалтай холбоотой дуулиант гэмт хэргүүд, бодит болсон
явдлуудын талаар дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. Энэхүү номыг
уншсанаар хувь хүмүүс ийм төрлийн асуудалтай орооцолдохоос
анхаарч сэрэмжлэх ач холбогдолтой юм байна.

3500

4375021

ХҮНСНИЙ НОГОО ДАРАХ ТАРИАЛАХ АРГУУД Хоол хийх
цувралын 13-р ботид лууван, манжин, байцаа, өргөст хэмх, төмс,
сонгино, сармис, чинжүү, дун ногоо, мөөг зэрэг бүх төрлийн
хүнсний ногоог давслах, даршлах, хадгалах, тариалах болон
ногоо, жимс нөөшлөх, дарах, хатаах, цуужуулах, консервлох
аргуудын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна.

7000

4375038

ЧЕЙЗ.Ж.Х -ИЙН ШИЛДЭГ ЗОХИОЛУУДЫН ТАЙЛБАР Хэрвээ та
алдарт детектив зохиолч Ж.Х.Чейзийн бүхэл бүтэн 68 романы
үйл явдлын талаарх бүрэн дэлгэрэнгүй, ойлгомжтой тайлбартай
танилцахыг хүсвэл энэхүү номыг уншаарай. Нэг номны үнээр 68
ном унших боломж!!!

3500

“Алтан ном” цуврал
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4375010

АМТАТ ХООЛНЫ АЛТАН ЖОРУУД Хоол хийх цувралын энэхүү
2-р ботид амтат хоол хийх арга, жорыг оруулжээ. Нэг, хоёрдугаар
хоол, зууш, хачир, нарийн боов, ундаа, коктейл жүүс бэлтгэх,
хүнсний ногоо даршлах, хадгалах, тариалах, эмчилгээний
хоол хийх, эрүүл мэнд, хоол ундны салшгүй уялдаа холбоог
сонирхолтой амьдралд ойр өгүүлсэн байна.

7000

5375001

АНГЛИ-МОНГОЛ, МОНГОЛ-АНГЛИ ХУРААНГУЙ ТОЛЬ CD

3500

4375013

ГАЛ ТОГООНЫ ШИРЭЭНИЙ НОМ Хоол хийх цувралын 5-р
ботид салахын аргагүй амттай хоолнуудын шилдэг жоруудтай
танилцаж, тухайлбал шорлог, барбекью, төрөл бүрийн хуурга,
люванз хоолнуудыг хийж сурах, баярын бялуу, боов, жимсний
компот, дарс, чанамал, зуурмаг хийх аргууд, эмчилгээний хоол,
хоолыг зөв зохистой хэрэглэснээр жингээ сайн барих, хоол
ундаар бие махбодио эмчлэх аргуудын тухай өгүүлжээ.

7000

4375031

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-1 Хэрвээ та ертөнцийн
тайлагдашгүй нууцууд болох муми, Бейкерсфильдэд шүглэсэн
аймшигт буг чөтгөрүүд, махчин хүмүүс, Мерилин Монро, Жон
Кеннедийн учир битүүлэг үхэл, Нострадамусын таамаглалуудын
тухай уншиж, дэлхийд удахгүй том сүйрэл болох, Хубилай хааны
сүйрсэн флот, агуу их Терезагийн хэргийн талаар орсон.

7000

4375034

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-4 Хэрвээ та хүнийг ор
сураггүй алга болгодог алуурчин толь, нөгөө ертөнцөөс хүмүүс
утсаар ярьсан тухай, Нострадамус дэлхийг 3797 онд сөнөнө
хэмээн зөгнөсөн, ад шүглэсэн хөлөг онгоцнууд, хүүхэлдэйнд
шингэсэн сүнс сүүдэр, зөнч зүүднүүд, 2045 онд ангараг гариг
дээр хүн буух тухай уншиж, хүн бүр үхэшгүй мөнх амьдрах
эсэхээ шийдэх цаг удахгүй ирэх талаар мэдэхийг хүсвэл энэхүү
номыг уншаарай.

ҮНЭ

NEPKO
7000

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-5 Хэрвээ та агуу их
Нефертити хатны тайлагдашгүй нууц, цаг хугацааны машиныг
бүтээх боломжтой, Вангагийн зөгнөл, хараал дагуулсан эд
зүйлсийн тухай уншиж, зүүд, нойрны талаарх тайлагдашгүй
нууцуудын талаар мэдэхийг хүсвэл энэхүү номыг уншаарай.

7000

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-6 Хэрвээ та амьд
бурхан Итгэлт хамбын тайлагдашгүй нууц, Стоунхенжийн чулуун
байгууламжийн нууц, гэнэт ор сураггүй болсон үзэгдлүүд, ер бусын
тайлагдашгүй харанхуйлал, далай тэнгисийн үл мэдэх амьтад,
бурхны гэсгээл гэж байдаг эсэх, Калифорний Клондайкийн их
алтыг нээсэн түүхийн талаар мэдэх болно.

7000

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-7 Хэрвээ та мөнхөд
алга болсон соёл иргэншил, Бермудын гурвалжингийн
тайлагдашгүй нууц, Пасхи арлын нууцлаг хүн чулуунуудыг хэн
бүтээв?, Фараоны талаарх хачирхалтай зүйлүүд, цаг хугацааны
гажуудал, Чернобылийн аймшигт осол, хүний оюун санаанд
нөлөөлөх ер бусын чадварын талаар мэдэхийг хүсвэл энэхүү
номыг уншаарай

7000

4375072

ЕРТӨНЦИЙН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦУУД-8 Хэрвээ та хий
үзэгдэлтэй аймшигтай байшингууд, эртний египтийн фараонууд
нисдэг байсан, Цин Ши хуадигийн бунхны тайлагдашгүй нууц,
“муу ёр 666”-гийн тайлагдашгүй нууц, пирамидын далдын хүч,
усны ер бусын ид шидийн талаар мэдэхийг хүсвэл энэхүү номыг
уншаарай

7000

4375012

ЗООГИЙН ШИРЭЭНИЙ АЛТАН НОМ Хоол хийх цувралын 4-р
ботид амттай хоолнуудыг хийх арга, жорууд, монгол болон
хятадын хоолны нууцууд, загас, өндөг, ангийн махаар хоол
бэлтгэх, талх, бялуу хийх аргууд, зоог барих ёс, эмчилгээний
хоол бэлтгэх, гүүний саамыг зөв хэрэглэх, хийцтэй цай, бүх
төрлийн цагаан идээг хэрхэн бэлтгэх талаар өгүүлсэн байна.

4375014

МОНГОЛ ХООЛНЫ ШИЛДЭГ ЖОРУУД-1 Хоол хийх цувралын
6-р ботид бүх төрлийн монгол хоолны хийх жор тухайлбал
хуушуур, бууз, шорлог, хорхог,шарсан мах, хуурга, шөлтэй хоол
хийх, элэг, дотор мах, ангийн махаар хоол, зууш хийх, ясны хөлс
гаргах цайнууд, бүх төрлийн цагаан идээг бэлтгэх арга, жимсний
компот, ногоо, жимс нөөшлөх, дарах, цуужуулах, хүнсний ногоо
тариалах, жимс мөөг түүх аргуудыг багтаасан.

4375035

4375036

4375071

4375019

МОНГОЛ ХООЛНЫ ШИЛДЭГ ЖОРУУД-2 Хоол хийх цувралын
11-р ботид Монголын уламжлалт хоолны жорууд тухайлбал
монгол цуйван, хорхог, боодог, шорлог, шууз, мах борцлох
аргуудтай танилцаж, цагаан сараар идээ тавьж, битүүлэх ёсон,
хонины шүүсийг бэлтгэж, таваглаж тэвшлэх ёсон, гүйлгээ ууц,
дал дөрвөн өндөр, өвчүүгээр дайлах, мөн үхрийн шүүс, тэмээ,
адуу, ямаа, дотор махаар хоол хийх жорууд, ургамал ногоо, жимс
жимсгэнийг хоол хүнс, эрүүл мэнддээ хэрэглэх ардын уламжлалт
аргуудын тухай мэдэхийг хүсвэл энэхүү номыг уншаарай.

4375017

ОЛОН ҮНДЭСТНИЙ ХООЛНЫ ЖОРУУД Хоол хийх цувралын
9-р ботид Солонгос, Япон, Хятад, Тайланд, Сингапур, Малайз,
Филиппин, Америк, Франц, Итали, Орос, Турк, Узбек, Гүрж,
Украин, Азербайжан, Мексик, Индонез, Унгар, Англи, Испани,
Герман, Дани, Швед, Бразил Грек, Вьетнам, Энэтхэг зэрэг
орнуудын хоолны жор, хийх аргатай танилцаж, олон үндэстний
хоол, хооллох зан үйлийн тухай мэдэхийг хүсвэл энэхүү номыг
уншаарай.

4375011

4375009

САЙХАН ХООЛНЫ АЛТАН НУУЦУУД Хоол хийх цувралын энэхүү
3-р ботид бүх төрлийн сайхан хоолыг хэрхэн бэлтгэх талаар
тусгай бүлгүүдэд хуваан дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. Тухайлбал төрөл
бүрийн нэг, хоёрдугаар хоол, салат, загас, өндөг, мөөгөөр хоол
хийх жор аргууд, орон орны хоол, бүх төрлийн бялуу боов,
компот, варень бэлтгэх, турахад хэрэглэх хоолны дэглэм зэргийг
маш ойлгомжтой тодорхой өгүүлсэн байна.
ТАНСАГ ХООЛНЫ АЛТАН НОМ Хоол хийх цувралын энэхүү 1-р
ботид бүх төрлийн хоол бэлтгэх арга жорууд, Япон болон орон
орны хоол, бялуу, торт, кекс, печень, компот, жүүс, дарс, ликёр,
цай, жимсний чанамал хийх, цагаан хоол, махан хоолны ач тус,
хүнсний ногоогоор биеэ эмчлэх, зөв хооллосноор хэрхэн эрүүл
бие махбодьтой болох, хоолоо тохируулснаар турах болон
таргалах аргуудыг бичжээ.

7000

7000

7000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4319119

100 ЖИЛИЙН МАРАФОН

20000

4319105

100 ХҮНИЙ НОУ ХАУ

10000

4319058

HISTORY OF MONGOLIA Монголын түүх англи хэл дээр

34200

4319066

АМЬД ХУУЛЬ /ЗУЗААН/ Бидний өдөр тутмын амьдрал буюу
нийгмийн харилцаа хуулиар зохицуулагддаг. Автомашин
жолоодох, ажилд орох, орон байр худалдан авахаас өгсүүлээд
бизнес хийх, гэр бүл болох, шүүхэд хандах гээд хүний нийгмийн
тал бүрийн харилцааг хөндсөн тус ном таны амьдралын нэгэн
хөтөч, дотны зөвлөх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.

29900

4319065

АМЬД ХУУЛЬ /НИМГЭН/ Бидний өдөр тутмын амьдрал буюу
нийгмийн харилцаа хуулиар зохицуулагддаг. Автомашин
жолоодох, ажилд орох, орон байр худалдан авахаас өгсүүлээд
бизнес хийх, гэр бүл болох, шүүхэд хандах гээд хүний нийгмийн
тал бүрийн харилцааг хөндсөн тус ном таны амьдралын нэгэн
хөтөч, дотны зөвлөх болно гэдэгт бид итгэлтэй байна.

24000

4319102

АУГАА БАРИЛГУУД Английн Дорлинг Кэндэрслэй болон Нэпко
компаний хамтарсан Дэлхийд нар алдар нь түгсэн шилдэг 50
Аугаа барилгуудын загвар

51400

4319073

АУГАА ДИЗАЙН Энэхүү номонд дэлхийн хамгийн алдартай
дизайнууд төрөх болсон нөхцөл, тэдгээрийг хэн, хэрхэн ,ямар
материал, технологиор бүтээсэн тухай сонирхолтой түүхүүд
багтжээ. Бидний өдөр тутам хэрэглэдэг жирийн халбага,
сэрээнээс авахуулаад Ситроен автомашин, Ipad хүртэл хүн
төрөлхтний шинэ үеийн түүхнээ тодорсон 100 гаруй дизайны
сод туурвилын тухай өгүүлэх зурагт лавлах таны гар дээр очиж
байна.

51400

4319062

БААБАР ИНГЭЖ ӨГҮҮЛЭВ. /АДАГТ ОЧИХ ЖОР/ 2014 Баабарын
нийтлэлүүд

13400

4319060

БААБАР ИНГЭЖ ӨГҮҮЛЭВ. /БААСТАЙ БУРХАН/ 2014 Баабарын
нийтлэлүүд

13400

4319019

БААБАР ИНГЭЖ ӨГҮҮЛЭВ. /СҮГСЭЛЗҮҮР/ 2014 Баабарын
нийтлэлүүд

13400

4319061

БААБАР ИНГЭЖ ӨГҮҮЛЭВ. /ЯАСАН БӨГЧИМ ЮМ ЦОНХОО
НЭЭГЭЭЧ/ 2014 Баабарын нийтлэлүүд

13400

4319079

БААБАР. /ДОРИ ИДЭР ДҮҮДЭЭ/ Ном сонирхон уншдаг хүн
бүрийн ширээний ном

20300

4319104

БИЗНЕС ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ?

38000

4319069

БРИТАНИКА 8 БОТЬ BRITANNICA ШИРЭЭНИЙ НЭВТЭРХИЙ
ТОЛЬ нь Encyclopdia Britannica-гийн редакцид бэлтгэгдсэн, хүний
түүхийн мэдлэг, мэдээллийн гол салбарыг хамарсан үнэхээр сайн
лавлах бүтээл болох Britannica Concise Encyclopedia-гийн монгол
хэлээрх анхны хэвлэл юм. 1768 онд Шотландын Эдинбүрг хотноо
анх хэвлэгдсэнээсээ хойш манай гаригийн зон олонд танин
мэдэхүйн эх сурвалж болж, ертөнцийг харах шинэ цонх нээсэн
энэхүү бүтээл өдгөө дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамгийн том
нэвтэрхий толины нэг болтлоо зуун зууны түүхийг туулжээ.

650000

4319095

БРИТАННИКА МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ

116300

4319011

ДЭЛХИЙН НЭН ШИНЭ АТЛАС Монгол хэлээр анх удаа хэвлэгдэж
буй Дэлхийн нэн шинэ Атлас ном таныг эх болсон цэнхэр гаригаа
өөртөө зориулж цоо шинээр нээх гайхалтай аялалд урьж байна.

173400

4319012

ЖААХАН ХҮҮХДИЙН ТАЛААР ЧИНИЙ МЭДВЭЛ ЗОХИХ ЗҮЙЛС
Жаахан хүүхдийн талаар чиний мэдвэл зохих зүйлс

9600

4319013

ЗАВХАН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ Завхан аймгийн түүхт 90 жилийн
ойд зориулан гаргасан олон улсын стандарт бүхий нэвтэрхий
толь бичиг.

106700

4319050

ИСТОРИЯ МОНГОЛИЙ /ОРОС ХЭЛ ДЭЭР/ Монголын түүх

24000

4319056

ИТГЭЛЦЭЛ Фрэнсис Фукуяма Түүхийн төгсгөл ба сүүлчийн хүн
гэдэг гүйлгээ сайтай номондоо хүйтэн дайны төгсгөл бол ХХI
зууны капитализмд түргэн бүрэлдэж буй дэг журмын хүрээнд
байрь суурь олж авах тэмцлийн эхлэл гэж нотлон өгүүлсэн байдаг.

30000

4319016

ЛЕНИН Түүхэн, намтар зохиол

30700

4319017

ЛИБЕРТАРИ ҮЗЭЛ Либертари үзэлтнүүд хүн хэзээ ч бусдын
эрхэнд халдах ёсгүй, хүн бүр өөрсдийн сонгосноор амьдрах
эрхтэй бөгөөд бүх хүн адил-тэгш хэмээн нэг нэгэндээ
хүндэтгэлтэй хандаж байгаа бол нэгийгээ нийгэм болоод бусдын
тусын тулд үйлчлэх ёсгүй гэж үздэг.

16000

7000

7000

7000

ҮНЭ

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4319099

МАКРО ЭДИЙН ЗАСАГ Эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг
хараад уйдмааргүй байгаа бол инээж яагаад болохгүй гэж? Энэ
ном нь орчин тойрныхоо талаар зөв ойлголттой болохыг хүсдэг
зузаан ном,эдийн засгийн хэллэгүүдээс эмээсэндээ халдаж
чаддаггүй хүмүүст энэхүү зурагт макро эдийн засгийн тухай
анхан шатны ойлголтыг өгч чадна.

24000

4319018

МАНАЙ ГУДАМЖИЙГ
шүлгийн түүвэр

9600

4319115

МЕНЕЖМЕНТ

4319100

МИКРО ЭДИЙН ЗАСАГ Эдийн засгийн зурагт ном нь дуудлага
худалдааны онол,сөрөг сонголт,хоригдолуудын ацан шалаа
зэрэг хамгийн сонирхолтой хэсгүүдийг нийлүүлсэн хөгжилтэй
,ойлгоход хялбар микро эдийн засгийн тойм юм.

24000

4319024

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /АНГЛИ/ Монголын түүхийн эмхтгэл

3800

4319021

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /МОНГОЛ ХЭЛ ДЭЭР/ Монголын түүхийн
эмхтгэл

3800

4319025

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /ОРОС/ Монголын түүхийн эмхтгэл

3800

4319023

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /СОЛОНГОС/ Монголын түүхийн эмхтгэл

3800

4319022

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /ТҮРЭГ/ Монголын түүхийн эмхтгэл

3800

4319026

МОНГОЛЫН ТҮҮХ /ЯПОН/ Монголын түүхийн эмхтгэл

3800

4319103

МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙН СОЁЛЫН АЛЬМАНАХ Монголын соёлын
түүхийг энгийн ойлгомжтой бичлэг дүрслэл, баримжаа өгөхүйц
он дарааллын хроникоор баяжуулсан

42800

4319117

ОЮУ ТОЛГОЙ /ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГЭРЭЭ/

100000

4319072

ӨВРИЙН ЗУРАГТ ТОЛЬ Англи монгол зурагт толь

29900

4319110

РЕНЧИН 5 БОТЬ

250000

4319106

САЙХАН АМЬДРАХ УРЛАГ

15200

4319116

ТОМООР МӨРӨӨД

10000

4319055

ТӨРИЙГ ТӨВХНҮҮЛЭХҮЙ Төрийг төвхнүүлж хүчирхэгжүүлэх
нь асар том зорилт: Энэ ажлыг улс тус бүрийн хувьд
шинээр зохиох шаардлагатай. Фукуяма энэхүү нэн чухал ач
холбогдолтой номондоо төрийг төвхнүүлэх үзэл баримтлалыг
авч үзэхийн хамт сулхан төрөөс шалтгаалан үүсэх асуудал
болон түүний нэг үндэстний хийгээд олон улсын хэмжээнд
үзүүлэх нөлөөг шүүн тунгаажээ.

24000

4319064

ТЭМҮҮЖИН Монголын төрийг байгуулагч Чингис хааны бага
насны үеийг дүрслэн үзүүлжээ

26700

4319030

УЛААН ТУГ /ЗӨӨЛӨН/ Энэ бол комуунимын түүх юм.

29900

4319031

УЛААН ТУГ /ХАТУУ/ Энэ бол комуунимын түүх юм.

37400

4319057

УЛС ТӨРИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СУРВАЛЖ Фрэнсис Фукуяма Улс
төрийн тогтолцооны сурвалж. Түүхийн төгсгөл ба сүүлчийн хүн
номын зохиогч, улс төрийн томоохон сэтгэгчдийн нэг. Фрэнсис
Фукуяма энэ асуудалд анхаарлаа хандуулан өнөөгийн улс төрийн
инстүүцүүд хэрхэн үүсэн хөгжсөн талаар хоёр боть дамнуулан
дэлгэрэнгүй өгүүлжээ.

37400

4319118

УЛС ТӨРИЙН ФИЛОСОФИ

15200

4319108

УРАН БҮТЭЭЛЧДИЙН АМЬДРАЛ

55000

4319001

УХААРАЛ БЯСАЛГАЛ ГЭГЭЭРЭЛ /CD/ Их хөлгөний алдарт
сургаал Бодичарьяаватарагийн тайлбар

6700

4319091

ҮНЭ ЧӨЛӨӨЛ Хантер Левисийн зохиол.

16000

4319034

ХАЛААСНЫ ЗУРАГТ ТОЛЬ /СОЛОНГОС/ Халаасны зурагт толь
нь бүх насны уншигч, төрөлх хэлээ гүнзгийрүүлэн эзэмшигч,
гадаад хэл сонирхон суралцагч, аялан жуучлагч хийгээд ер хэн
бүхэнд зориулагдсан болно.

20300

4319036

ХАЛААСНЫ ЗУРАГТ ТОЛЬ /ХЯТАД/ Халаасны зурагт толь нь
бүх насны уншигч, төрөлх хэлээ гүнзгийрүүлэн эзэмшигч, гадаад
хэл сонирхон суралцагч, аялан жуучлагч хийгээд ер хэн бүхэнд
зориулагдсан болно.

20300

4319109

ХОРЛОЛЫН ХААН

20000

4319063

ХУВЬ ЗАЯАГАА СОНГОХ НЬ Эдгээр номондоо илэрхийлсэн
санаа маань сэхээтнүүдийн нийтлэг урсгалаас хазайсан үзэл
хэдийч өдгөө бол ядаж сэхээтнүүдийн дунд нэлээд тоогтож
буй төдийгүй олон нийт ийм үзэл санааг хэвийн зүйл гэж үздэг
болоод байна.

34200

4319059

ХУРЛЫН ДЭГ Хурлын дэг журам зохион байгуулалт

26700

4319111

ХҮН МОД

15000

4319107

ХЭМЖЭЭС ХАРЬЦУУЛАЛТ

16000

4319120

ХЯТАД МӨРӨӨДӨЛ

20000

4319113

ЦАЙЗ

15200

4319090

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
нийтлэлүүд

4319044

ЭРДЭС ЧУЛУУЛАГ Үндэсний газар зүйн нийгэмлэгийн Ертөнцийг
танихуй цувралын энэхүү номд чулууны гайхамшигт ертөнцөөр
аялуулж таны хүүхдийн оюуны мэлмийг нээх болно.

4319067

ЭРНЕСТ ЧЕ ГЭВЭРА Хичнээн л олон хувьсгал болох тусмаа юм
бүхэн төчнөөн л хуучнаараа үлддэг» гэсэн францын цэцэн үгийг
давтаж болохоор үе үе Латин Америкийн улс төрийн агаарыг
донсолгон байдаг хувьсгалуудтай адилгүй энэ хувьсгалд юм
бүхэн ер бусын, гэнэтийн байлаа.

УРУУДАЖ

ЯВСААР

Б.Цэнддоогийн

4443016

АМЕРИК АРДЫН ҮЛГЭР Энэ номонд америк ардын сонирхолтой
олон үлгэрийг оруулжээ. 2010 он 2.5х.х

2000

4443014

АНАГААХ УХААНЫ АЖИЛТНЫ АНГЛИ ХЭЛ э.одмаа нарын бэлдсэн
энэ номыг анагаах ухааны салбарт ажиллагсдад англи хэлийг өргөн
хүрээтэй сурах боломж олгохоор бэлджээ. 2007 он. 20 х.х

11000

4443004

АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ЗАХ ЗЭЭЛ СУДЛАЛЫН ТОЛЬ Б.Анарын
бэлтгэсэн энэ бэсрэг тольд зах зээл судлалын холбоотой 7000аад нэр томъёог багтаажээ. 2000 он. 2.3 х.х.

2500

4443124

АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ИХ ТОЛЬ /ХОС/ Б.Энэбиш нарын бэлдсэн
энэ 3 хэлний их тольд 180 гаруй мянган үг оржээ. Тольд англи
хэлний дуудлага , дүрэм, үйл үгийн хувилал,өвөрмөц хэллэгийн
олон жишээг оруулжээ.

20000

4443002

АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ИХ ТОЛЬ Б.Энэбиш нарын бэлдсэн
3 хэлний энэ их тольд 180 гаруй мянган үг оржээ.Тольд англи
хэлний дуудлага, дүрэм, үйл үгийн хувилал, өвөрмөц хэллэгийн
олон жишээг оруулжээ. 2003 он.
- I, II боть.
40х.х.
- I боть.
20х.х.
- II боть.
20х.х.

20000

4443003

АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ТЕХНИКИЙН ТООЦОО

20000

4443001

АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ ТОЛЬ I-IY боть.
Б.Энэбиш нарын бэлдсэн энэ их толинд эдийн засгийн бүх
салбартай холбоотой 500 мянган нэр томъёог өргөн хүрээтэй
оруулжээ. 100 х.х

58000

4443009

АНГЛИ ТҮМИЙН МЭРГЭН СУРГААЛ Энэ
сургамжтай олон зүйр цэцэн үгийг оруулжээ.

3000

4443005

АНГЛИ ХЭЛИЙГ 30 ХОНОГТ СУРАХ БИЧИГ Б.БОЛОР. Английн
эрдэмтдийн бичсэн энэ номд англи хэлний дуудлага, дүрэм,
ярилцлага, дасгалууд тэдгээрийн хариу зэргийг тодорхой тусгасан
30 хичээлийг оруулсан бөгөөд энэ номыг ашиглан тэвчээртэй
хичээнгүй хүн англи хэлийг 30хоногт сурах бололцоотой болно.
2004 он. 19 х.х

9000

4443008

АНГЛИ ХЭЛНИЙ УНШИХ Э.Дондмаа нарын бэлдсэн энэ номд
сурагчдын сургууль болон гэртээ зайлшгүй унших зүйлсийг
оруулжээ. Мөн ойлгоход хүндрэлтэй зүйлсийг монголоор орчуулж
үзүүлсэн болно.

3500

4443006

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ШАЛГАЛТАНД АМЖИЛТТАЙ БЭЛДЭЦГЭЭЕ
Б.Анарын бэлдсэн энэ номд их, дээд болон тусгай мэргэжлийн
сургуульд орохоор шалгалтад бэлтгэж буй сурагчдад зориулсан
шалгалтын 40 шахам сэдвийг хүндрэлтэй үгсийн орчуулгын хамт
үзүүлжээ. 2007 он 4 х.х

4000

4443010

АНГЛИАР АЛДААГҮЙ АСУУЖ ХАРИУЛЦГААЯ Б.БОЛОР нар.
Энэ номонд олон асуулт тавьж, хариулах арга, жишээг үзүүлжээ.
2005 он.

5000

4443011

АНГЛИАР ЗӨВ ЯРИЦГААЯ Б.Маргад нар. Энэ номонд 60 гаруй
сэдвээр англиар зөв ярих арга замыг тодорхой жишээтэйгээр
зааж өгчээ.

6000

4443013

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ ЗОЧИД БУУДЛЫН АЖИЛТНЫ АНГЛИ ХЭЛ
Аялал жуулчлал, зочид буудлын үйл ажиллагаатай холбоотой
англи хэлний 20 шахам сэдвийг зохих орчуулгын хамт
оруулжээ.2007 он 10 х.х

7500

4443017

БАНКНЫ АЖИЛТНЫ АНГЛИ ХЭЛ Оросын нэрт эрдэмтэдийн
банкны ажилтнуудад зориулж тусгайлан бичсэн энэхүү сурах
бичгийг орчуулан хэвлүүлжээ. Сурах бичигт банкны олон талт үйл
ажиллагааны өвөрмөц англи хэлийг багтаажээ. 2007 он. 12 х.х

7500

4443018

БАРИЛГАЧИН АРХИТЕКТОРЧНЫ АНГЛИ ХЭЛ Э.Номуундарь
нарын бэлдсэн энэхүү сурах бичигт барилга, архитектуртай
холбоотой олон сэдэв, нэр томъёог оруулжээ.2007 он 10х.х

7000

4443019

БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ТОЛЬ 1-3 /I-III боть/
Б.Энэбиш нарын бэлдсэн 3 боть энэ тольд бизнесийн бүх
төрөл, тэдгээрийн зохион байгуулалт, зэх зээл, удирдлага, эдийн
засаг зэрэгтэй холбоотой 200 орчим мянган нэр томъёо оржээ.
Толийг бүх төрлийн бизнес эрхлэгчид, оюутан, англи, орос хэл
судлагчдад зориулжээ. 2002

36000

4443021

БҮСГҮЙЧҮҮЛИЙН УЯНГА Энэхүү номд дэлхийн 80 шахам орны
эрт, эдүгээгийн шилдэг 240 гаруй яруу найрагч бүсгүйчүүдийн
уянгын шүлгүүд оржээ. 2007он. 10 х.х

6000

4443023

ГАДААД ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГ Б.ЭНЭБИШ нар. Дэлхийн 40 шахам
улс үндэстэний ажил, амьдралын өргөн хүрээтэй сэдэв бүхий
10000 орчим мөр зүйр цэцэн үг оржээ. 2007 он. 8 х.х

6000

4443022

ГАДААД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРИЛЦААНЫ АНГЛИ ОРОС
МОНГОЛ ТОЛЬ Б.Анар нарын бэлдсэн энэ бэсрэг тольд 10000
орчим нэр томъёог оруулжээ. 2002 он. 5 х.х.

5000

4443102

ГАЙХАМШИГТ
ХҮМҮҮСИЙН
хүмүүсийн амьдралаас

12000

4443027

ГЕОЛОГИЙН ОРОС АНГЛИ МОНГОЛ СЭДЭВЧИЛСЭН ТОЛЬ
ЯРИАНЫ ДЭВТЭР Б. Анар нар. Энэ номонд геологийн холбоотой
яриаг монгол, орос, англи хэлээр өргөн хамруулсанаас гадна
геологийн нэр томъёог сэдэвчлэн бүлэглэж оруулжээ. Номыг
геологи, уул уурхайн салбарт ажиллагсад болон суралцагсадад
зориулжээ. 2006 он 28 х.х

13000

4443025

ГЕОЛОГИЧ УУЛ УУРХАЙЧНЫ АНГЛИ ХЭЛ Б.Бүрэнхүү нарын
бэлдсэн энэ ном нь .манай эрчимтэй хөгжиж байгаа геологи,
уул уурхайн үйл ажиллагаатай өргөн хүрээтэй сэдвийг амарсан
англи хэлний томоохон сурах бичиг юм. 2003 он. 20х.х.

11000

4443026

ГЕОЛОГЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ ТҮРГЭН СУРАХ БИЧИГ Б.Анар
нарын бэлдсэн энэ сурах бичгийг геологийн англи хэлийг
богино хугацаанд сурахыг хүсч буй геологичид болон геологи
сонирхогчидод зориулжээ. 2006 он 15 х.х

11000

4443028

ГЕРМАН ОРОС МОНГОЛ ЗАХ ЗЭЭЛ СУДЛАЛЫН ТОЛЬ
Б.Болорын бэлдсэн эн бэсрэг тольд зах зээл судлалын холбоотой
7000-аад нэр томъёог багтаажээ. 2000 он. 2.7 х.х.

2500

4443029

ГЭГЭЭН ХАЙР Э.Номуундарь. Цуврал болон хэвлэгдэх энэ
номын 1-р хэсэгт Монголын яруу найрагчдын хайрын сэдвээр
бичсэн олон шүлэг оржээ. 2009 он 8х.х

5500

20000

АЛУУРЧИД

2015

оны

Баабар.mn-ний

16000
9600

20300

АВАЙ ХОТИР ХХК
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4443012

АЖИЛ ХЭРЭГЧ ХҮНИЙ АНГЛИ ХЭЛ Б.Маргадын бэлдсэн энэ
ном нь ажил хэрэгч хүний мэдвэл зохих өргөн хүрээтэй сэдвийг
хамарчээ. 2007 он.

6000

4443015

АМЕРИК АЛИА ШОГ Англи, Америк, Францын богино хэлбэрийн
олон хошин шогийг оруулжээ. 2010 он 2.5х.х

2500

7

АМЬДРАЛААС

номд

английн

Гайхамшигт

8

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4443030

ДУУНЫ САЙХАН БҮСГҮЙЧҮҮД Энэ номд Монголын олон
үндэстэн, ястны үзэсгэлэнт бүсгүйчүүдийн тухай ардын уянгалаг
сайхан 60 орчим дууг оруулжээ. 2002 он. 2.5 х.х.

2500

4443032

ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГ Энэ номонд ажил, амьдралын олон сэдвийг
хамарсан 7000 орчим мөр зүйр цэцэн үг оржээ.

5500

4443033

ИНЖЕНЕРИЙН АНГЛИ ХЭЛ Б.Энэбиш нарын бэлдсэн энэ сурах
бичгийг инженерийн мэрэгжлээр суралцдаг, оюутан, инженер,
техникийн ажилтнуудад зориулжээ. Сурах бичиг нь англи хэлний
дуудлага, хавсралт дүрэм, товч тольтойгоос гадна техникийн гол
салбарыг хамарсан олон өгүүлэл, жишээ, дасгалтай болно. 30 х.х.

11000

4443034

ИХ ГОВИЙН СУРГАМЖИТ ХИЧЭЭНГҮЙ ДОРЖ МЭЙРЭН
МУГБагш Ч.Түмэнгийн тухай бичсэн энэ номонд их говиос
заяасан төр нийгмийн томоохон зүтгэлтэн, олон талын авъяас
билэгтэн, таван толгойн нүүрсийг анх ухаж УБ-ын дархчуулд авч
ирэн нөөц хэмжээлэшгүй байж болзошгүйг тогтоосон монголын
сангийн яамны сайд, зохиолч, шингийг санаачлагч Дорж мэйрэн
агсны тухай өгүүлсэн. 2010 3х.х

4500

4443035

ИХ ХАЙР Э.Одмаа нарын орчуулсан энэ номд Ази, Европ,
Далайн орнуудын нэрт зохиолчдын хайрын сэдэв голлосон
шилдэг өгүүллэгүүд оржээ. 2002 он. 6 х.х.

4443036

ИХ ХЯТАДЫН МЭРГЭН СУРГААЛ Хятадын ард түмний зуу зууныг
дамжиж ирсэн оновчтой мэргэн сургааль болох зүйр цэцэн үгсийг
багтаажээ. 2010 он 2х.х

4443037

ИХ ЭРДЭМТЭН А.ГУМБОЛЬДТ Г.Скурла. Энэ номд Германы
их эрдэмтэн А.Гумбольдтын амьдарлын урт зам, эрдэм
шинжилгээний бүтээлч их үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй
үзүүлжээ. 2008 он 15х.х

4443039

КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕРНИК МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ ЭЛЕКТРОНИК
ХОЛБООНЫ АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ТОЛЬ Э.БҮРЭНХҮҮ нар. 2
боть. АНГЛИ-ОРОС-МОНГОЛ гурван хэлний 220 мянган үгтэй
хоёр боть энэ тольд компьютер, мэдээлэл, электроник, холбооны
нэр томьёог өргөн хамаргажээ. 2004 он. 44 х.х

4443040

МАНАС Б.Энэбишийн орчуулсан “Манас” ном нь киргизийн ард
түмний олон үеийн турш туурвиж нандигнан дээдэлж ирсэн
түүхэн их бүтээлийн сор нь юм. Энэ зохиолд Киргизийн ард
түмэн Манас баатрынхаа мэргэн удирдлагын дор нэгдэн нягтарч
харийн булаан эзлэгсдийн эсрэг баатарлагаар тэмцэн ялалт
байгуулж байгааг харуулжээ.

18000

4443041

МЕНЕЖЕРИЙН АНГЛИ ХЭЛ Энэхүү томоохон сурах бичигт
менежерийн үйл ажиллагааныхаа талаар мэдвэл зохих асуудлыг
өргөн хүрээтэй, тодорхой баримт жишээтэйгээр оруулжээ. 2006
он. 26.3 х.х

11000

4443107

МОНГОЛ АРДЫН 1000 ҮЛГЭР ДОМОГ-3 О.НОМИН2010он 2х.х

2500

4443106

МОНГОЛ АРДЫН 1000-Н ҮЛГЭР-2 Олон цуврал болж хэвлэгдэх
энэ номд халх, буриад, халимаг, тува зэрэг олон үндэстний үлгэр
домгууд оржээ.

2500

4443108

МОНГОЛ АРДЫН 1000-Н ҮЛГЭР-4 Олон цуврал болж хэвлэгдэх
энэ номд халх, буриад, халимаг, тува зэрэг монголын олон
үндэсний сонирхолтой үлгэр, домгууд оржээ. 2010 он 2х.х

2500

МОНГОЛ АРДЫН МЯНГАН ҮЛГЭР ДОМОГ 1 Олон цуврал болж
хэвлэгдэх энэ номд халх, буриад, халимаг, тува зэрэг олон
үндэстний үлгэр домгууд оржээ

2500

4443045

МОНГОЛ БҮСГҮЙН УЯНГА 1 Э.Номуундарийн эмхэтгэсэн 3 боть
энэ номд Монгол үндэстний эрт, эдүгээгийн 180 шахам яруу
найрагч бүсгүйн шилдэг шүлгүүдийг оруулжээ.

5500

4443109

МОНГОЛ БҮСГҮЙН УЯНГА-2 Э.Номуундарийн эмхэтгэсэн 3 боть
энэ номд Монгол үндэстний эрт, эдүгээгийн 180 шахам яруу
найрагч бүсгүйн шилдэг шүлгүүдийг оруулжээ.

5500

4443110

МОНГОЛ БҮСГҮЙН УЯНГА-3 Э.Номуундарийн эмхэтгэсэн 3 боть
энэ номд Монгол үндэстний эрт, эдүгээгийн 180 шахам яруу
найрагч бүсгүйн шилдэг шүлгүүдийг оруулжээ.

5500

4443046

МОНГОЛ ТҮМНИЙ ӨВӨРМӨЦ ЯРИА 1 А.Номин нар. Энэ номд
монгол түмний олон мянган өвөрмөц хэллэг яриаг оруулжээ.
2005 он. 10 х.х.

5500

4443111

МОНГОЛ ТҮМНИЙ ӨВӨРМӨЦ ЯРИА-2 А.Индранил О.Номин
нар. Энэ номд монгол түмний олон мянган өвөрмөц хэллэг яриаг
оруулжээ. 2010

5000

4443049

МЯНГАН СУРГААЛ Энэ номонд ажил амьдралд холбоотой 2000
гаруй зүйр цэцэн үг орсон. 2001 он. 4 х.х

3000

4443050

НИЙГМИЙН УХААНЫ АЖИЛТНЫ АНГЛИ ХЭЛ Б.Болорын
орчуулж бэлдсэн энэ сурах бичгийг дээд сургуульд нийгмийн
ухааны чиглэлээр суралцагчид болон мөн бие даан англи хэлийг
суралцагчдад зориулжээ. 2007 он

11000

4443051

ОРОС АНГЛИ МОНГОЛ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИХ ТОЛЬ Б.ЭНЭБИШ.
Энэхүү томоохон тольд эдийн засгийн олон салбарын гол нэр
томъёог орос-англи-монгол хэлээр тодорхой үзүүлжээ./2007 он
15.6 х.х/

12000

4443052

ОЧИР АЛМААЗАН ХУРИМ Арабын орнуудын олон шилдэг
үгүүллэгийг оруулжээ. 2010 он 10х.х

6000

4443053

ӨДӨР ТУТМЫН АНГЛИ ХЭЛ Энэ сурах бичиг нь өдөр тутмын
амьдралд өргөн хэрэглэгддэг олон үг, өгүүлбэрийг зохих дүрмийн
хамт оруулжээ. 9.4х.х. 2005 он

5000

4443055

САНХҮҮ БАНК НБ БҮРТГЭЛ АУДИТЫН АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ
ТОЛЬ 1-3 I - III БОТЬ. Б.Энэбиш нарын бэлдсэн энэ томоохон
тольд санхүү банк, нягтлан бодох бүртгэл, аудитын холбоотой
260 мянга орчим үг хэллэг, жишээ оржээ. Манайд анх гарч буй
санхүү банкны чиглэлийн энэ толийг бүх шатны санхүү, банк,
нябо бүртгэл, аудитын чиглэлээр ажилладаг хүмүүс, оюутан,
эдийн засагч, удирдах хүмүүст зориулжээ. Толийн III боть нь энэ
оны IY улиралд хэвлэгдэнэ. 2002 он. 40 х.х.

4443043

4443054

САНХҮҮЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ Б. ЭНЭБИШ нар. Энэхүү томоохон
сурах бичигт санхүүгийн англи хэлтэй холбоотой өвөрмөц
хэлний олон хичээлийг зохих сэдэв, дүрэм, дасгал шаардлагат
орчуулгын хамт оруулжээ. 2006 он. 24 х.х

4443059

СУРАГЧДЫН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЗААВАЛ УНШИХ 55 СЭДЭВ
Э.Номуундарийн бэлдсэн энэ номд сурагчдад зориулсан 50
гаруй дасгалыг зохих орчуулгын хамт үзүүлжээ. УБ 2007 ои 10х.х.

4000

4443060

СУРАГЧДЫН АНГЛИАР УНШИХ ҮЛГЭР 1
Б.Болор нарын
бэлдсэн энэ цуврал номын эхний хэсэгт Ази тивийн зарим орны
үлгэрүүдийг оруулж, ойлгоход хүндрэлтэй хэсгүүдийн орчуулгыг
оруулжээ. 2003 он

3000

4443061

СУРАГЧДЫН АНГЛИАР УНШИХ ҮЛГЭР Э.Номуундарь нарын
энхүү номд англи ардын олон үлгэр, тэдгээрийн орчуулгаас
үзүүлжээ. 2008 он 5.3 х.х

3500

4443103

СУРАГЧИЙН АНГЛИАР УНШИХ НОМ Энэ номд сурагчдад
зориулан орчуулгын хамт үзүүлжээ.

3000

4443056

СУРАГЧИЙН МОНГОЛ ОРОС АНГЛИ ЯРИАНЫ ДЭВТЭР Э.
ОДМАА. Энэ номд сурагчийн орос англиар эн тэргүүнд мэдсэн
байвал зохих олон талт яриаг монгол, орос англи хэлээр
тодорхой илэрхийлжээ.

5000

3000

4443057

СУРАГЧИЙН ОРОС АНГЛИ МОНГОЛ ТОЛЬ ДҮРМИЙН
ХАВСРАЛТТАЙ Э.НОМУУНДАРЬ нар. Сурагчид болон орос, англи
хэл сонирхогчдод зориулсан энэ нэгдсэн тольд гурван хэлний эн
тэргүүнд мэдвэл зохих 15000 үгийг оруулжээ. 2004 он. 16 х.х.

7000

4000

4443062

СУРГАМЖИТ ҮЛГЭРҮҮД 1 Энэхүү цуврал номд дэлхийн олон
орны сургамжит ид шидтэй олон үлгэр оржээ.

2000

4443128

СУРГАМЖИТ ҮЛГЭРҮҮД-2 Энэхүү цуврал номд дэлхийн олон
орны сургамжит ид шидтэй олон үлгэр оржээ.

2500

4443129

СУРГАМЖИТ ҮЛГЭРҮҮД-3 Энэхүү цуврал номд дэлхийн олон
орны сургамжит ид шидтэй олон үлгэр оржээ.

2500

4443066

СЭГС ЦАГААН БОГД Ардын зохиолч Д.Пүрэвдоржийн алдарт
найраглал, уг найраглалын баатруудын бие биесдээ илгээсэн
захидлын хэлбэрээр яруу найрагч Т.Очирхүү, орчуулагч Б.Энэбиш
нарын бичсэн өвөрмөц хоёр найраглал бас оржээ. 2010 он 2х.х

3000

4443064

СЭТГҮҮЛЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ А.ИНДРАНИЛ, О. НОМИН. Энэ сурах
бичигт хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын эн тэргүүнд мэдвэл
зохих сэдэв,өвөрмөц хэллэг, нэр томъёо, текст, дасгал зэргийг
шаардлагат монгол орчуулгатай нь үзүүлжээ. /2007 он, 15.5 х.х/

11000

4443068

ТҮМЭН ЗӨВЛӨГӨӨ Э.Номуундарь нарын бэлдсэн энэ цуврал
номын 1-р хэсэгт ажил амьдралд тустай олон зөвлөлгөөг
оруулжээ. 2003 он. 2 х.х.

2000

4443067

ТҮМЭН ҮЛГЭР-1 Энэ удаа 10 цуврал номоос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй сургамжит олон үлгэр оржээ.
Ном бүр нь 50 шахам хуудастай, дундчаар 20 үлгэр багтжээ.
2001 он 10 ном. I боть 4 х.х.

2500

4443123

ТҮМЭН ҮЛГЭР-10 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй
энэ номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443130

ТҮМЭН ҮЛГЭР-2 Энэ удаа 10 цуврал номоос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй сургамжит олон үлгэр оржээ.

2500

4443116

ТҮМЭН ҮЛГЭР-3 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443117

ТҮМЭН ҮЛГЭР-4 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443118

ТҮМЭН ҮЛГЭР-5 Энэ удаа 10 цуврал номоос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй сургамжит олон үлгэр оржээ.

2500

4443119

ТҮМЭН ҮЛГЭР-6 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443120

ТҮМЭН ҮЛГЭР-7 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443121

ТҮМЭН ҮЛГЭР-8 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443122

ТҮМЭН ҮЛГЭР-9 Энэ удаа 10 цуврал номноос бүрдэж буй энэ
номд дэлхийн олон орны ид шидтэй, сургамжит олон үлгэр
оржээ. Ном бүр нь 40 шахам хуудастай 20 гаруй үлгэр багтжээ.

2500

4443069

ТҮРЭГ ЗОНЫ ТҮМЭН ЗӨВЛӨГӨӨ Энэ номонд Түрэг зоны олон
зүйр цэцэн үгийг багтаажээ. 2011 он 2 х.х

2000

4443070

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ АНГЛИ ХЭЛ Анх удаа хэвлэгдэж
буй энэ сурах бичигт хүнсний үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний
салбарт ажиллагсдад зориулсан англи хэлний дуудлага, дүрэм,
олон жишээ, дасгал, унших сэдэв оруулжээ. 2005 он. 14 х.х

11000

4443071

ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАР “ А.Индранил, О.Номин. Энэ номонд МУГЖ
Д.Пүрэвсүрэнгийн дуулдаг МА-ын болон орчин үеийн уянгалаг 60
гаруй дууг оруулжээ.

4000

4443072

ФРАНЦ ТҮМНИЙ МЭРГЭН СУРГААЛ Энэ номд францын
сургамжтай олон зүйр цэцэн үгийг оруулжээ.

2500

4443073

ХАЙРЫН САРНАЙ Бэлэг дурсгалд зориулсан энэ
номонд
дэлхийн 50 гаруй орны эртний сонгодог, эдүүгээгийн шилдэг яруу
найрагчдын яруу найргийн бүх төрлөөр хайр сэтгэлийн сэдвээр
голлож бичсэн шүлгүүд оржээ. 2001 он. 4.5 х.х.

4000

4443074

ХАЙРЫН УВИДАС Болор нарын орчуулсан энэ номонд олон
орны их мэргэдийн хайр сэтгэлийн талаархи олон сургаалыг
оруулжээ.4 х.х.

3000

4443077

ХОРВООГИЙН АЛИА ШОГ 1 2009 он 9 х.х

4000

4443096

ХОРВООГИЙН УЯНГА 1 Азийн орнуудын яруу найраг/ 22.9х.х

6000

4443078

ХОРВООГИЙН УЯНГА 1-5 Б. Энэбиш нар. Энэ хүү 5 ботид 5
тивийн 170 гаруй орны эртний сонгодог, эдүүгээгийн шилдэг яруу
найрагчдын амьдралын өргөн хүрээтэй сэдвээр бичсэн яруу
найргийн дээжээс сонгон оруулжээ. 2006 он

24000

4443097

ХОРВООГИЙН УЯНГА 2 /Африкийн орнуудын яруу найраг/

4000

12000

20000

39000

11000

НОМ
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4443098

ХОРВООГИЙН УЯНГА 3 Европын орнуудын яруу найраг/

6000

4443099

ХОРВООГИЙН УЯНГА 4 /Америк тивийн орнуудын яруу

6000

4443100

ХОРВООГИЙН УЯНГА 5 /Далайн орнуудын яруу найраг/1.7 х.х

2000

4443076

ХОРВООГИЙН ХОШИН ШОГ Энэ номд АНУ, Герман, Итали,
Франц зэрэг том гүрнүүдийн сонирхолтой олон онигоо, хошин
шог оржээ. 2х.х. 2005 он.

2000

ХОРВООГИЙН ЦЭЦ Э.Номундарь нар. Энэ номд өндөр хөгжилт
Япон улсын ухаалаг, бүтээлч ард түмний олон зүйр цэцэн үгийг
оруулжээ. 2005 он. 2.2 х.х

2500

4443082

ХӨӨРХӨН ҮРСИЙН ХӨГЖӨӨНТ ЯРИА Э.Номуундарь нарын
бэлдсэн цуврал номын эхний хэсэг болох энэ номд монгол
түмний 2-6 настай бяцхан үрсийн өхөөрдмөөр олон сонирхолтой
яриа оржээ. 2003 он 2.5 х.х.

2500

4443081

ХУДАЛДААЧНЫ АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ТОЛЬ Болор нарын
бэлдсэн 20000 шахам үгтэй гурван хэлний энэ тольд гадаад,
дотоод худалдааны үндсэн нэр томъёог оруулжээ. Номыг бүх
шатны худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулжээ. 2001 он. 4 х.х.

3500

4443080

ХУУЛЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ Б.Маргадын бэлдсэн энэ томоохон сурах
бичгийг хууль эрх зүйн салбарт ажиллагсдад зориулжээ. Ном нь
хууль зүйн өргөн хүрээтэй сэдвийг хамарчээ. 2007 он. 26 х.х

11000

4443084

ШИДЭТ ҮЛГЭР 1 Э.Номуундарь. Энэхүү номонд дэлхийн олон
орны өвөрмөц сонирхолтой 30 шахам үлгэр оржээ. Ном нь
цаашид цуврал болон хэвлэгдэх болно. 2008 он 2 х.х

2500

4443104

ШИДЭТ ҮЛГЭР-2 Энэхүү номд дэлхийн олон орны өвөрмөц
сонирхолтой 30 шахам үлгэр оржээ. Ном нь цаашид цуврал
болон хэвлэгдэх болно. 2007 он. 2 х.х

2500

4443105

ШИДЭТ ҮЛГЭР-3 Энэ цувралд номонд олон орны өвөрмөц
сонирхолтой 15 шахам үлгэр оржээ. 2009 он 2х.х

2500

4443085

ШӨНӨЖИН АССАН ДЭНЛҮҮ Б.Энэбиш. дэлхийн шилдэг
өгүүллэгүүдийн 2 дахь цувралдаа Ази, Африк тивийн 20 шахам
нэрт зохиолчдын шилдэг өшүүллэгүүд орсон. 2009 он 10.9х.х

6000

4443087

ЭДИЙН ЗАСАГ ЭРХ ЗҮЙН ОРОС МОНГОЛ ТОЛЬ Б.Энэбиш.
Энэхүү тольд эдийн засаг, эрх зүйн холбоотой 3000 гаруй орос
монгол нэр томъёоноос гадна, захидал ярианд хэрэглэдэг
товчлол, латин нэр томъёо, хүндэтгэлийн үгсийг өргөн оруулжээ.
Номыг эдийн засагч, хуульчид болон үйлдвэрлэл худалдаа
эрхлэгчдэд зориулжээ. 2008 он

6000

4443086

ЭДИЙН ЗАСАГЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ Б.Энэбиш нарын бэлдсэн
энэ сурах бичигт эдийн засаг, түүний дотор санхүү банк зэрэг
эдийн засгийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой өргөн
хүрээтэй сэдэв, дасгал, баримт бичигт хэрэглэдэг нэр томъёо,
дүрэм зэргийг тодорхой оруулжээ. 2002 он. 13 х.х.

11000

4443091

ЭРДНИЙН ЧУЛУУНЫ АНГЛИ ОРОС МОНГОЛ ТОЛЬ Эрдэнийн
чулуутай холбоотой арав шахам мянган нэр томъёог англи, орос,
монгол гурван хэлээр үзүүлжээ. 2011 он 4 х.х

5000

4443101

ЭРДЭМ ХҮМҮҮЖИЛ ЭРДНИЙН ДЭЭД Энэ номд эрдэм хүмүүжлийн
талаар дэлхийн их мэргэдийн айлдсан олон сургаал оржээ.

2500

4443088

ЭХЛЭН СУРАЛЦАГЧИЙН АНГЛИ ХЭЛ Англи хэлний дуудлага,
олонтаа хэрэглэгддэг үг, өгүүлбэр, дасгал, дүрэм зэргийг
тодорхой оруулжээ.

6000

4443089

ЭХЛЭН СУРАЛЦАГЧИЙН ГЕРМАН ХЭЛ Э. НОМУУНДАРЬ Энэхүү
сурах бичгийг герман хэлийг бие дааж эхлэн суралцагчдад
зориулжээ./2007 он,

8500

4443092

ЭЭДРЭЭ 1 Ж. Батхүү. Энэ роман нь Монголын өмнийн их говиос
төрж эх орныхоо тусгаар тогтнол, хөгжлийн төлөө XIX-XX зуунд
тууштай тэмцэж сангийн сайд зэрэг олон өндөр тушаалын алба
хааж явсан, олон талын авьяас билэгтэй, Дорж мэйрэн хэмээн
алдаршсан тунгаамал сэхээтэн Б. Доржийн амьдрал, тэмцлийг
их говийн дэвжээн дээр тодорхой харуулжээ. 2006 он.

4000

4443112

ЭЭДРЭЭ-2 Ж. БАТХҮҮ. Урьд хэвлэгдсэн Ээдрээ I романы
үргэлжлэл болно. /2007 он. 15.5 х.х

4000

4443094

ЯЗГУУРТНЫ ҮҮР Оросын их зохиолч И.С. Туреневийн сонгодог
зохиолын нэг, дэлхийн 100 гаруй орны хэлээр орчуулагдан
хэвлэгдсэн энэ романд Оросын язгууртны өвөрмөц амьдралыг
үзүүлжээ.2007 он

4500

4443095

ЯПОН ҮЛГЭР Энэ номд японы төрөл бүрийн сэдэвт үлгэрийг
багтаажээ. 2010 он 2х.х

2500

4443093

ЯРИАНЙ АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРАХ БИЧИГ Энэ сурах бичигт өдөр
тутам өргөн хэрэглэгддэг ярианы олон үг, өгүүлбэр, дүрмийг
оруулсан.

5500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4483002

МОНГОЛ ГУТАЛ ЭСГЭХ ОЁХ АРГА /2 ДАХЬ ХЭВЛЭЛ/ Энэ номонд
Монгол гутлыг хүрээ хийцээр эсгэж оёх аргыг үйлдэл нэг бүрийг
зураг тайлбартайгаар бичсэнээс гадна хүний дундаж хэмжээ 39
размерийн үлгэр хавсаргасан болно.

10000

МОНГОЛ ДЭЭЛ ЭСГЭХ ОЁХ АРГА Уг номонд материалаа сонгох,
өөрийн биеэс хэмжээ авч, өөртөө таарсан дээлийг материалын
хэмнэлттэйгээр янз бүрийн аргаар эсгэх, дээлийг оёх, бүх дэс
дарааллыг уламжлалт болон орчин үеийн аргатай хослуулан
бичсэн болно.

14500

4443075

Ажиймаа.Ш

4483001

ҮНЭ

4707004

1СМ+ Ажил, найз нөхөд, хайр дурлал, мөрөөдөл... Одоогийн
амьдралдаа яагаад ч юм СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БУС байна гэж
бодож байгаа хүн бүрт зориулав.Ердөө нэг СМ-ээр харах өнцгөө
өөрчлөх төдийд дэлхий 180 градус өөрөөр харагдах болно.

20000

4707178

20-Р ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ТУУЖИС-1

34900

4707179

20-Р ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ТУУЖИС-2

34900

4707180

20-Р ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ТУУЖИС-3

34900

4707181

20-Р ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ТУУЖИС-4

34900

4707176

300-ГИЙН ДАЛД БҮЛЭГЛЭЛ ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН НУУЦ
НИЙГЭМЛЭГИЙН ИЛРЭЛБүх улсын хууль хяналт, үндэстний хил
хязгаараас давсан улс төр, шашин, худалдаа, аж үйлдвэрлэл,
банк, даатгал, уул уурхай, хар тамхины худалдаа, нефтийн
үйлдвэрлэл зэрэг бүхий л талыг хянадаг том бүлэглэл байна гэж
та төсөөлж чадах уу?

20000

4707532

365 ТУРШИЛТ Уншигч хүүхдүүд та нар өдөрт нэг сонирхолтой
туршилт хийснээр байгалийн үзэгдэл, аливаа юмсын учир
шалтгааныг алхам алхмаар олж таних болно.Тухайлбал,
ургамал яаж ургадаг, салхи мөндөр, аянга, тэнгэрийн дуу хэрхэн
үүсдэг, басхүү нимбэгийн шүүсээр хэрхэн чийдэн асааж болдгийг
туршилтаар мэдэж авах юм.

29900

4707280

80 ХОНОГ ДЭЛХИЙГ ТОЙРСОН НЬ-6 ...Дэлхийг 80 хоногт тойрч
чадна хэмээн Филиас Фогт 20 мянган фунтээр мөрий тавихад бүгд
түүнийг солиотон мэт хүлээж авчээ. үнэхээр 80-хан хоногт дэлхийг
тойрох боломжтой гэж үү? 1870-аад оны үед шүү дээ. Гайхамшигт
адал явдлаар дүүрэн энэхүү ном нь шинжлэх ухаан адал явдлыг
гайхамшигтайгаар хослуулж чадсан онцгой бүтээл юм.

4900

4707273

AХМАД ГРАНТЫН ХҮҮХДҮҮД-3 Энэ зохиолоос дэлхийн болон
орчлонт ертөнцийн нууцыг нээх, шинжлэх ухааны бадрангуй
сэтгэлээр дүүрэн баатруудыг, тэдний хүнлэг сайхан амьдралын
замналыг олж унших боломжтой.

11900

4707253

TOUCH Кеплер хүрэхийн төдийд хүссэн хүнийнээ биед, хүссэн
амьдралдаа шилжин орж, нэг хором, нэг өдөр, бүр хэдэн жилээр
ч амьдардаг. Түүний дараагийн бай та ч байж болно.ЗАРИМ
ХҮН ХЭН НЭГНИЙ АМЬДРАЛД МАРТАГДАШГҮЙ УЛ МӨРӨӨ
ҮЛДЭЭДЭГ БОЛ ЗАРИМ НЬ АМИЙГ НЬ АВДАГ. ХАРИН БИ АЛЬ
АЛИЙГ НЬ ХИЙДЭГ.

18900

4707333

ААВ ЦЭЦЭРЛЭГТ ОРСОН НЬ Монгол Улсад хүүхдийн зохиолоор
төрийн шагнал авсан 4 зохиолч байдгийн нэг нь саяхныг хүртэл
уран бүтээлээ туурвисаар явсан, манай хүүхдийн нэртэй
зохиолч, монголын хүүхдийн зохиолын хаан сэнтийд мөнхөд
заларсан нэрт зохиолч МУ-ын төрийн шагналт, СГЗ Доржийн
Гармаа гуай минь билээ. Хэвлэгдэн гарсан цагаасаа л өнөөдрийг
хүртэл үе үеийн уншигчдыг байлдан дагуулж, цаг хугацааны
шүүлтийг даван гарсан мөнхийн бүтээл бол яах аргагүй түүний
“Хөгжөөнтэй туужууд” болон “Аав цэцэрлэгт орсон нь” номууд
билээ.Аль ч нийгмийн үед хүүхэд бол хүүхэд л байдаг.

7900

4707505

АБИТИБИ ЛУУ-1 Зохиолч Жэй Си Родриг та бүхэнд Абитиби
лууны гайхамшигт ертөнцийг нээгээд зогсохгүй байгаль орчны
ээдрээтэй асуудлуудыг ойлгож, бодитоор хандахад тань
нөлөөлнө.Өвөг, ам дамжин ирсэн домог ярианаас өдөөгдсөн
хүсэл тэмүүллээрээ тэрээр ер бусын ертөнцийг бий болгож,
шударга бус шүүх засаглал, тэр тусмаа байгаль орчны эрх тэгш
бус явдлыг уншигчдад илүү бодитоор тод томруун харуулжээ.
Абитиби ид шидийн ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая.

9900

4707506

АБИТИБИ ЛУУ-2 Зохиолч Жэй Си Родриг та бүхэнд Абитиби
лууны гайхамшигт ертөнцийг нээгээд зогсохгүй байгаль орчны
ээдрээтэй асуудлуудыг ойлгож, бодитоор хандахад тань
нөлөөлнө.Өвөг, ам дамжин ирсэн домог ярианаас өдөөгдсөн
хүсэл тэмүүллээрээ тэрээр ер бусын ертөнцийг бий болгож,
шударга бус шүүх засаглал, тэр тусмаа байгаль орчны эрх тэгш
бус явдлыг уншигчдад илүү бодитоор тод томруун харуулжээ.
Абитиби ид шидийн ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая.

9900

4707558

АГУУ ЭРДЭМТЭД Шинжлэх ухааны хамгийн агуу сэтгэлгээтэй
танилцан тэдгээр онол, бүтээл нь дэлхийн хөгжилд ямар хувь
нэмэр оруулсан талаар энэхүү номд өгүүлнэ. Дэлхийн олон орны
хүүхэд залуусын таалан уншдаг танин мэдэхүйн “100 баримт”
цувралыг таны хүүхдийн оюун ухаанд хөрөнгө оруулах үнэт бэлэг
болно гэдэгт итгэлтэй байна. Танин мэдэхүйн цувралд дэлхий
ертөнц, сансар хорвоо, байгаль орчин, хүн хийгээд амьтан
ургамлын холбоо хамаарлын тухай гээд олон сэдэв, агуулгын
хүрээнд тус бүр 100 баримт, мэдээллийг тайлагнасан юм.

9900

4707182

АЛБИНГУУД БА САХИУСАН ТЭНГЭРҮҮД Гизаийн их пирамидын
дээр залуухан бүсгүй зогсоод инээд алдан залуугаа даллан
дуудна. <Хүүе, Роберт, хурдлаач ээ. Би арай залуухан эртэй
суудаг байж дээ>. Бүсгүй адтайяа хөхрөх аж. Эрийнх нь хөл
бул чулуу шиг бадайрч, бүсгүйнхээ алхааг гүйцэх гэж зүдрэн:
<Хүлээгээрэй хө, хүлээ л дээ> хэмээн бувтнана.Дээшээ алхах
бүр нүд нь бүрэлзэвч түүнийгээ гүйцэх ёстой шүү хэмээх үг
чихэнд нь аянга мэт чанга нүргэлэн лугшина. Тэгээд дээшээ
харвал бүсгүй алга болсон байв.

18900

4707168

АЛБИНГУУД ЗӨӨЛӨН Достоевский “Албингууд” романаа 18691870 онд бичсэн. Энэ бол XIX зууны дунд үеэс Европт дэлгэрсэн
социалист үзэл санааг Оросын Европыг шүтэгчид тусган авч,
улс орондоо нэвтрүүлэх гэж будилж байсан эхний үе. Европыг
шүтэгчид гэдэг нь язгууртан дээдсийн боловсролтой нэг хэсэг,
тэдний үр хүүхэд.

24900

4707061

АЛБИНГУУД Достоевский “Албингууд” романаа 1869-1870 онд
бичсэн. Энэ бол XIX зууны дунд үеэс Европт дэлгэрсэн социалист
үзэл санааг Оросын Европыг шүтэгчидтусган авч, улс орондоо
нэвтрүүлэх гэж будилж байсан эхний үе. Европыг шүтэгчид гэдэг
нь язгууртан дээдсийн боловсролтой нэг хэсэг, тэдний үр хүүхэд.

24900

4707412

АЛИСА ГАЙХАМШГИЙН ОРОНД Алиса гайхамшгийн оронд
хэмээх энэ ном бол хүн төрөлхтний хүртээл болсон сонгодог
зохиол билээ. Тиймдээ ч 150 гаран жилийн турш хүүхдүүд
уншсаар ирсэн байж таарна. Зөвхөн хүүхдүүд ч гэлтгүй томчуул
ч их уншдаг. Ийм олон жилийн турш дэлхийн бүх орны үе
үеийн хүүхэд, томчуул уншсаар ирсэн энэ зохиолын ер бусын
ертөнцөөр монгол үрс та нар аялаад, юуг харж, юу ойлгох бол?

9900

Аз хур ХХК
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4707538

ТООГОО БОДООД БУДАЦГААЯ 3-4 3-4 хүүхдийн нас, сэтгэхүй ,
онцлогт тохирсон буддаг ном. Тоогоо нүдлэнгээ тохирох өнгөөр
өнгө ялгаж будна.

3900

4707116

1 САЯ ДОЛЛАРЫН ҮНЭ ЦЭН/ СЭМ УОЛТЭН/ СЭМ УОЛТОН АМЕРИКТ БҮТЭЭВ#Миний_дуртгалУхаан, урам зориг шингэсэн
намтар... Уолтон өөрийн гайхалтай түүхүүдээ үнэн бодитоор
бичиж, алдаа дутагдлуудаа ч нэгд нэгэнгүй тоочжээ.Энд ямар нэг
ид шидийн хүчээр биш, харин маш шаргуу, нөр их хөдөлмөрийн
үр шимээр эзэнт гүрнээ босгосон нэгэн эрхмийн гайхамшигтай
амжилтын түүхийг өгүүлэх болно.

29900

9

10

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

АЛИСА ТОЛИНЫ ЧАНАДАД Алиса гайхамшгийн оронд зохиолын
дараагийн цуврал Алиса толины чанадад хэмээх энэ зохиол бол
хүн төрөлхтний хүртээл болсон сонгодог зохиол билээ. Тиймдээ
ч 150 гаран жилийн турш хүүхдүүд уншсаар ирсэн байж таарна.
Зөвхөн хүүхдүүд ч гэлтгүй томчуул ч их уншдаг. Ийм олон жилийн
турш дэлхийн бүх орны үе үеийн хүүхэд, томчуул уншсаар ирсэн
энэ зохиолын ер бусын ертөнцөөр монгол үрс та нар аялаад, юуг
харж, юу ойлгох бол?

9900

4707336

АЛТАЙ НУТГИЙН АРДЫН ҮЛГЭРҮҮД Эрт цагаас нүүдэлчин
Алтайчууд уул нуруудын дунд цэлийх үзэгэлэнт олон хөндийг
сэлгэн нүүж амьдарсаар иржээ. Зун намартаа шургааг босгож
модны холтсоор хучсан урцанд сууна. Мал маллаж, ан ав хийнэ.
Улмаар алт мөнгө хайсан анхны Орос хүмүүс Алтайл иржээ. Тэд
эрснээ олоод зогсохгүй үйлдвэр байгуулав.

9900

4707143

АЛТАН ГУРГАЛДАЙ ЭХ ОРОНЧ ФРАНЦ БҮСГҮЙН ЭМГЭНЭЛТ
ТҮҮХФранц улс, 1939 он... Анир чимээгүй Карриво тосгонд
Вианне бүсгүй дайны талбар руу явж байгаа нөхөр Антуанаа
үдэж өгнө. Нацистууд эх нутгийг нь эзэлнэ гэдэгт тэд чадахгүй
байсан ч... ачааны машин, цэргийн цуваа төрөлх тосгоныг нь
дайран эзэлж, тэнгэр бүрхэн нөмрөн ирэх онгоцууд гэмгүй
жирийн иргэд рүү бөмбөг хаяв.

24900

4707413

4707096

АЛТАН ТУГАЛ РОМАН Явган зорчигчдыг хайрлах хэрэгтэй.
Явган зорчигчид хүмүүн төрөлхтний дийлэнх хэсгийг бүрдүүлнэ.
Дийлэнх төдийгүй хамгийн чансаатай хэсэг нь тэд. Явган
зорчигчид л ертөнцийг бүтээсэн. Чухамхүү тэд л хот суурин
босгож, олон давхар барилга байшин сүндэрлүүлж, цэвэр, бохир
усны суваг хоолой татаж, гудамж талбайг цардаж, гудамжийг
цахилгаан дэнлүүтэй болгосон билээ.

24900

4707357

АЛТАН ТҮЛХҮҮР БА БУРАТИНОГИЙН АДАЛ ЯВДАЛ Урт хамар,
чихээ хүрсэн ам, шовгор малгайтай дүрсгүй модон хүүг болон
Карло аав, найрагч Пьеро, цэнхэр үст Мальвина, үнэнч нохой
Артемон, урт сахалт Карабас Барабас, Базило муур, Алиса үнэг
эдүгээ хүртэл хүүхдүүдэд ихэд таалагдаж ирсэн түүхтэй.

7900

4707046

АЛТАН УРГИЙН ХЭЛХЭЭ-ХУЛГАНЫ ЗИНДАА 12 БОТЬ Монголын
эртний овог аймгууд өргөн дэлгэр нутаг даяар тархай бутархай
амьдарч ахуйд “Манан түдү” хэмээн эртний сударт тэмдэглэгдсэн
түрэг угсаатан биш удаа дараа дайран довтолж, гэнэдүүлэн хүйс
тэмтэрч байжээ.

20000

4707466

АЛТАН ҮСТ БА 3-Н БААВГАЙ ҮЕЛЭЖ УНШИХ НОМ Хүндэт эцэг
эхчүүдээ танай хүүхэд уншиж сурч байгаа юу?Үсгүүдээ үзэж
дуусаад унших дасгалын ном хайж байна уу? Үелж унших цуврал
номын онцлог:- Өнгөөр ялган үелэн будсан учир уншиж сурч буй
хүүхдүүдэд хялбар дөхөм байна. - Богино, энгийн өгүүлбэртэй.Уншихад хялбар, том үсэгтэй.- Зурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй
унших үйлийг дэмжих боломжтой.- 6+ насны хүүхдийн унших
чадварт тохируулан үлгэрийг дөрвөөс илүүгүй үетэй үгтэй
байхаар сонгосон зэрэг давуу талтай.

3500

АЛТАНХҮҮ МӨНГӨНХҮҮ ХОЁР Хүүхдүүд та бүхэн Монгол
ардын шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна
уу? Тийм ээ, энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний
нүүдэлчин, дайнч ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил,
түүх домгийн ертөнц гайхамшгаар дүүрэн. Үлгэрүүдийн зарим
эртний үг хэллэг нь өнөөгийн нөхцөлд ойлгоход зарим талаар
хүндрэлтэй тул бид хүүхдүүд та бүхэнд зориулж, шинэчлэн
найруулсан билээ.

5900

4707214

АЛХИМИЧ Андалузийн хоньчин хүү Сантъяго ам дамжин
яригдсан нууцлаг эрдэнэсийг олох аялалд мордож буй тухай
энэхүү зохиолд өгүүлдэг. Мөрөөдөл хүсэл нь түүнийг төсөөллөөс
нь ч илүү баян болгоно гэдэгт тэр итгэж байлаа. Үнэ аялал залуу
хүүд зүрх сэтгэлээ сонсох, зөн совингоо дагахын үнэ цэнийг
мэдрүүлж, өөрийгөө нээх, хамгийн чухал нь хүсэл мөрөөдлөө
олоход нь тусалдаг.

20000

4707251

АЛЯСКАГИЙН ЭРЭЛД Майлс Халтер бол алдартнуудын
сүүлчийн үгэнд шунан дурлагч, амгалан тайван гэрээсээ
уйдсан жирийн нэг хүү. Тэрээр Француйс Рабелэйсийн “Агуу их
магадлал” хэмээх шүлгээс л болж нийтийн ахлах сургуульд явна.
Харин Клүвер Крийкт Аляска Янаас өгсүүлээд тааварлашгүй
олон зүйл Майлсыг хүлээж байлаа.

18900

4707220

АМЕРИКИЙН ЭМГЭНЭЛТ ЯВДАЛ Теодор Драйзер өөрийн оргил
бүтээл болох “Америкийн эмгэнэлт явдал” романаа 1920-1925
оны хооронд бичжээ. Тэрээр энэхүү зохиолоороо тухайн үеийн
Америкийн нийгмийн үнэн дүр төрхийг илчилсэн байна.

24900

4707124

АМЬСГАЛ АГААР БОЛОХУЙД Энэхүү ном нь эмч Калантинийн
амьдралын гэгээн дурсамжийн цоморлиг билээ. Энэхүү номыг
уншсаны дараа мартана гэдэг товчхондоо байж боломгүй зүйл
мэт санагдана... Уг номын олон хүнд хүрсэн шалтгаан гэвэл
зохиолчийн гүн гүнзгий бодрол, өргөн мэдлэг, нөгөө нэг шалтгаан
нь хүсэл тэмүүлэлтэй ажиллаж, амьдрах, цуцашгүй зоригтойгоор
хүнд бэрхтэй тэр дундаа үхэлтй тэмцэж болдгийг харуулсанд
оршиж байгаа юм.

4707393

4707377

АМЬТНЫ ХҮРЭЭЛЭН (ХУРУУН ТОГЛООМТОЙ) Монголдоо
анхдагч энэ ном нь хүүхэд хуруугаараа зориулалтын нүхээр
оруулан тоглож болдог учраас хүүхдийн жижиг булчингийн
хөгжлийг дэмжих, ургуулан бодох, төсөөлөн ярих, сэтгэхүйн
чадварыг хөгжүүлэхэд тусална.

12900

4707462

АНДЕРСОНЫ ҮЛГЭРҮҮД-3 ЗӨӨЛӨН Данийн алдарт хүүхдийн
зохиолч Ханс Кристан Андерсенийн ухаарал хайрлаж, урам
зориг , итгэл нэмсэн үлгэрүүдийг дэлхийн 80 гаруй орны хүүхдүүд
шимтэн сонсож, амтархан уншсаар өссөн билээ. Өнөөөгийн
хүүхдүүд төдийгүй, тэдний ах эгч, аав ээжүүд, тэрч бүү хэл эмээ
өвөө нь хүртэл хүүхэд насны мөрөөдлийн хөлгөөрөө

12900

4707247

АННА КАРЕНИНА ЗӨӨЛӨН 1877 онд анх бүрэн эхээрээ ном
болон хэвлэгдсэн “Анна Каренина” роман нь Л.Толстойг
дэлхйид алдаршуулсан хоёр томоохон бүтээлийнх нь нэг
бөгөөд дэлхийн эмэгтэй хүн бүрийн унших зохиол хэмээн
хүлээн зөвшөөрөгдсөн билээ.

24900

4707371

АНХНЫ 100 АМЬТАН Дөнгөж хэлд орж буй хүүхдээс авахуулаад
хэлд орчихсон үгийн баялгаа нэмжбуй бяцхан жаалууддаа
зориулав. Хүүхэд хамгийн түрүүнд мэдвэл зохих амьтдын нэрсийг
бодит фото зургийн хамт багтаасан энэ ном нь таны хүүхдйн хэл
ярианы хөгжлийг дэмжиж, үгийн санг нэмэгдүүлнэ.

12900

4707198

АРВАН НЭГЭН МИНУТ “Пауло Коэльо зохиолчийн шилдэг
номуудын нэг яах аргагүй мөн.” Journal du Dimarche (Франц)
Бразилийн хөдөөх тосгоны Мариа гэгч охины гэм нүгэлгүй анхны
хайр бүтэлгүйтэхэд, “Хайр бол хүнийг зовлонд унагаах аймшигт
зүйл” хэмээн тэрбээр итгэжээ. Риод болсон санамсаргүй уулзалт
түүнд Швейцарийн Женев хотод ажиллах боломжийг нээнэ.

18900

4707097

АРВАН ХОЁР САНДАЛ Оросын ХХ зууны сонгодог ёгт зохоилч
- хамтран бичигч И. Ильф, Е. Петров нарын хамгийн алдартай
хоймсон роман болох “Арван хоёр сандал”, “Алтан тугал” хоёрыг
анх удаа бүрэн эхээр нь монгол хэлээр нийтэлж байна. Хошууны
N хот, эндхийн гагцхүү сахал үсээ засуулж, толгойгоо үнэртэй
усны сувсаар хорвоод мэндэлдэг юм уу гэмээр тоогүй олон
үсчний газар, оршуулгын явдлын товчоотой.

24900

4707111

АРСЕНЬЕВЫН АМЬДРАЛ

20000

4707545

АРХЕОЛОГИЙН ТУХАЙ 100 БАРИМТ Уншигч та хүн төрөлхтний
түүхэн эрин үеэр аялал хийж, эртний соёл иргэншил, эртний
хүмүүс хэрхэн амьдарч байсан тухай энэ номоос сонирхон уншина
уу. Археологи, түүхийн талаар мэдвэл зохих олон сонирхолтой
баримт мэдээллийг та энэ номноос мэдэх боломжтой.

9900

4707012

АРЧААГҮЙ ЗАНТАЙГАА АЛАЛЦ Үхмээр санагдаж байна уу?
Шууд л бууж өгөөд эсвэл бүгдийг нь орхиод зугтах хүсэл өөрийн
эрхгүй сэтгэлийг чинь доройтуулаад байна уу? Итгэж явсан хүн
чинь нүх рүү тийрээд унагачихсан уу? Инээж явсан хайр чинь
нугасанд чинь хутга зоочихсон уу? Энэрч байсан нэгэн элэг,
зүрх рүү чинь өшигчиж хоолой дээр чинь тулсан асуудал дунд
ганцаараа шаналж байна уу?

30000

4707418

АСАР ТОМ ҮГИЙН ҮЙЛДВЭР Та хүүхдэдээ худлаа хэлж байсан
уу? Эсвэл цаг завгүй гэсэн шалтгаанаар хүүдээ, охиндоо амласан
амлалтаа биелүүлж чадаагүй тохиолдол олон байсан уу? Таны
амласан худал амлалт, болгоомжгүй хэлсэн үг хүүхдийн чинь насан
туршийн хүмүүжилд нөлөөлж болох талаар бодож байсан уу?

7900

4707271

АХМАД ГРАНТЫН ХҮҮХДҮҮД-1 Энэ зохиолоос дэлхийн болон
орчлонт ертөнцийн нууцыг нээх, шинжлэх ухааны бадрангуй
сэтгэлээр дүүрэн баатруудыг, тэдний хүнлэг сайхан амьдралын
замналыг олж унших боломжтой.

11900

4707272

АХМАД ГРАНТЫН ХҮҮХДҮҮД-2 Энэ зохиолоос дэлхийн болон
орчлонт ертөнцийн нууцыг нээх, шинжлэх ухааны бадрангуй
сэтгэлээр дүүрэн баатруудыг, тэдний хүнлэг сайхан амьдралын
замналыг олж унших боломжтой.

11900

4707277

АХМАД КҮҮК-3 Жеймс Күүк үргэлж далайчин болохыг хүсдэг
байсан юм. Түүнээс өмнөд тэнгис рүү аялах экспэдицийг ахалж
явахыг хүсэхэд тэрээр туйлын их баярлаж байв. Энэ нь далайн
шуургыг сөрөн явж, мөсөн уултай тулгарч, хүнд бэрхийг амссан
түүний гол гурван аяллын анхных байсан юм. Түүний зорилго нь
хүний хөл хүрээгүй газрыг нээж, газрын зургийг хийх байлаа.

4900

4707417

БАГВААХАЙ ЦЭЦГИЙН ХҮРЭЭЛЭН Хүсэл мөрөөдөл гэж юу
билээ? Хүмүүний амьдарч буй гол шалтгаануудын нэг яалт ч
үгүй мөн. Тэгвэл хүүхдүүдийн хувьд хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэн
бодол, уран сэтгэмжийнхээ гайхамшигт ертөнцөөр дүүлэн нисэх нь
хичнээн чухал гээч.

9900

4707258

БАГИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ Багийн эрхэм зорилго, үзэл
баримтлал, алсын хараа, соёлыг хэрхэн бий болгох, багийн
хөгжлийн үе шатууд,үүрэг хариуцлага, гишүүдийн бие даан үйл
ажиллагаа явуулах чадварыг хэрхэн хөгжүүлэх гээд танд хэрэгтэй
бүх мэдээллийг өгөх болно.

9900

4707365

БАРУУН ЭТГЭЭДЭД ЗОРЧСОН ТЭМДЭГЛЭЛ “Баруун этгээдэд
зорчсон тэмдэглэл” бол Хятадын бүх цаг үеийн дөрвөн их сонгодог
зохиолын нэгэн агаад XYI зууны дунд үед Мин улсын алдарт
бичгийн хүн Ү Чөнэнь туурвин бичсэн ажээ. Уран сэтгэмжийн энэ
зохиолд бомбын суртал, буддын шашин, үлгэр домог, гүн ухааны
ойлголтуудыг зохистой нийцүүлэн, Тан улсын хувраг Сюаньзан
гурван шавийнхаа хамт буддын шашны хөлгөн судруудыг Энэтхэг
орноос залахаар явах урт замд тохиолдсон элдэв явдлыг маш
сонирхолтой дүрслэн өгүүлжээ.

9900

4707008

БИ БИ-ГЭЭРЭЭ АМЬДРАХААР ШИЙДСЭН Энэхүү ном бол яагаад
би өөрийгөө өчүүхэн гэж бодох болсон, мөн юу намайг өчүүхэн
нэгэн болгосон бэ гэдэг эргэлзээтэй асуултын хариулт юм.Та
энэ номыг уншсанаар дараах чадварт суралцах болно.- Хэн
нэгний үгэнд үл автах- Өөртөө шалтаг тоочихоо болих- Хэний
ч амьдрал төгс биш гэдгийг ухаарах- Зүрх үхсэн мэт даруу биш
байх- Хэцүү бэрх үед хэцүү байна гэдгээ хэлэх- Бүх хүнд өөрийгөө
ойлгуулах гэж хичээхгүй байх- Өөрийн аз жаргалдаа санаа тавих
Байгаагаараа байгаа өөрийгөө хайрлаарай.

20000

4707577

БИ БОДОХДОО-БИ ӨӨРӨӨ Манай дүү дандаа миний авсан
тоглоомоор тоглоно гэх юм. Яагаадз? Би яавал дээр вэ? Энэхүү
богино түүх хүүхдэд бэрхшээлийг хэрхэн давж гарахыг ойлгуулна.

6900

4707570

БИ БОДОХДОО-БУДДАГ НОМ Эцэг эхчүүд ээ! Буддаг номын
хуудас бүрийн сэдвийг хүүхэдтэйгээ ярилцаад, бодлыг нь бичиж
үлдээгээрэй. Нас биед хүрсэн хойноо үзэхэд, нандин дурсамж
болсон байна шүү.

4900

18900

4707527

АМЬТАДЫН ТУХАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ Тэнгэрт дүүлэн нисэх
шувууд, салхи исгэрүүлэн давхих аргамаг хүлгүүд, өхөөрдөм
хөөрхөн туулай, араатны хаан арслан тэргүүтэй ан амьтны
талаар сонирхолтой баримтуудтай танилцаарай. Мөн Юрий
галавын ертөнцөөр аялж, таван хошуу малаа улам сайн танин
мэдээрэй, найзууд аа!

3900

4707541

АМЬТДЫН ТУХАЙ 100 БАРИМТ Уншигч та онгон байгалийн олон
амьтдын амьдралын тухай сонирхон уншаарай.Амьтдын талаар
мэдвэл зохих сонирхолтой мэддэллүүдийг та энэхүү номоос авах
боломжтой. Нэг зуун баримт мэдээлэл, гайхам сайхан зургууд
бүхий уг номд сармагчингууд хоорондоо яаж харьцдаг, арслан
яагаад сүрэглэж амьдардаг, оцон шувууд яаж дулаацдаг зэрэг
сонирхолтой зүйлсийн тухай өгүүлнэ.

9900

4707536

АМЬТНЫ ЕРТӨНЦ СОНИУЧ ХҮҮХДИЙН ШИРЭЭНИЙ НОМ
ЦУВРАЛЭнэ номд сансар огторгуйн гарал үүсэл, гараг эрхэс,
овор хэмжээ, хол ойр, учир шалтгаан, зүй тогтол, аливаа бүхний
тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.Түүний зэрэгцээ хүүхдийн оюун ухаан,
авхаалж самбааг сорих асуулт, зурж будах дасгал, төөрдөг
байшингаар гарах болон туршилт хийх зэрэг олон зугаатай,
хөгжилтэй даалгавартай.

16900

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707572

БИ БОДОХДОО-ДУУЛГАВАРТАЙ БАЙЦГААЯ Хүүхдүүдээ, бяцхан
бамбаруушийн жишээнээс үгэнд орохгүй байх ямар сул талтайг
мэдэж аваарай.

4707576

БИ БОДОХДОО-ИЧИМХИЙ ЗАН Хэн нэгэнтэй мэндлэх борхон
бамбаруушийн хувьд хэцүү байдаг. Харин тэр зориг гаргав.
Тэгснээр бамбарууш мэндлэх гэдэг тийм ч хэцүү зүйл биш гэдгийг
ухаарлаа.

6900

4707571

БИ БОДОХДОО-МИНИЙ ГЭР БҮЛ БУДДАГ НОМ Миний гэр бүл
буддаг номд “Би бодохдоо” EQ хөгжүүлэх цувралын гол баатруудын
гэр бүлийг танилцуулна.

4900

БИ БОДОХДОО-САЙХАН СЭТГЭЛ Бусдад сайхан сэтгэлээр
хандах, хайрлаж хүндлэхийн ач тусыг харуулсан өхөөрдөм түүх
энэ номд шингэжээ.

6900

4707267

4707264

6900

4707573

БИ БОДОХДОО-ТЭВЧЭЭР Аливаа зүйлс үргэлж бидний бодож,
төсөөлсөн шиг байдаггүй. Тийм үед тэвчээртэй байх нь хамгийн
сайн шийдэл юм.

6900

4707580

БИ БОДОХДОО-УУР БУХИМДАЛ Уурлах бол энгийн л нэг сэтгэл
хөдлөл. Гэхдээ бөжин туулай уур уцаараа хэрхэн хянаж, яаж даван
гарах аргыг олж чадлаа. Бид ч бас түүнээс суралцаж болох юм.

6900

4707578

БИ БОДОХДОО-ХАЙР Борхон бамбарууш гэр бүлийхнийхээ ачаар
хайр гэж юу болохыг мэдэж авлаа.

6900

4707569

БИ БОДОХДОО-ХАМТЫН ХҮЧ Бөжин бамбарууш 2 аливаа зүйлийг
хамтдаа хийхийн давуу талыг ойлгож авлаа. Уг түүхээс хүүхдүүд
олны хүч оломгүй далай гэдгийг ухаарах болно.

6900

4707266

БИ БОДОХДОО-ХАРИУЦЛАГА Хүүхдэдээ тохирсон ажлыг нь
хийлгэн урам өгч, хариуцлага гэж юу болохыг ойлгуулаарай.

6900

4707263

БИ БОДОХДОО-ХУВААЛЦАХ ГОЁ Бөжин туулай өөрт байгаа
зүйлсийнхээ үнэ цэнийг ойлгож, сэтгэл хангалуун байхад
суралцлаа.

6900

4707581

БИ БОДОХДОО-ХҮНДЛЭЛ Хүүхдүүд ээ, бусдыг хүндэтгэж, найрсаг
хандаж байгаарай. Тэгснээр хүндлэл гэдэг зүйлийг ойлгож,
хүмүүстэй зүй зохистой харьцах нь өрөөлд болон өөрт тустайг
ухаарна.

6900

4707574

БИ БОДОХДОО-ЦОВОО, СЭРГЭЛЭН БАЙЯ Бяцхан хэрэм
уурласан, эсвэл гунигтай үед хатаж, гандсан цэцэг шиг харагдахыг
мэдэж авлаа. Тиймээс тэр цаашид байнга инээмсэглэж, дэлгэрсэн
сайхан цэцэг шиг байхаа ухаарсан юм.

6900

4707575

БИ БОДОХДОО-ШАРГУУ ХИЧЭЭНГҮЙ ЗАН Шинэ зүйл сурах нь
нэг төрлийн сорилт болдог. Өхөөрдөм бөжин маань хичээнгүй,
мэриймтгий байвал хүссэндээ хүрч чаддагийг мэдэж авлаа.

6900

4707579

БИ БОДОХДОО-ШУДАРГА ЗАН Бяцхан хэрэм хэдий буруу зүйл
хийсэн ч алдаагаа ухаарч, бусдын итгэлийг хүлээсэн шударга
нэгэн байхын сайхныг олж ухаарлаа.

6900

4707265

БИ БОДОХДОО-ЭР ЗОРИГ Борхон бамбарууш зоригтой байхад
суралцлаа. Одоо тэр шинэ зүйлсийг хийхдээ айхгүй байхаа.

6900

4707446

БИ БУДАХ ДУРТАЙ Хүүхэд багачууд аливаа юмсыг танин мэдэхдээ
дотно зүйлсээсээ эхэлдэг. Тэдний хайртай үлгэрийн баатрууд бол
хүүхдэд хамгийн ойр сэдэв юм. Бүтээлч сэтгэхгүйн хөгжүүлэх
буддаг ном нь орон зайн баримжаа нь хөгжиж, бичиж сурахын
үндэс болох жижиг булчингийн хөгжлийг дэмждэг. Хүүхдийн
анхаарал төвлөрлийг дэмжсэн. Тэд зураг будахдаа тодорхой
хугацааг зарцуулж, анхаарал нь төвлөрч, сууж сурдаг.

9900

БИ Ч БАС ЧАДНА Пороро найзуудтайгаа ой руу аяллаар явжэээ. Тэд
ойд мөсөн гэр барьж хоол бэлдээд түмэн завгүй байлаа. Жижигхэн,
сул дорой Хэрид хийж чадах юм байсангүй. Харин тэр найзууддаа
туслахыг маш их хүснэ. Хэрид чадах юм байгаа болов уу?

6900

4707441

БИ ЭНГИЙН АМЬДРАЛЫГ СОНГОСОН ФҮМИО САСАКИ Эхээс
төрөхдөө гартаа ямар нэг эд хогшил атгаж төрсөн хүн гэж энэ
хорвоод байхгүй. Бид бүгд нүцгэн төрсөн. Ингээд бодохоор хэн
ч минималист байдлаас амьдралаа эхэлдэг. Харин амьдралын
явцад энэ байдал максималист байдалд шилждэг. Учир нь
материаллаг зүйлсийн хэсэгхэн зуурын сэтгэл хөдлөлийг аз
жаргал гэж ташаарч уул овоо шиг цуглуулж эхэлдэг. Гэвч бид
амар тайван байдал, цэвэр цэмцгэр тав тухтай гэрэл дүүрсэн
орон зайг сэтгэлдээ хүсэмжилдэг. Яагаад?

20000

4707594

БИДНИЙ ДЭЛХИЙ /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/ 4-7 НАС
*Манай дэлхий хэдэн тивтэй вэ? *Нарны аймаг гэж юу вэ? *Яагаад
дөрвөн улирал ээлжилдэг вэ? *Дэлхий яаж үүссэн юм бол?

29900

4707070

БИДНИЙ ОДДЫН АЛДАА Зохиолч ЖОН ГРИЙНИЙ бэстселлер
номуудын нэг “БИДНИЙ ОДДЫН АЛДАА” номыг БОЛОР СУДАР
хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргаж, хүүхэд залуустаа өргөн барьж
байна....Эмийн үйлчлэлээр хавдрын ургалт зогсож, хэдэн жил
амьдрах боломжтой болсон Хазел охины бие, хорт хавдрын
эцсийн шатанд очсоныг эс тооцвол аюул нь түрхэн зууртаа
намжив. Гэвч Августус Уотэрс гэгч хүүтэй Хорт хавдартай
хүүхдийн Дэмжих бүлэгт танилцаж, хувь заяа нь холбогдсоноор
Хазелийн амьдрал дахин шинээр эхэлдэг...

18900

4707107

БИДНИЙ ХАРЖ ЧАДАХГҮЙ ГЭРЭЛ ГЭГЭЭ Дэлхийн хоёрдугаар
дайны үед уг зохиол өрнөх ба хувь тавилангаар учирсан
хараагүй ôранц охин, өнчин герман хүүгийн тухай өгүүлэх болно.
Ýнэ зохиол нь хараагүй хүний дотоод ертөнцийг маш уран яруу
дүрсэлсэн хэмээн уншигчид дүгнэдэг. “Нүдээ нээгээд, үүрд нүд
анихаасаа өмнө гайхамшгаар дүүрэн хорвоо ертөнцөөс олж харж
болох бүгдийг хараарай”

18900

4707260

БИЕИЙН ХЭЛ БА МЕНЕЖМЕНТ “Үйлдэл үнээс хүчтэй” гэж
та сонссон байх. Бодлогошрон толгой дохих, нэг зүйл дээр
төвлөрөн ширтэх, гараа зөрүүдэх, хамраа шүргэх гээд олон
мянган биеийн өгүүлэмжийн учгийг тайлж, нууцыг нээх төдийгүй
тухайн үйлдлүүд бизенстэй хэрхэн холбоотой байдаг талаар
та энэхүү номноос мэдэх болно. Биеийн хэлний өгүүлэмжийн
тухай өгүүлэх ба түүний учиг зангилааг мэдсэнээр та бас нэгэн
ур чадварыг эзэмшин, тэр хэмжээгээр өөртөө итгэлтэй болж,
бусдын хүндлэлийг хүртэх болно.

6000

4707007

4707509

БОЛДОГГҮЙ БОР ӨВГӨН /PANOBOOK/ Монголчууд бид эрт дээр
үеэс ардын аман зохиол, үлгэр домог, цэцэн билигт ардхынхаа
сургаал ухаан, өв соёлоос суралцаж, хүмүүжиж, ирээдүй хойч
үедээ өвлүүлэн үлдээж ирсэн арвин баялаг уламжлалтай. Энэ ч
утгаараа бид ардын шилдэг үлгэрээсээ дээжлэн картонан зурагт
ном болгон бяцхан дүү нартаа хүргэж байна. Хүүхэддээ багаас нь
ардын соёл уламжлалаа таниулан, түүгээр хүмүүжүүлж чадваас
үндэсний дархлаа суусан болж төлөвшихөд тусална.

13900

4707231

БООРЧИ-1 /БОСГО ТЭНГЭРИЙН ДАВАА/ “Босго тэнгэрийн
даваа” хэмээх тэргүүн дэвтэрт найман шаргын эрэлд анх учирсан
Боорчи анд эзэн Чингисийн их өрлөг бол дэлхийг хураалцсан
түүхийн жимээр зорчуулах болно.

19900

4707233

БОРОХУЛ-3 /ЖИЛ ОРСОН ЖИЛ/ Цэл залуу жанжин Борохулын
“Жил орсон жил” тохиожээ. Татаарын Харгил шартай тулж,
Хар халзан Элээтэд мандаж явсан түүхийн эцэст хувь тавилан
хэрхэн эргэсэн бол?

19900

4707003

БӨӨСНИЙ ДҮРЭМ Англиар энгийн нэг ярих бус гайхалтай
илтгэл толилуулж, бусдыг байлдан дагуулсан эсээ бичиж,
ярилцлагадшалгарах гоёмсог аргыг энэ ном танд танилцуулах
болно. Танд тийм ч их хэлний мэдлэг шаардлагагүй, зүгээр л
БӨӨСНИЙ ДҮРЭМ-ийг ашиглаад үзээрэй.

20000

БӨХӨӨГҮЙ ЗУЛ Богд хаант Монгол сулсын Сангийн яамны
сайдын албыг хашиж явсан Лусванцэвээн буюу Цэвээн тэргүүн.
Монгол улсын тусгаар тогтнолыг Хятадын гамин цэрэг бүрсмөсөн
устгаж байсан 1920-д оны үед Оросын цагаантны хэсэн болох
Барон Унгернийг Онон голын хөвөөнөө тосон авч унаа хөсөг
залгуулан Хүрээнд ойртуулж ирсэн хүн бол Цэвээн тэргүүн байж.

14900

4707240

БРИГАДЫН ДАРГА ЖЕРАРЫН АДАЛ ЯВДАЛ Бригад хамаандлагч
Жерар бол Артур Конан Дойлийн зохиолуудын хамгийн
алдартай баатруудын нэг-Hапеолоны дайны тухай хосгүй уран
өгүүлэгч, их наргианч, биеэ магтагч баатар юм. Энэхүү номд
бригад хамаандлагч Жерарын баатарлаг болон адал явдлын
бүх бүтээлийг багтаасан “Бригадын дарга Жерарын байгуулсан
гавьяа”, “Бригадын дарга Жерарын адал явдал” зохиолоос гадна,
зохиогчийн эдгээр түүвэртээ оруулаагүй “Бригад хамаандлагч
гэрлэсэн нь” өгүүллэг орсон болно.

24900

4707459

БУДДАГ НОМ 3+ 3 настай хүүхдийн зурах арга барилд тохирсон
дасгалуудтай. Зураг зурах өргөн хүрээтэй. Учир нь хүүхэд
хүрээнээс илүү гаргахгүй байхыг хичээж будсанаар орон
зайн баримжаа нь хөгжиж, бичиж сурахын үндэс болох жижиг
булчингийн хөгжлийг дэмждэг.

3900

4707458

БУДДАГ НОМ 4+ 4 настай хүүхдийн зурах арга барилд тохирсон
дасгалуудтай. Зураг зурах өргөн хүрээтэй. Учир нь хүүхэд
хүрээнээс илүү гаргахгүй байхыг хичээж будсанаар орон
зайн баримжаа нь хөгжиж, бичиж сурахын үндэс болох жижиг
булчингийн хөгжлийг дэмждэг.

3900

4707471

БУДДАГ НОМ АМЬТАД Онцлог талууд-Хоёр настай хүүхдийн
зурах арга барилд тохирсон дасгалуудтай-Хүүхдэд хамгийн ойр
сэдвийг сонгосон. Тэд юмсыг танин мэдэхдээ дотно зүйлсээсээ
эхэлдэг-Нэг нүүрэнд нэг зурагтай. Уг зураг нь өнгөт хувилбартай.
Энэ насны хүүхдийн өнгө сонгох чадвар нь бүрэн хөгжөөгүй
байдаг тул загвар зураг тусална.

3900

4707484

БУДДАГ НОМ АМЬТАНЫ ХҮРЭЭЛЭН

2900

4707472

БУДДАГ НОМ ЖИМС Онцлог талууд-Хоёр настай хүүхдийн
зурах арга барилд тохирсон дасгалуудтай-Хүүхдэд хамгийн ойр
сэдвийг сонгосон. Тэд юмсыг танин мэдэхдээ дотно зүйлсээсээ
эхэлдэг-Нэг нүүрэнд нэг зурагтай. Уг зураг нь өнгөт хувилбартай.
Энэ насны хүүхдийн өнгө сонгох чадвар нь бүрэн хөгжөөгүй
байдаг тул загвар зураг тусална.

3900

4707513

БУДДАГ НОМ ОХИДУУД Онцлог талууд:-Бага насны хүүхдүүд
зурах арга барилд тохирсон дасгалуудтай-Хүүхдэд хамгийн ойр
сэдвийг сонгосон. Тэд юмсыг танин мэдэхдээ дотно зүйлээсээ
эхэлдэг. -Нэг нүүрэнд нэг зурагтай. Уг зураг өнгөт хувилбартай.

3900

4707514

БУДДАГ НОМ ХӨВГҮҮД Онцлог талууд:-Бага насны хүүхдүүд
зурах арга барилд тохирсон дасгалуудтай-Хүүхдэд хамгийн ойр
сэдвийг сонгосон. Тэд юмсыг танин мэдэхдээ дотно зүйлээсээ
эхэлдэг. -Нэг нүүрэнд нэг зурагтай. Уг зураг өнгөт хувилбартай.

3900

4707516

БУДДАГ НОМ ЦАГААН САР Цагаан сарын сэдэвт буддаг ном

3900

4707515

БУДДАГ НОМ ШИНЭ ЖИЛ Онцлог талууд:-Бага насны хүүхдүүд
зурах арга барилд тохирсон дасгалуудтай-Хүүхдэд хамгийн ойр
сэдвийг сонгосон. Тэд юмсыг танин мэдэхдээ дотно зүйлээсээ
эхэлдэг. -Нэг нүүрэнд нэг зурагтай. Уг зураг өнгөт хувилбартай.
Энэ насны хүүхдийн өнгө сонгох чадвар нь бүрэн хөгжөөгүй
байдаг тул загвар зураг тусална.

3900

4707051

БУРХАД НУУГДАХ ГАЗАР-МОГОЙН ЧУУЛГАН 12 БОТЬ Эх орон
даяар мэдэх эртний нэгэн учрал “Хялар хатан”-ы домгоор кино
бүтээх хэсэг уран бүтээлчид Төгрөгийн хонхорт ирж буйгаар роман
эхэлнэ. Үлэмж тансаг нутаг бол үлгэр домог амилсан нутаг юм.

20000

4707599

БҮХ ЗҮЙЛИЙН АРГА ОЛДДОГ Бүх зүйлийн арга олддог ном таны
амьдралыг орвонгоор нь өөрчилнө. Та юу ч мөрөөдөж, хийж бас
юунаас ч зайлсхийж болно. Шийдэл нь энд бичигдсэн. “Би чадахгүй
шүү дээ” гэж бодож байгаа бол тэр тусмаа хүмүүсийн сэтгэдлийг
уншихаа болиод шууд л энэ номыг худалдаж ав. Чадна гэдгийг
тань Мари урам зориг өгөх түүх, практик аргуудаараа батална.

20000

4707332

БЭРХШЭЭЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ Бэрхшээл гэж юу вэ? Тэр хаана оршдог
юм бол? Хариулт нь их энгийн, тэр биднийг сорьж, урагшлуулж,
хэр хүчтэйгээ, хэчнээн зоригтойгоо ухаарч ойлгоход тусалдаг.
Хэдийгээр зовлон бэрхшээл хэлж ирдэггүй ч, хатуужилтайгаар
сөрж чадваас түүний чанадад орших боломж гарцыг олж атгах
боломжтой аж. Тэгэхээр чамд ямар нэгэн бэрхшээл тулгарвал
яах нь байна? Энэ номоос хариултаа олно хэмээн найдаж
байна. Энэ бол бэрхшээлийн тухай тэр дундаа хүүхэд өөртөө
тохиолдсон аливаа хүнд асуудлыг хэрхэн ойлгох, хүлээж авах
тухай сонирхолтой нэгэн түүх юм.

14900

4707508

БЯЦХАН БАМБРУУШИЙН АЯЛАЛ Гэрээр нь зочилсон найз бүр
нь түүнд зүрх бэлгэлнэ. Хуудас бүрт есөн зүрх нуусан байгаа
шүү! Мөн долоон найзыг нь хайж олохоо мартаваа. Бяцхан
бамбаруушийн мөрийг дагаж, хөгжилтэй сайхан аялаарай!

16900

6900

БИ БОДОХДОО-ТАЛАРХАХ СЭТГЭЛ Борхон бамбарууш бага
зэрэг хувиа хичээмтгий, зөвхөн өөртөө зориулж юм авдаг
байв. Гэхдээ тэр одоо бусадтай хуваалцахын сайхныг мэддэг
боллоо.

11

12

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707622

ВИЗУАЛ МВА Хоёр жилийн бизнесийн сургуулийн хөтөлбөрийг
ганцхан номд багтаасан зурагт тольХүмүүсийн 60 хувь нь харааны
аргаар /визуал/ суалчцагчид байдаг хэмээн мэргэжилтнүүд үздэг
ч амьдрал дээр бол 100% буюу бүх хүн уйтгартай зүйл уншаад
суухыг тэр бүр таашаадаггүй.

29900

4707153

ГАЙХАМ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОУ ХАУ Энэ бол дэлхийн түвшний
хэрэглэгчийн үйлчилгээг үзүүлж, хэрэглэгчдээ үргэлж сэтгэл
ханамжтай байлгах, бусдаас ялгарах үйлчилгээг хүргэхэд
шаардлагатай практик арга замууд, зөвлөгөө, стратегийг
агуулсан ном юм.

19900

4707223

ГАЙХАМШИГ

18900

4707487

ГАЛ СӨНӨӨГЧ Хамгийн зоригтой, хамгийн хурдан шалмаг,
хамгийн мундаг эрчүүд гал сөнөөгч болдог. Энэхүү цуврал
нь мэргэжил бүрийн онцлог, давуу талуудыг хөгжилтэй,
сонирхолтойгоор өгүүлэх болно.

10900

4707325

ГАЛТ УУЛ ЯАГААД ДЭЛБЭРДЭГ ВЭ? “Яагаад?” хэмээх бүхнийг
танин мэдэх, эргэцүүлэн бодох, улам гүнзгийрүүлэн судлах
амттай бөгөөд орчлон ертөнцийг нээж өгөх сонирхолтой асуултын
хариулт энд бий. Мэдээ баримт сонирхолтой өгүүлэмжтэй зураг
тэмдэглэгээгээр баяжуулсан цуврал номоос энэ ертөнцийн
нууцуудыг олж мэдээрэй.

5000

ГАЛУУ ДАГАСАН ГАЙХАМШИГТ АЯЛАЛ ...Бяцхан Нильс хүү маш
залхуу, хичээлдээ ч хойрго. Түүний ганц чаддаг зүйл нь дэггүйтэж,
бусдыг шогло л байлаа. Нэгэн удаа тэдний гэрт бяцхан одой хүн
ороод ирсэн байхыг харсан Нильс хүү яаж зүгээр байхав. Бяцхан
одойг ч мөн хөөрхөн дөнгөчихөж гэнэ. Гэтэл одой ч мөчөөгөө
өгөлгүй Нильсийг өөр шигээ одой болгоод илбэдчихжээ.

7900

ГАРГҮЙ ХҮҮХЭН Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын шилмэл
үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ, энэ
бүхэн үнэхээр шилмэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч ард
түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн.

5900

4707559

ГЛАДИОТОРУУД Эртний Ромын шилдэг дайчидтай тулаан
хийхэд бэлтгээрэй!Энэ гайхалтай номыг уншиж эртний зоригт
дайчид гладиаторуудын тухай мэдэхийг хүссэн бүхнээ эндээс
олж аваарай. Энэ номон дээрх зуун баримт, гайхалтай зураг
чимэглэлүүд тэдний амьдралын талаарх бүхий л зүйлсийг хэлж
өгөх бол хөгжөөнт асуулт даалгавруудаар өөрийнхөө олж авсан
мэдлэгээ шалгаарай.

9900

4707172

ГОВИЙН ӨНДӨР С.Дашдооров “Говийн өндөр” романдаа говь
нутгийн хүн ард, зан заншил, ёс суртахуун, үзэсгэлэнт байгалийг
олон түмэнд дахин нээж өгснөөр Монголын өнөө үеийн уран
зохиолд өөрөө “говийн өндөр” болсон юм. Тийнхүү гучаад оны
нэгэн өндөрлөг С.Буяннэмэхийн дараа нэлээд эзгүйрч байсан
говийнхны уран сэтгэлгээний өргөөнд С.Дашдооров хэт цахиж,
галыг нь ахин бадраасан билээ. Л.Түдэв

24900

4707399

ГРИММИЙН ШИДЭТ ҮЛГЭРҮҮД Хоёр зуу гаруй жилийн өмнө
Герман улсад Жэйкоб Гримм , Вильгельм Гримм хэмээх ах дүү
хоёр амьдран суудаг байжээ. Тэд хамгийн сайн найзууд төдийгүй
хуулийн чиглэлээр хамт суралцаж, номын санчаас эхлээд их
сургуулийн профессорууд болтлоо хамт суралцсан юм. Ах
дүү хоёр олон зууны туршид өвөө, эмээ аав ээжүүдийн бяцхан
үрсдээ ярьж, ам дамжин өвлөгдсөөр ирсэн үлгэр домгуудыг ихэд
сонирходог байв.

29900

ГУЛЛИВЕРИЙН АЯЛСАН ТҮҮХ-9 Гулливерийн аялж явсан усан
онгоц далайд живж, тэрээр ганцаархнаа амьд үлджээ. Түүнийг
сэрэхэд жижигхээн биетэй хүмүүс бие дээгүүр нь нааш цааш
гүйлдэж байлаа. Энэ сонин ертөнц бол аялагч Гулливерийн адал
явдалт аяллын нэгээхэн хэсэг юм.

4900

4707467

ГУРВАН ТООРОЙ ҮЕЛЖ УНШИХ НОМ Хүндэт эцэг эхчүүдээ
танай хүүхэд уншиж сурч байгаа юу?Үсгүүдээ үзэж дуусаад
унших дасгалын ном хайж байна уу?

3500

4707589

ГУРВАН ТООРОЙ/3900/

3900

4707464

ГУРВАН УЛСЫН ҮЛГЭР 15-р үеийн Хятадын зохиолч Луо Гуань
Жун хэмээгчийн туурвисан энэхүү зохиолд, эртний Хань улсын
сүүл гед гарсаэн Шар алчууртны бослогоос ( 184он ) эхлэн
дотоодын үймээн самуун үргэлжилсэн 100 шахам жилийн хэрэг
явдлыг үзүүлжээ.

9900

4707079

ГУРВУУЛ НЭГ ЗАВИАР Энэхүү номыг туурвин бүтээсэн уран
зохиолын арга барил буюу доторх элдэв үйл явдалын цар хүрээ,
ашигтай бүхэн нь гол чухал зүйл биш харин чин үнэнийг өгүүлсэн
нь болой. Номын хуудсуудад өгүүлсэн зүйлс бол үнэн болсон
явдлуудын тайлал юм. Жорж, Харрис, Монморанси гурав бол
зохиолын бүтээмэл дүр бус мах цуснаас бүтсэн дүр юм.

4707465

ГУТАЛТ МУУР ҮЕЛЭЖ УНШИХ НОМ Хүндэт эцэг эхчүүдээ танай
хүүхэд уншиж сурч байгаа юу?Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших
дасгалын ном хайж байна уу? Үелж унших цуврал номын онцлог:Өнгөөр ялган үелэн будсан учир уншиж сурч буй хүүхдүүдэд
хялбар дөхөм байна. - Богино, энгийн өгүүлбэртэй.- Уншихад
хялбар, том үсэгтэй.- Зурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй унших
үйлийг дэмжих боломжтой.- 6+ насны хүүхдийн унших чадварт
тохируулан үлгэрийг дөрвөөс илүүгүй үетэй үгтэй байхаар
сонгосон зэрэг давуу талтай.

3500

4707119

ГҮНГИЙН ХАТАН МОНСОРО ЗӨӨЛӨН Франц. Арван
зургаадугаар зуун. Эр зориг ба шившигт явдал сүлэлдсэн эрин
зуун. Агуу улсын хувь заяа ид шийдэгдэж байсан эрин зуун.
Нэгдмэл хүчирхэг улс байх уу, эсвэл ноёд тайж нарын өөр
хоорондын тэмцэл тулаанаас үүдсэн хагархай бутархай улс
болж үлдэх үү гэдгийг шийдэж байсан эрин зуун.

18900

4707202

ГҮНГИЙН ХАТАН МОНСОРО Франц. Арван зургаадугаар зуун.
Эр зориг ба шившигт явдал сүлэлдсэн эрин зуун. Агуу улсын
хувь заяа ид шийдэгдэж байсан эрин зуун. Нэгдмэл хүчирхэг улс
байх уу, эсвэл ноёд тайж нарын өөр хоорондын тэмцэл тулаанаас
үүдсэн хагархай бутархай улс болж үлдэх үү гэдгийг шийдэж
байсан эрин зуун.

24900

4707519

ГҮНЖИЙН 50 ҮЛГЭРҮҮД

29900

4707285

4707388

4707283

12900

4707125

ГЭЛЭГДОРЖИЙН ДЭМИД-1 МОНГОЛ УЛСЫН МАРШАЛ
ГЭЛЭГДОРЖИЙН ДЭМИДСайн ноён хан аймгийн Сэцэн Чин
вангийн хошууны малчин ард Гэлэгдоржийн хоёрдугаар хүү
Дэмид бага залуу насандаа жин тээж яваад санамсаргүй
байдлаар ардын журамт цэрэгт элсэн орсон нь эх оронч хүүгийн
ирээдүйн их замын эхлэл болжээ.

25000

4707126

ГЭЛЭГДОРЖИЙН ДЭМИД-2 МОНГОЛ УЛСЫН МАРШАЛ
ГЭЛЭГДОРЖИЙН ДЭМИДСайн ноён хан аймгийн Сэцэн Чин
вангийн хошууны малчин ард Гэлэгдоржийн хоёрдугаар хүү
Дэмид бага залуу насандаа жин тээж яваад санамсаргүй
байдлаар ардын журамт цэрэгт элсэн орсон нь эх оронч хүүгийн
ирээдүйн их замын эхлэл болжээ.

25000

4707177

ГЭМ ЗЭМ- БС Хүн зовлон бэрхшээл туулж байж аз жаргалын
амтыг мэдэрнэ. Романы амин чухал санаа энэ. Романы гол баатар
Раскольников дутуу гуцуу амьдралын эрхээр мөнгө хүүлэгч нэг
эмгэнийг ална. Гэвч олз олохгүй. Харин хүн хулчгараасаа болоод
юунд ч хүрч чадах боломжоо алддаг, тийм учраас зоригтой
алхам хийх ёстой, тийм замаар өөрийгөө Наполеон болно гэж
төөрөлдсөн Раскольников “Би эмгэнийг биш, өөрийгөө алчихжээ”
гэж дуу алдана.

24900

4707167

ГЭМ ЗЭМ ЗӨӨЛӨН Хүн зовлон бэрхшээл туулж байж аз
жаргалын амтыг мэдэрнэ. Романы амин чухал санаа энэ.
Романы гол баатар Раскольников дутуу гуцуу амьдралын эрхээр
мөнгө хүүлэгч нэг эмгэнийг ална. Гэвч олз олохгүй.

24900

4707593

ГЭР АХУЙН ХЭРЭГСЭЛ /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/ 4-7 НАС *
Хүүхдийнхээ үргэлж асуудаг яагаад, яагаад, яагаад гэсэн асуултад
хариулна*Сөхөх хэсгийг нээж тоглонгоо мэдлэг олж авна*Товч,
ойлгомжтой зургууд нь бие даан уншихад тусална*Судалгаан дээр
суурилж, шалгаж нягталсан мэдээ баримттай.

29900

4707595

ГЭР БҮЛ ЭРГЭН ТОЙРОНД /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/ 4-7
НАС *Гэр бүл гэж юу вэ? *Гар бүл хэвэндээ л байдаг уу?*Би энд
яаж ирсэн бэ?*Хүүхэд бүр ах дүүтэй байдаг уу? *Яагаад маргаан
үүсдэг вэ? *Яагаад бүх хүүхэд эцэг эхтэйгээ амьдардаггүй вэ? гэх
мэт олон асуултад энэ ном хариулт өгөх болно.

29900

4707590

ГЭРИЙН ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАД /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/
4-7 НАС *Гэрийн тэжээвэр амьтдыг хаанаас авч болох вэ? *Муур,
нохой хоёр яагаад дайсагнадаг вэ? *Амьтан үржүүлэгч гэж хэн
бэ? *Тэжээвэр амьтад юунд хамгаас дуртай вэ?

29900

4707189

ДАВИНЧИ КОД Прайорийн нууц болсон Ариун Грейлийг
хаана байсныг олон зууны турш хэн ч бичиж үлдээсэнгүй.
Харин өнгөрсөн зуунд Прайорийн баримтлах бодлого чиглэл
нь өөрчлөгдсөн гэх яриа олны чихэнд цуу үг болон таржээ.
Магадгүй чагнах төхөөрөмжийн дээд зэргийн хөгжил тэдэнд
нэгийг бодогдуулж, Прайоричууд нуусан газрынхаа талаар нэг ч
үг хоорондоо солилцохоо больсон байх ёстой.

18900

4707098

ДАЛАЙ ЛАМ Уг бүтээлд Энэтхэгийн цөллөгт тавь гаруй жил
амьдарсан, Түвдийн шашин улс төрийн удирдагчийн нөхцөл
байдлыг бүрэн дүүрэн ойлгож ухааруулах үүднээс зарим чухал
шаардлагатай гэсэн ном материалыг ашиглаж, Азийн улс төрийн
асуудлыг ч мөн хөндсөн болно.Хэдэн арван сая жилийн турш
Байгаль эх өөрийн гэсэн өнгө төрхөө олж, Түвдийг дэлхийн өөр
хаана ч байхгүй хэлбэртэйгээр бүтээжээ.

19900

4707356

ДАРВИН Бяцхан хүү Чарльз бага балчраасаа эхлэн байгаль
ертөнцийн нууц, амьтдын өсөлт, хөгжлийн зүй тогтлыг нээн
илрүүлэхэд “шунан дурлажээ”. Тэрээр нутгийнхаа амьтан
ургамал, шавж хорхой болон байгалийн элдэв үзэгдлийг
сонирхон ажиглахаас хэзээ ч залхаж байсангүй.

9900

4707600

ДИСНЕЙН АМЖИЛТЫН НУУЦЫГ НЭЭХҮЙ Дөрөвхөн энгийн
үгээр тодорхойлсон энэ итгэл үнэмшил Уолт Диснейн агуу эзэнт
гүрний зүрх болон лугшиж, Уолт Дисней компанийг аэдэн арван
жилийн үсрэнгүй хөгжилд тасралтгүй хөтөлсөөр байна.

29900

4707222

ДОКТОР ЖЕКИЛ НОЁН ХАЙД ХОЁРЫН ЖИГТЭЙ ЯВДАЛ
Доктор Жекил ноён Хайд хоёрын жигтэй явдал. Алдартай
зохиолч, Нобелийн шагналт Роберт Луис Стивенсоныг
“Эрдэнэс нуусан арал” бүтээлээр нь уншигчид маань сайн
мэдэх билээ.

24900

4707035

ДОРНО ДАХИНЫ ЦЭЦЭН БИЛГИЙН ИХ ШАСТИР-1

24900

4707036

ДОРНО ДАХИНЫ ЦЭЦЭН БИЛГИЙН ИХ ШАСТИР-2

24900

4707144

ДОРНЫН БУУХИА ГАЛТ ТЭРЭГ Дорнын буухиа галт тэрэгний
Европыг туулах гурав хоногийн аялал үргэлжилсээр... Жилийн
хамгийн хүйтэн энэ улиралд нэгдүгээр зэрэглэлийн купе дүүрэн
хүнтэй байгаа нь ёстой л энэ ертөнц тэр чигээрээ аялахыг
хүссэн мэт.

12900

4707227

ДӨРВӨН БИ

20000

4707120

ДӨЧИН ТАВ ЗӨӨЛӨН “Дөчин тав”-нь Александр Дюмагийн
алдарт гурамсан романы төгсгөл хэсэг юм.Хаан ширээний
төлөөх тэмцэл дээд цэгтээ хүрч, Анжуйн герцог болон Герцог
де Гиз нар III Генрих хааны эсрэг хэрхэн зогсоо чөлөөгүй хорт
явуулга үйлдэж байгааг өгүүлдэг. Эзэн хаан тэдний гарт шадар
залуусаа алдсаны дараа хөдөө нутгаас дөчин таван шалгарсан
тайжийг авчирч, биеэ хамгаалуулдаг байна.

18900

4707203

ДӨЧИН ТАВ “Дөчин тав”-нь Александр Дюмагийн алдарт
гурамсан романы төгсгөл хэсэг юм.Хаан ширээний төлөөх
тэмцэл дээд цэгтээ хүрч, Анжуйн герцог болон Герцог де Гиз
нар III Генрих хааны эсрэг хэрхэн зогсоо чөлөөгүй хорт явуулга
үйлдэж байгааг өгүүлдэг. Эзэн хаан тэдний гарт шадар залуусаа
алдсаны дараа хөдөө нутгаас дөчин таван шалгарсан тайжийг
авчирч, биеэ хамгаалуулдаг байна.

24900

4707224

ДУУГҮЙ ГЭРЧ Хатагтай Арунделл нар барахынхаа өмнө
гэрээслэлээ шинэчлэн бичиж эд хөрөнгөө өөрийн түнш
Лоунсонд үлдээсэн байлаа. Энэ мэдээ санаанд оромгүй
таамаглалыг төрүүлж, хов жив хөөцөлдөгчдийн бах тавыг
ханган Маркет Бейсингийн нэгэн хэвийн амьдралыг
донсолгож орхижээ.

12900

4707554

ДЭЛХИЙ 100 БАРИМТ

9900

НОМ

4707217

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД Хүчирхэг эрчүүдийн
ард ихэвчлэн ухаалаг эмэгтэйчүүд байдаг нь нууц биш. Авьяасыг
нь хөглөгч тэр бүсгүйчүүд өөрийн суутныхаа араас чимээгүйхэн
дагаж, авьяас билгийн дундаршгүй эх булгийг нь тэтгэж өгдөг
бол зарим сахиусан тэнгэр нь агуу суутнаасаа илүү тод нэгэн ч
байж.. Үнэндээ Гала, Полина Аиардо, Орида Еало, Лиля Брик,
Жульетта Мазина, Йоко Оно, Ума Турман зэрэг гайхалтай
бүсгүйчүүдгүйгээр алдарт Пушкин, Ривера, Маяковский,
Леннон, Тарантино нар “хэн юм бэ” гэж уулга алдаж мэднэ шүү.
Беатричигээс Катрин Денев хүртэл алдартнууды хувь заяаг
өөрчилсөн эмэгтэйчүүд.

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

39000

4707248

ДЭЛХИЙГ ТОЙРСОН 80 ХОНОГ ЗӨӨЛӨН Аливаа тэмцэл,
зөрчилдөөн маргаанд яаж дийлэх вэ? Мэдээж өөрийн үзэл
бодол, байр суурийг бусдад баталж чадах нь хамгийн чухал.

18900

4707069

ДЭЛХИЙГ ТОЙРСОН 80 ХОНОГ Аливаа тэмцэл, зөрчилдөөн
маргаанд яаж дийлэх вэ? Мэдээж өөрийн үзэл бодол, байр
суурийг бусдад баталж чадах нь хамгийн чухал. Францын агуу
зохиолч Ж. Вернийн зохиолын баатар ямар ч нөхцөлд өөрийн
үзэл бодлоо гайхамшигтайгаар хамгаалж чаддаг. Жентельмен,
аялагч Филеас Фог дэлхийн бөмбөрцгийг ердөө 80 хоногийн
хугацаанд туулж чадна гэж мөрий тавьсан бөгөөд үнэмшмээргүй
адал явдалтайгаар аялан, мөрийгөө авч чаддаг.

24900

4707033

ДЭЛХИЙН АГУУ ИХ -5 ЦУВРАЛ Ог Мандиногийн ээлжит
энэхүү номыг амьдралынхаа дагуул болгон өмчлөн
ашигласан тэр хүн ямар ч эргэлзээгүйгээр үр ашгийг нь
амсаж чадна. Энэ номтой үнэнч шудрага нөхөрлөх аваас
уншигч та өөринйхөө хүчинд бүрэн итгэж, зогсолтгүй урагш
алхаж, эргэлт буцалтгүйгээр өөрийнхөө амьдралыг шилдэг
сайхан болтол эрэлхэг зоригтой өөрчилж чадна. Хэрхэн яаж
гэдгийг энэ ном зааж өгөх болно.

15000

4707118

4707338

ЖААЛХҮҮ КАРЛСОН ХОЁРЫН ТУХАЙ ГУРВАН ТУУЖ Дээвэр
дээр суудаг Карлсон дэлхий дээгүүр аялсаар явна. Түүнийг
танихгүй хүүхэд манай гаригт лав үгүй билээ. Нуруундаа сэнстэй
тэрхүү хөгжөөнт баатар үе үеийн хүүхэд багачуудын дотно найз
болж үнэхээр чаджээ. Харин түүний хэзээ хэрхэн төрсөн нь
сонин байж магад.

16900

4707384

ЖАРАН ДЭГДЭЭХЭЙ Хүүхдийн зохиолч С. Надмидийн “Жаран
дэгдээхий” хэмээх түүвэр өгүүллэгийн ном хэвлэгдэн гарлаа.
Зохиолч маань энэхүү номоо 1980-аад оны үед анх хэвлүүлж байсан
бөгөөд түүний 1970-1980-аад онд бичсэн өгүүллэгийн түүврүүд
багтжээ.“Энэхүү номоо би “Жаран дэгдээхий “ гэж нэрлэлээ.

7900

4707528

ЗААН ЗАЛУУДАЙ Алдарт зохиолч Бямбын Ринчений “Заан
залуудай”
хүүхдийн романыг Болор судар хэвлэлийн
газраас дахин шинээр хэвлэн гаргалаа.Зохиолч номынхоо
өмнөтгөлд:“Үүрийн туяа” романаа бичиж дууссаныхаа дараа
манж Дайчин улс, Олноо өргөгдсөний Монгол улс, Монгол Ард
Улс гэсэн энэ гурван төрийн нүүр үзсэн өвгөдийн хорьдугаар
зууны эхэн хагасыг бараг шувтартал үзэж өнгөрүүлсэн явдлыг
дүрслэн үзүүлсэн.

9900

4707163

ЗАЛУУ БООЛУУД Африкийн баруун эрэг орчмын далайн Суз
бас Сенегалын хоорондох зурвас бол ямар ч улс үндэстний,
ямар ч чадварлаг далайчдын чадвар шандсыг жинхэнэ утгаар
нь шалгасан газар билээ. Далайчин бүрийн <Зүрхэнд орсон> энэ
газарт хөлөг онгоцны сүйрэлд өртсөн дөрвөн эр гэнэтийн зочинд
дургүй хар эрэг рүү амь тэмцэн сэлж явна. Английн тэнгисийн
цэргийн хүчний бага дарга нар болох идэр насны тэдгээр залуусыг
<Зэрлэг эрэг> дээр ямар хувь тавилан хүлээж байгаа бол?

12900

4707199

ЗОРИГТ АНЧИН БҮСГҮЙ Английн зохиолч Томас Майн Рид 1818
онд Ирландын Боллиронид санваартны гэр мэндэлсэн бөгөөд
тэрээр амьдралынхаа хугацаанд нийтдээ 75 роман, олон тооны
өгүүллэг бичсэний шилдэг бүтээлүүдийнх нь нэг “Зоригт анчин
бүсгүй” роман юм. Тус романд Америкийн уугуул индианчуудын
ахуй амьдрал, ёс заншил, хүсэл мөрөөдөл, хайр дурлал, газар
нутгийн төлөө тэмцлийн тухай өгүүлжээ.

18900

4707587

ЗОРИГТОЙ БАЙ Айж түгшсэн үедээ уншиж тайтгарах, багачуудад
зориулсан ном.

19900

4707292

ЗУГААТАЙ 60 ДАСГАЛ Эцэг эхчүүдээ, хөгжилтэй хэрнээ мэдлэг
оюун тэлэх ном хайж байна уу? Хуудас бүр нь сонирхолтой
дасгалуудтай болохоор бүгдийг нь дуустал хийх эрмэлзэл
төрүүлэр энэхүү номыг санал болгож байна. Оюуны шандас
сорих бодлого таавар,сэтгэн бодож зурах, будах ажилбарууд,
алдаа олох, төөрдөг байшингаас гарах, хэл сурах, цэг холбох,
гээд дасгал бүхэн уйдах бүү хэл босох ч зав өгөхгүй.

14900

4707026

ЗУРГААН ХЭРЭЭ “Зургаан хэрээ” бол Америкийн зохиолч
эмэгтэй Ли Бардугогийн адал явдалт хоймсон романы эхний
дэвтэр бөгөөд эхнээсээ авхуулаад дуусан дуустлаа сэтгэлийг
ховсдон татах увдистай, уран нарийн бичигдсэн бүтээл юм.Каз
Бреккер буюу Бохир гарт хочит хүү ихээхэн шан харамж дагуулах
нэгэнбиелэгдэшгүй_даалгаврыггүйцэтгэхээр Фьерда улсын бат
бэх Мөсөн шүүх рүү нэвтрэх баг бүрдүүлжээ.

20000

4707192

ЗУУН ЖИЛИЙН ГАНЦААРДАЛ Зуун жилийн ганцаардал романд
зохиомол тосгон Макандогийн үхэл амьдрал, уналт босолтыг
Буэндигийн гэр бүлийн таван үеийн түүхээр дамжуулан хүүрнэнэ.
Эрэгтэй эмэгтэй дүрүүдээрээ сэтгэл татам, гунигтай, хөгжилтэй,
амьд санагдах бөгөөд дэндүү бодитой дэндүү үнэн дүрслэл нь
сэтгэлийг зүрхийг эзэмдэнэ.

18900

4707101

ЗҮРХНИЙ ХИЛЭН 1 ЗӨӨЛӨН Ж.Пүрэвийн Зүрхний Хилэн роман.
Манжийн дарлалын үеийн Монгол орон, Манж ухаан Монгол
ухаан хоёрын хоорондын ялгаа, Манж хэмээх гүрнийг өөртөө
уусгаж чадсан Хятад шаахайтнууд, тэдний арга заль, Халхын
болон Хотгойдын вангуудын гаргахаар төлөвлөсөн бослого,
түүний үр дүн, тэдэнд хүч нэмж буй Ойрадын Амарсанаа болон
эдгээр хүмүүсийн уриалгад нэгдэж, бослогод оролцож буй
дарлал мөлжлөгөд нэрвэгдсэн Монголын ард түмний эр зориг,
эмгэнэлт хувь заяаг тун чадварлагаар дүрсэлжээ.

24900

34900

39000

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛСӨН ЭРДЭМТЭД Хүн төрөлхтний аугаа түүх,
гайхамшигт бүтээл, сая сая хүний амийг аварсан анагаах ухааны
нээлтүүдийг гаргасан, урласан, зохиосон, нэр алдар нь дэлхий
дахинд мөнхрөн үлдсэн суут эрдэмтдийг энэхүү ном танилцуулж
байнаНомын бүтэц:Эрдэмтдийн тухай өгүүллийг цаг тооны
дарааллаар байрлуулав.

13

4707547

ДЭЛХИЙН ГАЙХАМШИГ 100 БАРИМТ Та дэлхийн гайхамшигт
газруудыг танин мэдэх сонирхолтой аялал хиймээр байна
уу?Дэлхийн гайхамшигт газруудын талаар олон мэдлэгийг та
энэ номноос олж авна. Нэг зуун баримт, сонирхолтой зургууд
нь алдартай газар нутгаар хийх сонирхолтой аялалд таныг
хөтлөх болно.

9900

4707080

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС -1

40000

4707089

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 10

40000

4707090

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС -11

40000

4707081

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС -2

40000

4707082

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 3

40000

4707083

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС -4

40000

4707084

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 5

40000

4707085

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС -6

40000

4707086

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 7

40000

4707087

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 8

40000

4707088

ДЭЛХИЙН ЖҮЖГИЙН ДЭЭЖИС- 9

40000

4707360

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД-1 Үе үеийн хүүхдүүдийн уран
зохиолын хамгийн их хайрлан хүндлэгдсэн сонголог зохиолчдын
бүтээлээс толилуулж байна. Алиса гайхамшигийн оронд, Гол дээрх
тээрэм, Уд модны салхи гээд уншигчдын баяр бахдлыг төрүүлсэн
олон сайхан зохиолын дүрүүд авьяаслаг зураачдын бүтээсэн
чамин гоё чимэглэлтэйгээр энэхүү номноо дахин амилж байна.

29900

4707361

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД-2 Энэхүү номонд Робинзон
Крузо, Шерлок Холмс, Монте кристо гээд дэлхийн үе үеийн
хүүхдүүдийн бахархал, үлгэр дуурайл болсон эрэлхэг эрсийн тухай
сонгодог зохиолууд хүүхдэд зориулсан хэлбэрээр багтсан байна.

29900

4707486

ДЭЛХИЙН ТӨВ РҮҮ АЯЛСАН НЬ Францын зохиолч Фюль Габриэл
Вернийг шинжлэх ухаан, уран сэтгэмжийн зохиолыг үндэслэгчдийн
нэг хэмээн тооцдог билээ. Тэрбээр 1864 онд өөрийн алдарт
бүтээлүүдийн нэг болох “Дэлхийн төв рүү аялсан нь” адал явдалт
романаа туурвижээ.

12900

4707207

4707518

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ 100 ҮЛГЭР Хүүхдүүд ээ! Та нарын өмнө
шинэхэн дэлгэгдэж буй энэ номонд ганцхан улсынх биш, дэлхийн
олон орны үлгэр багтсан байгаа. Зарим үлгэр нь олон мянган
жилийн настай байхад зарим нь хэдхэн зуун жилийн өмнө
бичигдсэн ч бий.

ЗҮРХНИЙ ХИЛЭН 1 Ж.Пүрэвийн Зүрхний Хилэн роман.Манжийн
дарлалын үеийн Монгол орон, Манж ухаан Монгол ухаан хоёрын
хоорондын ялгаа, Манж хэмээх гүрнийг өөртөө уусгаж чадсан
Хятад шаахайтнууд, тэдний арга заль, Халхын болон Хотгойдын
вангуудын гаргахаар төлөвлөсөн бослого, түүний үр дүн, тэдэнд
хүч нэмж буй Ойрадын Амарсанаа болон эдгээр хүмүүсийн
уриалгад нэгдэж, бослогод оролцож буй дарлал мөлжлөгөд
нэрвэгдсэн Монголын ард түмний эр зориг, эмгэнэлт хувь заяаг
тун чадварлагаар дүрсэлжээ.

29900

4707102

ЗҮРХНИЙ ХИЛЭН 2 ЗӨӨЛӨН Манжийн дарлалыг эсэргүүцсэн ард
түмний их тэмцэлийг тод томруунаар харуулсан түүхэн роман.

24900

4707208

ЗҮРХНИЙ ХИЛЭН 2 Манжийн дарлалыг эсэргүүцсэн ард түмний
их тэмцэлийг тод томруунаар харуулсан түүхэн роман.

34900

4707560

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ ҮЛГЭР ДОМГУУД Манай дэлхийн хамгийн
алдартай үлгэр домгуудын талаар болон улс орнуудад үлгэр
домог яагаад чухал байдаг талаар уншина уу. Дэлхийн олон
орны хүүхэд залуусын таалан уншдаг танин мэдэхүйн “100
баримт” цувралыг таны хүүхдийн оюун ухаанд хөрөнгө оруулах
үнэт бэлэг болно гэдэгт итгэлтэй байна.

9900

4707244

ЗҮЧИ ХААН ...Мөнх тэнгэр эцэг минь соёрхол хайрла. Таны
таалсан эзэн Чингис хааны ахмад хөвүүн би эцэг хааны
зараалаар Их Монгол улсынхаа хаяаг тэлэхээр их цэргээ аван
мордлоо. Нэг эцгийн үрс нэг зүрх, нэг зорилготой байх ёстой.

18900

4707236

ЗЭВ-6 /СҮЛД БОЛСОН ИЛД/ Их Монгол грүний байлдан
дагууллын түүхэнд “Сүлд болсон илд”-ээ өргөсөөр манлайлан
явсан Зэв жанжны түүх. Тангуд улсыг мөхөөн доройтуулах их
аян түүнийг тосжээ.

19900

4707561

ДЭЛХИЙН ЭРЭЛ ХАЙГУУЛЧИД Та манай дэлхийн алдарт
эрэлч хайгуулчдын талаар мэдэх сонирхолтой аялал
хиймээр байна уу?Дэлхийн алдарт аялагчид, тэдний аялсан
газруудын талаар мэдвэл зохих олон зүйлмийг та энэ номоос
унших боломжтой. Баримт, нотолгоо, гайхам сайхан зургууд
нь эрэл хайгуулын аяллын тухай сонирхолтой аялалд
таныг хөтлөнө. Сэдэв бүрийн дор өгсөн асуултууд нь таны
мэдлэгийг бататгах болно.

4707232

ЗЭЛМЭ-2 /ХӨХ ГАЛЫН ХУУЧ/ Жарчиудай эцгийн хөтлөн
авчирсан балчир Зэлмэ эрийн цээнд хүрч, их өрлөг болжээ.
Зэлмэ жанжны өрдсөн “Хөх галын хууч” ун тухай хүүрнэх бол?

19900

4707215

ЗЭРЛЭГ ХУН Хятадын түүхийн сэдвээр бичигдсэн номуудаас
Зэрлэг хун шиг шуугиан дэгдээсэн бүтээл ховор. Анхны
хэвлэлтээсээ хойш 30 хэлнээ орчуулагдан 10 сая илүү
хувь хэдлэгдэн борлогджээ.
Юн Чан өөрийн гэр бүлийн
эмэгтэйчүүдийн гурван үеийн (эмээ, ээж, охин) намтраар
Хятадын ХХ-р зууны эмгэнэлт түүхийг бүхэлд нь харуулсан юм.

24900

4707034

ИЛ ЗАХИДАЛ IMAGE /3 ТӨРӨЛ/ Монгол төрийн эрт өдгөөгийн
сүлд шүтээн Эзэн Богд Чингис хааны алтан ургийн удам угсааг
дамжин ирсэн Эзэнт гүрний төр улсын цагаан сүлд морилвой.

4000

4707530

ДЭЭРЭМЧНИЙ ОХИН РОНИ Хүүхдийн нэрт зохиолч Астрид
Линдгрений “Дээрэмчний охин Рони” номыг “Болор судар”
хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргалаа. Өмнө нь бид зохиолчийн
“Дээвэр дээр суудаг Карлсон” бүтээлийг уншигч хүүхдүүддээ
хүргэж байсан билээ.Уран зөгнөл хийгээд бодит амьдралыг
хослуулан бичсэн энэхүү номд үлгэр туульсын үйл явдал,
санаанд оромгүй амьтдыг жирийн хүмүүсийн амьдрал ахуйтай
хослуулан бичсэн нь уншигч хүүхдүүдийн сонирхлыг ихэд
татсаар иржээ.

9900

7900
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4707050

ИЛД БУРУУГҮЙ ЦАГ-ТАХИА ТАМГА 12 БОТЬ Кюшү арлын оршин
суугчид харийн монгол цэргээс айн ширвээтэж уул, хаданд
нуугдах үед Ясунаригийн элэнц эмгэн ачаа тэвэрч, тахиагаа авч
агуй бараадсан юмсанж.Усан замын байлдаанд төдий л дадаагүй
монгол цэргүүд хуурай газар хөл тавьж амьд хүн үгүй, эзгүй газрыг
самнан явжээ. Гэтэл гайт тахиа дохио өгч хөөрхий эмгэн, түүний
ачхүү ер нь тосгоныхон бүгд сүйрсэн гэдэг домог бий.

4707255

ИНДИАН АРЛЫН НУУЦЛАГ ТҮҮХ “Арван бяцхан индиан хүү
оройн хоол суув. Нэг нь хоолондоо хахаад, тэд есүүлээ болжээ.
Сандарч балмагдсан есөн хүү өглөө эрт сэртэл нэг нь үүрд
унтсан байв. Учрыг тандахаар найман хүү Девоноор хэрэн хэсэж
гэнэ. Гэтэл нэг нь эргэж ирсэнгүй ээ. Үлдсэн долоон индианы нэг
өглөө эрт сүхдүүлжээ.

4707612

ИРИНАГИЙН МАЛГАЙ Хөрш зэргэлдээ улс орныхоо соёл, түүх,
орчин цагийн хөгжлийг танин мэдэх хамгийн дөт замуудын нэг
бол урлаг, уран зохиол билээ.Болор судар хэвлэлийн газраас
Хятадын орчин үеийн хүүрнэл зохиолоос сонгож , тэр тусмаа
богино өгүүллэгийн мастеруудын бүтээлээс эмхэтгэсэн хоёр
түүврийг уншигч танд хүргэж байгаагийн нэг нь”Иринагийн
малгай” хэмээх энэхүү ном юм.”Иринагийн малгай” түүвэрт Чи Зи
Жиан,Жин Рэншүн,Тиэ Нин зэрэг арав гаруй зохиолчдын бүтээл
багтсан бөгөөд өгүүллэгт хятад ахуй соёлыг тольдон тусгасан
уламжлалт өнгө аястай.”...

19900

ИХ ХУВЬ ЗАЯА ЗӨӨЛӨН Баруун зүүнээ хөшиглөн хөндөлдөн
дүнхийх Намнан уулын өвөр Цагаан бургас хавь хэдэн гэрийн
гаднаас ачаатай хөтөлгөө морьтой хоёр хүн өглөө нарнаар гараад
яаралгүй сажилна. “Эр өсөж, эсгий сунадаг. Магсаржав чи одоо
номын мөр хөөх цаг чинь боллоо. Номын мөр хөөнөө гэдэг чинь
зүгээр л номын бараа хараад сууна гэсэн үг бишээ, мэдэв үү хө чи”
гэж Сандагдорж гуай үгээ таслан унжруулан ярьж явахдаа хүүгээ
нэг ёсондоо биеэсээ хөндийрүүлж байгаа нь тэр ажээ.

18900

4707113

6000

12900

4707094

ИХ ХУВЬ ЗАЯА Баруун зүүнээ хөшиглөн хөндөлдөн дүнхийх
Намнан уулын өвөр Цагаан бургас хавь хэдэн гэрийн гаднаас
ачаатай хөтөлгөө морьтой хоёр хүн өглөө нарнаар гараад
яаралгүй сажилна. “Эр өсөж, эсгий сунадаг. Магсаржав чи одоо
номын мөр хөөх цаг чинь боллоо. Номын мөр хөөнөө гэдэг чинь
зүгээр л номын бараа хараад сууна гэсэн үг бишээ, мэдэв үү хө
чи” гэж Сандагдорж гуай үгээ таслан унжруулан ярьж явахдаа
хүүгээ нэг ёсондоо биеэсээ хөндийрүүлж байгаа нь тэр ажээ.

34900

4707284

КАНТЕРВИЛ ШИЛТГЭЭН ДЭХ СҮНС-10 Шөнө дундын үед
зэвэрсэн гинжийг газраар чирэх чимээ сонсогдсоор... тун ч
удалгүй өрөөнийх нь үүдэнд ойртон ирэх нь мэдэгджээ. Эвгүйцэж
тавгүйрхсэн Отис гэрийн шаахайгаа углаад хаалгаа болгоомжтой
онгойлгов. Гэвч тэр сүнс удалгүй шилтгээнийг бүр мөсөн орхин
одсон билээ.

4900

4707114

КАРАМАЗОВЫН ХӨВГҮҮД Түгээмэл адал явдалт, ховорт
тооцогдох гэмт хэрэгиг тухай роман. Ховор учир нь төрсөн эцгээ
алсан хэрэг зохиолын гол зангилаа юм. Олон соёл иргэншилд
төрсөн эцгээ алахыг хамгийн аймшигтай хилэнцэт нүгэл гэж үздэг.
Энэ үзэшдлийн сэтгэл зүйн учиг маш нарийн.

24900

4707165

КАРМАЗОВЫН ХӨВГҮҮД ЗӨӨЛӨН Түгээмэл адал явдалт, ховорт
тооцогдох гэмт хэрэгиг тухай роман. Ховор учир нь төрсөн эцгээ
алсан хэрэг зохиолын гол зангилаа юм. Олон соёл иргэншилд
төрсөн эцгээ алахыг хамгийн аймшигтай хилэнцэт нүгэл гэж
үздэг. Энэ үзэшдлийн сэтгэл зүйн учиг маш нарийн. Хүн судлахыг
зохиолчийн хамгийн чухал зорилт хэмээдэг Достоевский уг учгийг
нэгэн айлын жишээгээ тайлж байна.

24900

4707324

КОЛУМБ ЯАГААД ДАЛАЙГ ГАТАЛСАН БЭ? “яагаад?” хэмээх
бүхнийг танин мэдэх, эргэцүүлэн бодох, улам гүнзгийрүүлэн
судлах амттай бөгөөд орчлон ертөнцийг нээж өгөх сонирхолтой
асуултын хариулт энд бий. Мэдээ баримт сонирхолтой
өгүүлэмжтэй зураг тэмдэглэгээгээр баяжуулсан цуврал номоос
энэ ертөнцийн нууцуудыг олж мэдээрэй.

5000

4707169

КОНСУЭЛО ЗӨӨЛӨН Жорж Сандын алдартай бүтээлүүдийн
нэг <Консуэло> романд Венецийн Сан Самуэлийн театрын
<Алтан гургалдай> хэмээн олноо шагшигдсан авьяаслаг дуучин
эмэгтэйн амьдрал, хайр дурлалын талаар өгүүлнэ.Зохиогч гол
баатраа бүхий л дуучдын жишиг, үлгэр дуурайл болгохыг зорьж,
бэрхшээл саадыг даван туулсаар зөвхөн урлагийн төлөө өөрийн
бие сэтгэлээ зориулж буйгаар энэхүү бүтээлээ төгсгөдөг.

20000

4707075

КОНСУЭЛО Жорж Сандын алдартай бүтээлүүдийн нэг
<Консуэло> романд Венецийн Сан Самуэлийн театрын <Алтан
гургалдай> хэмээн олноо шагшигдсан авьяаслаг дуучин
эмэгтэйн амьдрал, хайр дурлалын талаар өгүүлнэ. Зохиогч гол
баатраа бүхий л дуучдын жишиг, үлгэр дуурайл болгохыг зорьж,
бэрхшээл саадыг даван туулсаар зөвхөн урлагийн төлөө өөрийн
бие сэтгэлээ зориулж буйгаар энэхүү бүтээлээ төгсгөдөг.

4707062

КҮНЗ ХИЙГЭЭД ТҮҮНИЙ ШАВЬ НАР Бид ямар ч байдлаар муулж,
шүүн хэлэлцсэн ч гэсэн Күнз болбоос хятад болон дэлхийн хүн
төрөлхтөнд асар ихээр нөлөөлсөн аугаа их гүн ухаантан гэдэг
нь маргаангүй. Күнз болон түний шавь нарын амьдрал намтар,
гавьяа зүтгэлийг шүүн хэлэлцэж, үнэлж цэгнэх нь бидний хувьд
нэг талаар үүрэг хариуцлага, нөгөө талаар сорилт шалгалт юм.

18900

4707041

ЛУ АЛТАН ТОВЧ БОТЬ -2

50000

4707602

МАГАДГҮЙ ЧИ ХЭН НЭГЭНТЭЙ ЯРИЛЦАХ ХЭРЭГТЭЙ БАЙХ Энэ
номд “Би яаж өөрчлөгдөх вэ?” гэж асуугаад “Бусдаас хамаарч”
хэмээн хариулна. Товчоор хэлэхэд сэтгэл засалч болон өвчтөн
хоёрын харилцааны талаар энд өгүүлэх юм. Уг харилцааг ямар
нэг өөрчлөлт, үр дүнд хүргэхийн тулд хоорондын бат итгэлцэл
чухал.

24900

МАГТАХ ЗЭМЛЭХ АРГА Эцэг эх асран хамгаалагчдад хүүхдээ
ямар үед нь хэрхэн, яаж урамшуулж, зэмлэхээ мэдэхгүй эргэлзэх
тохиолдол их байдаг. Энэхүү ном эцэг эхчүүдэд маш чухал анхан
шатны тусламжийн гарын авлага болж чадна.

20000

4707014

4707603

МАЁО КЛИНИКИЙН МЕНЕЖМЕНТЭЭС СУРАЛЦАХУЙ Маёо
клиник бол бүхэлдээ гайхамшигт менежментийн түүх л гэсэн үг..
Энэ ном таныг дэлхийд алдар нэр нь түгж, олонд хүндлэгдсэн
брэндтэй бүрэн танилцуулаад зогсохгүй үйлчилгээний брэндийг
ийм өндөрлөгт хүргэсэн арга замын тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.

24900

4707103

МАНАН БУДАН 1 ЗӨӨЛӨН Монгол хүн бүрийн унших ёстой
20р зууны шилдэг романуудын нэг болох Монгол Улсын Төрийн
шагналт зохиолч Ж.Пүрэвийн Манан Будан хэмээх түүхэн романы
дэд дэвтэр.Монгол улс Манж Чин улсад эзлэгдсэн харамсалтай
хувь тавилан, Ойрадын Галдан бошигт хааны эх орноо харийн
дайсанд эзлүүлэхгүй гэж эхнээсээ эцэс хүртэлх тэмцэл энэ бүхэн
МАНАН БУДАН түүхэн романы турш та бүхнийг хөтөлнө.

24900

4707092

МАНАН БУДАН 1 Монгол улс Манж Чин улсад эзлэгдсэн
харамсалтай хувь тавилан, Ойрадын Галдан бошигт хааны эх
орноо харийн дайсанд эзлүүлэхгүй гэж эхнээсээ эцэс хүртэлх
тэмцэл энэ бүхэн МАНАН БУДАН түүхэн романы турш та бүхнийг
хөтөлнө.

34900

4707104

МАНАН БУДАН 2 ЗӨӨЛӨН Монгол хүн бүрийн унших ёстой
20р зууны шилдэг романуудын нэг болох Монгол Улсын Төрийн
шагналт зохиолч Ж.Пүрэвийн Манан Будан хэмээх түүхэн романы
дэд дэвтэр.Монгол улс Манж Чин улсад эзлэгдсэн харамсалтай
хувь тавилан, Ойрадын Галдан бошигт хааны эх орноо харийн
дайсанд эзлүүлэхгүй гэж эхнээсээ эцэс хүртэлх тэмцэл энэ бүхэн
МАНАН БУДАН түүхэн романы турш та бүхнийг хөтөлнө.

24900

4707093

МАНАН БУДАН 2 Монгол хүн бүрийн унших ёстой 20р зууны
шилдэг романуудын нэг болох Монгол Улсын Төрийн шагналт
зохиолч Ж.Пүрэвийн Манан Будан хэмээх түүхэн романы дэд
дэвтэр.Монгол улс Манж Чин улсад эзлэгдсэн харамсалтай
хувь тавилан, Ойрадын Галдан бошигт хааны эх орноо харийн
дайсанд эзлүүлэхгүй гэж эхнээсээ эцэс хүртэлх тэмцэл энэ бүхэн
МАНАН БУДАН түүхэн романы турш та бүхнийг хөтөлнө.

34900

4707454

МАРГАД ЭРДЭНЭ ХОТЫН ИЛБЭЧИН Канзасын уудам их тал дунд
Элли нэрт охин амьдрах бөлгөө. Түүний эцэг фермийн эзэн Жон
бүтэн өдөржин талбайдаа ажиллах агаад харин ээж Анна нь гэр
орны ажлаа хийсээр өдрийг өнгөрөөнө. Тэд дугуйг нь авч, газарт
суулгасан багахан бүхээгтэй тэргэн гэрт амьдарна.

9900

4707187

МАРТАГДСАН БЭЛЭГ ТЭМДЭГ Тэд хаана байгааг Беллами
мэдлээ. Ээ бурхан минь! Тэр ийшээ олон удаа ирэхдээ
үйлчилгээний хаалгаар орж байсангүй. Конгрессын ордноос 300
ярдын зайд орших энэ гайхалтай шилэн барилга Конгрессын
ордны байгууламжийн нэг хэсэг байлаа. Би энэ газрыг
ажиллуулдаг шүү дээ! тэд түүний түлхүүрээр хаалгыг ойнгойлгож
байсныг тэр мэдэв...

18900

4707250

МАРТИН ИДЕН Амьдрал чамайг хайр найргүй балбах үед
бууж өгөөгүй атлаа агуу өндөрлөгт гармагц хувь заяаны өмнө
өвдөг сөхөрлөө гэж үү? ...Тарчиг ядуу амьдралтай, боловсрол
мэдлэгээр маруухан Мартин Иден хэмээх залуу баян чинээлэг
айлын охинд дурлан, сэтгэлт бүсгүйтэйгээ эн зэрэгцэхүйц нэгэн
болохын төлөө зүтгэнэ.

24900

4707043

МАРШАЛЫН НУУЦ ТОВЧОО 1 ЗӨӨЛӨН Монголын төрийн жолоог
44 жил атгасан энэ хүнийг “Зайлуулах” ажиллагаа ЗХУ-ын удирдагч
Горбачёвын даалгавраар явагдаж, түүнийг бие нь муудаж, мартаж
санамтгай болсон, ажил хийх чадваргүй хэмээх хуурамч оношоор
чөлөөнд гаргажээ.

19900

4707044

МАРШАЛЫН НУУЦ ТОВЧОО 2 ЗӨӨЛӨН Монголын төрийн жолоог
44 жил атгасан энэ хүнийг “Зайлуулах” ажиллагаа ЗХУ-ын удирдагч
Горбачёвын даалгавраар явагдаж, түүнийг бие нь муудаж, мартаж
санамтгай болсон, ажил хийх чадваргүй хэмээх хуурамч оношоор
чөлөөнд гаргажээ.

20000

4707188

МАСТЕР, МАРГАРИТА ХОЁР ...Энэ романыг өнгөрсөн зууны 2030-д оны Зөвлөлтийн хотынхны аж амьдралын он тооллын ёгт
товчоон хэмээн тодорхойлсон нь бий. Бас зөгнөлт бөгөөд шидэт
реализмын бүтээл гэсэн нь буй.

18900

4707315

МАТЕМАТИКААР ХИЧЭЭЛЛЭЦГЭЭЕ 6-7 НАС Энэхүү номыг
зааврын дагуу ашигласнаар таны хүүхэд сургуульд амжилттай
суралцахад шаардлагатай бүхий л мэдлэг, ойлголт, чадварыг
олж авна. Ном нь “Тоолж сурах”, “Тоолонгоо бодох” гэсэн хоёр
үндсэн хэсгээс бүрдсэн бөгөөд дунд сургуулийн математикийн
хичээлийн сургалтын хөтөлбөрийн суурь болох шинэлэг
даалгавруудыг багтаажээ.

9900

4707445

МАШ САЙН БАЙНА, КРОН Найз чинь хүнд зүйл өргөөд явж
байвал чи яах бэ? Бас чи шинэ тоглоом авбал найзтайгаа хамт
тоглох уу? Мөн амттай сайхан хоол яг идэх гээд сууж байтал найз
чинь зочилбол яах уу? Пороро болон түүний найзуудад яг дээрх
шиг үйл явдал тохиолджээ. Тэд чухам яасан бол?

6900

4707453

МИНИЙ АНХНЫ 100 ҮГ Дөнгөж хэлд орж буй хүүхдээс
авахуулаад хэлд орчихсон үгийн баялгаа нэмж буй бяцхан
жаалууддаа зориулав. Хүүхдэд хамгийн ойр байдаг, хамгийн
түрүүнд хэлж сурдаг зуун үгийг бодит зургийн хамт багтаасан энэ
ном нь таны хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг дэмжиж, үгийн санг
нь нэмэгдүүлнэ.

12900

4707373

МИНИЙ АНХНЫ ТАНИН МЭДЭХҮЙН ЗУРАГТ ТОЛЬ Ой, Далай,
Цэцэрлэг, Гал командын газар, Ýмнэлэг, Цагдаагийн газар,
Ôерм, Онгоцны буудал, Хогийн цэг гэх мэт маш олон сэдвийг
агуулсан. Ýнэ ном нь хүүхдийн тань анхны танин мэдэхүйн
зурагт ном болно. Àжил мэргэжлийн онцлог, хувцас хэрэглэл,
тоног төхөөрөмжийн болон газар орны тухай товч мэдээллийг
сонирхол татам зурагтай хүргэнэ.

19900

4707372

МИНИЙ АНХНЫ ҮГС Бяцхан хүүхдүүд гэртээ, дэлгүүрт, цэцэрлэгт
хүрээлэнд, гудамжинд гээд алхам тутамдаа шинэ зүйлстэй
танилцдаг. Тэр болгондоо шинэ үг сурдаг.Энэ ном нь хэлд орж
буй хүүхдийн сэтгэхүйн онцлог, хэл ярианы хөгжилд нь тохирсон
үгийн санг нь баяжуулах сайн хөтөч болж чадна.

16900

4707380

МИНИЙ АНХНЫ ХАЙЛТЫН НОМ МОНГОЛД Миний анхны
хайлтын номНас: 2+Бага насны хүүхдийн сэтгэхүйн онцлогт
тохирсон, уран сэтгэмж, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд
тань туслах хайлтын номыг танилцуулж байна.

24900

4707376

МИНИЙ ДЭЛХИЙ PANA BOOK 2-4 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн
онцлогт тохируулан энэхүү номд тэднийг хүрээлэн буй эд зүйлсийг
зургийн хамт оруулж өгснөөрөө онцлог юм. Картонон хэвлэлттэй
энэ ном нь таны хүүхдийн хорвоо дэлхийтэй танилцах хөтөч болно.

12900

4707623

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -1 МООНОН ЗАЛХУУРСАН
НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

30000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707632

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -10 АМАН ХӨНДИЙД АЮУЛ
БОЛСОН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707624

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -2 МООНОН ШИНЭ
НАЙЗУУДТАЙ БОЛСОН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707625

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -3 МӨНГӨН ДАЙНЫ ҮЛГЭР
ЭХЭЛСЭН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707626

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -4 УНДААХАН ЧИХЭРХЭН
ХОЁР ГОМОРХСОН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707627

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -5 НАЙЗАА СОНГОСОН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707628

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -6 АРЗААХАЙД НҮҮР
ӨГСӨН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707629

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -7 НАЙЗУУД ТОГЛОСОН
НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707630

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -8 СОЙЗМАЙГ БАРИВЧИЛСАН
НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707631

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ -9 СОЙЗМАЙГ ХАЙСАН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707633

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-11 АРААХАЙГ ЗАНАСАН
НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707634

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-12 АЮУЛ ЗАРЛАСАН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707635

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-13 АРЗААХАЙНУУД
ДОВТОЛСОН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707636

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-14 ЭЗЭН ЖААЛ ЭРГЭЖ
ИРСЭН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707637

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-15 МӨНГӨН ДАГИНА ХҮРЧ
ИРСЭН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707638

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-16 МООНОН СЭРСЭН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707639

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-17
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707640

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-18 БОЛЧИМГҮЙ ЯВДАЛ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707641

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-19 АНХАА ТЭВЧЭЭР
АЛДСАН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707642

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-20 НАЙЗАА АРГАДСАН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707643

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-21 АНХАА ДҮҮГЭЭ
ХООЛЛОСОН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707644

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-22 АНХАА ЗҮҮДЭЛСЭН НЬ
Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707645

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-23 ЭМЭЭДЭЭ ТУСАЛСАН
НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном.

5000

4707646

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-24 МӨНГӨН ӨВГӨН
ЭРГЭЖ ИРСЭН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном

5000

4707647

МИНИЙ ХӨӨРХӨН ШҮДНИЙ АЯЛАЛ-25 МӨНГӨН ДАГИНА
ИРСЭН НЬ Хүүхдийн зурагт танин мэдэхүйн ном

5000

4707507

МИНИЙ ШИНЭ САНАА /ХҮҮХДИЙН ДЭВТЭР/ Төрсөн
санаанаасаа ичиж, санаа зоволгүйгээр харин ч түүнийгээ улам
баяжуулан хөгжүүлж, бүтээхийн тулд мятрашгүй тэмцэж чадваас
гайхалтай үр дүнд хүрч чаддаг.

2000

4707511

МОНГОЛ АРДЫН ҮЛГЭРҮҮД- 1 /ҮЕЛЖ УНШИХ НОМ / Танай
хүүхэд уншиж сурч байгаа юу? Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших
дасгалын ном хайж байна уу? Тэгвэл бид “Үелэж унших ном”
цувралын дараагийн номуудаа “Монгол ардын үлгэрүүд” нэрийн
дор эрхлэн гаргаж байна.

9900

4707512

МОНГОЛ АРДЫН ҮЛГЭРҮҮД-2/ҮЕЛЭЖ УНШИХ НОМ/ Танай
хүүхэд уншиж сурч байгаа юу? Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших
дасгалын ном хайж байна уу? Тэгвэл бид “Үелэж унших ном”
цувралын дараагийн номуудаа “Монгол ардын үлгэрүүд” нэрийн
дор эрхлэн гаргаж байна.

9900

4707074

МОНГОЛ ТУУЖИС-1 “Монгол тууж - 2019” уралдааны шилдэг
бүтээлүүдийг 2 боть ном болгон уншигч танаа өргөн барьж байна.
1-р ботьд П.Майбаяр Мөнхийн хөсөг, Б.Ойдов Хун шувууны
инээмсэглэл, Ч.Монголхүү Аав, би, гэргий, Ж.Бямбасайхан
Шургуулга, Ч.Дагмидмаа Хансуры горхины шивнээ туужууд багтсан.

19900

4707157

МОНГОЛ ТУУЖИС-2

19900

4707382

МОНГОЛ ТУУРГАТАН-1 /ТЭРГҮҮН ДЭВТЭР/ Автай сайн хааны
үлгэр, Бадарчингийн паян, Галуу тив хаан, Доголон шаазгайн
үлгэр, Мэргэн шүүгч, Соломбо хаан, Удган мод, Үнэг, чоно хоёр,
Ховдог өвгөн, Хоёр сайн морь, Шуналт гурав, Эхийн тухай үлгэр
зэрэг 90 орчим монгол ардын үлгэр багтсан.

24900

4707381

МОНГОЛ ТУУРГАТАН-2 /ДЭД ДЭВТЭР/ Өнө эртний домог үлгэр,
Зан заншлын домог үлгэр, Түүхэн домог үлгэр, Явган үлгэр,
Баатарлаг үлгэр, Газар усны домог үлгэр, Аж байдлын үлгэр,
Бадарчны үлгэр, Егт үлгэр, Шог үлгэр, Мангасын тухай үлгэр
гэсэг бүлгүүдээс бүрдсэн, 150 орчим үлгэрийг багтаасан эмхэтгэл
юм.Олон зүйл эрдэм бүхэнд төгссөн мэргэнОгт ганцаар боловч
шашин амьтныг гийгүүльюүОлон муу ухаантан дэмий цуглавчОд
мэт гийгүүлж тун үл чадьюу... Субашидаас

24900

4707042

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО /СОНГОМОЛ ЭХ/ “Монгол нууц
товчоо” бол Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын
ахуй амьдрал, үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман
зохиол, бөө мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол
хэлний үгийн урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам
үнэр нэвт шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

15000

4707020

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО /ЖИЖИГ/ “Монгол нууц товчоо” бол
Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын ахуй амьдрал,
үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман зохиол, бөө
мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол хэлний үгийн
урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам үнэр нэвт
шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

ЗУГААЛСАН

НЬ

9900

15

4707016

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО /УЙГАРЖИН/ “Монгол нууц
товчоо” бол Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын
ахуй амьдрал, үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман
зохиол, бөө мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол
хэлний үгийн урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам
үнэр нэвт шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

15000

4707017

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО /ҮГИЙН ТАЙЛБАРТАЙ/ “Монгол
нууц товчоо” бол Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын
ахуй амьдрал, үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман
зохиол, бөө мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол
хэлний үгийн урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам
үнэр нэвт шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

15000

4707058

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО 3 ХЭЛТЭЙ ШИНЭ “Монгол нууц
товчоо” бол Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын
ахуй амьдрал, үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман
зохиол, бөө мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол
хэлний үгийн урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам
үнэр нэвт шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

100000

4707056

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО АНГЛИ ХЭЛТЭЙ

29900

4707015

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО АНГЛИ “Монгол нууц товчоо” бол
Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын ахуй амьдрал,
үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман зохиол, бөө
мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол хэлний үгийн
урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам үнэр нэвт
шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

15000

4707057

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО СОНГОМОЛ ЭХ “Монгол нууц
товчоо” бол Монголын их хаадын угсаа гарал, монголчуудын ахуй
амьдрал, үндэсний түүх, хэл бичиг, утга соёл, ардын аман зохиол,
бөө мөргөл, зан заншлын нэвтэрхий их толь, монгол хэлний
үгийн урлагийн сонгодог бүтээл, тал нутгийн анхилам үнэр нэвт
шингэсэн түүх, он дарааллын бичиг юм.

29900

4707018

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО ТАЙЛБАРТАЙ АНГЛИ

20000

4707568

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО ШАР ШОГОЛ

35000

4707420

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН БОГИНО ӨГҮҮЛЛЭГИЙН ДЭЭЖИС Д.
Нацагдоржийн <Хуучин хүү>, Ц. Дамдинсүрэнгийн <Бух Гомбо>
тэргүүтэй хуучны сайхан өгүүллэгүүдээс авхуулаад залуу
хүүхдийн зохиолчдын шилдэг, сонирхолтой, ухаарал хайрласан
өгүүллэгүүдээс түүвэрлэн хүргэж байна.

9900

4707129

МОНТЕ КРИСТО ГҮН -1 ЗӨӨЛӨН Болор судар” хэвлэлийн
газраас зохиолчийн суут бүтээлүүдийн оргилд тооцогдох “Монте
Кристо гүн” бүтээлийг орчуулан гурван цувралаар олонд хүргэж
байна.Энэхүү бүтээлийн гол дүр нь Эдмон Дантес хэмээх залуу
юм. Нас залуу хэдий ч түүнд онгоцны ахмад болох хувь тохиож,
үзэсгэлэнтэй сайхан охинтой гэрлэхээр болж, хувь заяа түүнд
инээмсэглэж буйгаар зохиол эхэлнэ.

18900

4707066

МОНТЕ КРИСТО ГҮН-1 Болор судар” хэвлэлийн газраас
зохиолчийн суут бүтээлүүдийн оргилд тооцогдох “Монте Кристо
гүн” бүтээлийг орчуулан гурван цувралаар олонд хүргэж байна.
Энэхүү бүтээлийн гол дүр нь Эдмон Дантес хэмээх залуу юм.

24900

4707130

МОНТЕ КРИСТО ГҮН-2 ЗӨӨЛӨН <Монте Кристо гүн 2> номд
зохиолын хамгийн сонирхол татам үйл явдлууд гарна. Санаанд
оромгүй тохиолдлоор шоронгоос оргосон Дантес асар их
баялгийн эзэн болно...

18900

4707067

МОНТЕ КРИСТО ГҮН-2 <Монте Кристо гүн 2> номд зохиолын хамгийн
сонирхол татам үйл явдлууд гарна. Санаанд оромгүй тохиолдлоор
шоронгоос оргосон Дантес асар их баялгийн эзэн болно...

24900

4707131

МОНТЕ КРИСТО ГҮН-3 ЗӨӨЛӨН ...Их хот чиний газар дээр
хөл гишгэснээс хойш хагас жил орчим боллоо. Бурхны санаа
зоригоор ирсэн би ялан дийлсний баяр хөөрт умбан буцаж
байна.Энд ирсэн нууцаа би зөвхөн бурханд итгэн даатгасан юм.

18900

4707068

МОНТЕ КРИСТО ГҮН-3 ...Их хот чиний газар дээр хөл гишгэснээс
хойш хагас жил орчим боллоо. Бурхны санаа зоригоор ирсэн би
ялан дийлсний баяр хөөрт умбан буцаж байна.Энд ирсэн нууцаа
би зөвхөн бурханд итгэн даатгасан юм.

24900

4707135

МОРЬ УНАСАН ТОЛГОЙГҮЙ ХҮН ЗӨӨЛӨН “Морь унасан
толгойгүй хүн”Английн нэрт зохиолч Томас Майн Ридийн “Морь
унасан толгойгүй хүн” бүтээлийг “Болор судар” хэвлэлийн газар
олны хүртээл болгож байна. Томас Майн Рид нь адал явдалт
зохиолуудаараа дэлхийн сонгодог уран зохиолын түүхэнд
томоохон байр суурь эзэлдэг билээ.

18900

4707205

МОРЬ УНАСАН ТОЛГОЙГҮЙ ХҮН “Морь унасан толгойгүй
хүн”Английн нэрт зохиолч Томас Майн Ридийн “Морь унасан
толгойгүй хүн” бүтээлийг “Болор судар” хэвлэлийн газар
олны хүртээл болгож байна. Томас Майн Рид нь адал явдалт
зохиолуудаараа дэлхийн сонгодог уран зохиолын түүхэнд
томоохон байр суурь эзэлдэг билээ.

24900

4707544

МОРЬДЫН ТУХАЙ 100 БАРИМТ Хурдан хүлэг морьдын тухай
сонирхол татам сэтгэл хөдлөм ертөнцөөр хамтдаа аялах уу?Хүлэг
морьдын талаар олон зүйлсийг та энэ номноос танин мэдэж аваарай.

9900

4707005

МӨРӨӨДЛИЙГ БИЕЛҮҮЛДЭГ ЗААН

20000

4707546

МУМИ 100 БАРИМТ Эх дэлхийнхээ түүхийн жимээр аялж, муми
буюу занданшуулсан шарилнуудын нууцыг тайлна уу.Энэхүү
номноос та бүхэн муми хийдэг эртний арга ажиллагаатай
танилцаж, юу мэдэхийг хүссэн бүхнээ мэдэж авах болно.

9900

4707235

МУХУЛАЙ-5 /ХОРОМСОГОТОЙ ХОРВОО/ Алтан улсыг арчин
дагуулахад зүтгэсэн эрдэмт гоо ван Мухулай гэж хэн байв?
Эгнэшгүй гавьяат түүний тухай энэхүү номоос тольдоорой.

19900

4707378

МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН- ХАРДАГ НОМ ХАРДАГ НОМ
цувралын эхний МЭРГЭЖИЛ БҮХЭН САЙХАН номыг бяцхан дүү
нартаа онцлон хүргэж байна.Энэхүү номоор эцэг эхчүүд та бүхэн
хүүхэдтэйгээ хамт тоглож болно.

12900

4707246

МЯНГАНЫ МАНЛАЙ ХҮН ЧИНГИС ХААН Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллагын харьяанд байдаг таван тивийн 100 шахам улсын
нэр нөлөөтэй хүн, эрдэмтэн мэргэд манай өвөг дээдэс Тэмүүжин
болон түүний үр хойчис, тухайлбал Монголчуудын тухай ярьсан,
бичсэнийг сонгон аваад, бүрэн бүтэн нэгэн цогц болгон эмхэтгэн
найруулсан нь илт харагдана.

19900

16

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707326

НАДАД ДОМОГ ЯРЬЖ ӨГӨӨЧ-1 Хүүхдүүд тан нар маш олон
үлгэр уншсан бас олон үлгэр мэддэг байх. Харин үлгэр, домог
хоёрын ялгааг мэдэх үү? Тэгвэл монгол түмэн маань эрт дээр
үеэсээ өөрсдөд нь тохиолдсон сонирхолтой, баяр хөөртэй бас
харуусмаар, гунигтай гээд бодит үйл явдлыг хойчийн хүүхдүүд
та нарт сургамж болоосой хэмээн ам дамжуулан ярьж мөн бичиг
үүссэн цагаас хойш бичиж бидэнд үлдээжээ. Тэгэхээр монгол
домог гэдэг нь эрт үеэс бодит явдлыг үлгэр мэт болгон ярьж
ирсэн түүх байх юм. *Тунгалаг тамир *Морин хуур үүссэн домог
*Нар, Сар хоёр *Тахиа үүрээр донгоддог болсны учир

4707327

НАДАД ДОМОГ ЯРЬЖ ӨГӨӨЧ-2 Хүүхдүүд тан нар маш олон
үлгэр уншсан бас олон үлгэр мэддэг байх. Харин үлгэр, домог
хоёрын ялгааг мэдэх үү? Тэгвэл монгол түмэн маань эрт дээр
үеэсээ өөрсдөд нь тохиолдсон сонирхолтой, баяр хөөртэй бас
харуусмаар, гунигтай гээд бодит үйл явдлыг хойчийн хүүхдүүд
та нарт сургамж болоосой хэмээн ам дамжуулан ярьж мөн бичиг
үүссэн цагаас хойш бичиж бидэнд үлдээжээ. Тэгэхээр монгол
домог гэдэг нь эрт үеэс бодит явдлыг үлгэр мэт болгон ярьж ирсэн
түүх байх юм. *Сулин хээр *Үүрийн цолмон ба мичид зургаан од
*Хараацай, хэдгэнэ хоёр *Барын арьс цоохор болсны учир

5000

4707328

НАДАД ДОМОГ ЯРЬЖ ӨГӨӨЧ-3 Хүүхдүүд тан нар маш олон
үлгэр уншсан бас олон үлгэр мэддэг байх. Харин үлгэр, домог
хоёрын ялгааг мэдэх үү? Тэгвэл монгол түмэн маань эрт дээр
үеэсээ өөрсдөд нь тохиолдсон сонирхолтой, баяр хөөртэй бас
харуусмаар, гунигтай гээд бодит үйл явдлыг хойчийн хүүхдүүд
та нарт сургамж болоосой хэмээн ам дамжуулан ярьж мөн бичиг
үүссэн цагаас хойш бичиж бидэнд үлдээжээ.

5000

4707329

НАДАД ДОМОГ ЯРЬЖ ӨГӨӨЧ-4 Хүүхдүүд тан нар маш олон үлгэр
уншсан бас олон үлгэр мэддэг байх. Харин үлгэр, домог хоёрын
ялгааг мэдэх үү? Тэгвэл монгол түмэн маань эрт дээр үеэсээ
өөрсдөд нь тохиолдсон сонирхолтой, баяр хөөртэй бас харуусмаар,
гунигтай гээд бодит үйл явдлыг хойчийн хүүхдүүд та нарт сургамж
болоосой хэмээн ам дамжуулан ярьж мөн бичиг үүссэн цагаас
хойш бичиж бидэнд үлдээжээ.

5000

4707330

НАДАД ДОМОГ ЯРЬЖ ӨГӨӨЧ-5 Хүүхдүүд тан нар маш олон
үлгэр уншсан бас олон үлгэр мэддэг байх. Харин үлгэр, домог
хоёрын ялгааг мэдэх үү? Тэгвэл монгол түмэн маань эрт дээр
үеэсээ өөрсдөд нь тохиолдсон сонирхолтой, баяр хөөртэй бас
харуусмаар, гунигтай гээд бодит үйл явдлыг хойчийн хүүхдүүд
та нарт сургамж болоосой хэмээн ам дамжуулан ярьж мөн бичиг
үүссэн цагаас хойш бичиж бидэнд үлдээжээ.

5000

4707443

НАЙЗАА САЙН УУ ? Үлэг гүрвэл Кроны хөгжилтэй аялал. Крон
шинэхэн найз тоглоомон сармагчингаа эвдсэндээ харамсаж
байгаад унтаж орхино. Гэтэл сармагчин нь зүүдэнд нь гарч
ирээд, тоглоомын гайхалтай ертөнцөд Кроныг урьдаг. Тоглоомын
ертөнцөд юу юу тохиолдох бол?

6900

4707323

НАР ЯАГААД МАНДДАГ ВЭ? “Яагаад?” хэмээх бүхнийг танин
мэдэх, эргэцүүлэн бодох, улам гүнзгийрүүлэн судлах амттай
бөгөөд орчлон ертөнцийг нээж өгөх сонирхолтой асуултын
хариулт энд бий. Мэдээ баримт сонирхолтой өгүүлэмжтэй зураг
тэмдэглэгээгээр баяжуулсан цуврал номоос энэ ертөнцийн
нууцуудыг олж мэдээрэй.

5000

4707383

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМД “Хорвоог таних аян, замаас эхэлдэг” гэж
зохиолч Л.Түдэв гуай хэлсэн байдаг. Тэртээх 50 жилийн өмнө
говийн Бор толгойн хаваржаанаас Хүрээ орохоор аавыгаа даган
замд гарч, тэр жаахан нас биед даамгүй хүнд бэрхийг туулсан
хүү өдгөө өөрийн хүүгээ дагуулан өнөөх Бор толгойноос нийслэл
Улаанбаатар орохоор сэтгэлд нь тод үлдсэн тэр л бага насныхаа
замаар, улсын наадамд уяж сойх хурдан хүлгүүдээ хөтлөн
нутгийн уяачдын хамтаар гарна.

5000

НУУЦ

19900

4707268

НУУЦАТ АРАЛ-1 Зөгнөлт зохиолын үндэслэгч, францын зохиолч
Жюль Вернийн Нууцат арал зохиолд олон онц сонирхолтой учир
битүүлэг адал явдлууд гарна. Жюль Верний “Нууцат арал”, “Усан
доогуур 20 мянган бээр аялсан нь” гэсэн 2 зохиол хоорондоо
холбоотой бөгөөд капитан Немогийн өнгөрсөн амьдрал, юуны
улмаас далай доор орж амьдрах болсон зэрэг нууцууд бүгдээрээ
“Нууцат арал” дээр тайлагддаг.

11900

4707269

НУУЦАТ АРАЛ-2 Зөгнөлт зохиолын үндэслэгч, францын зохиолч
Жюль Вернийн Нууцат арал зохиолд олон онц сонирхолтой учир
битүүлэг адал явдлууд гарна. Жюль Верний “Нууцат арал”, “Усан
доогуур 20 мянган бээр аялсан нь” гэсэн 2 зохиол хоорондоо
холбоотой бөгөөд капитан Немогийн өнгөрсөн амьдрал, юуны
улмаас далай доор орж амьдрах болсон зэрэг нууцууд бүгдээрээ
“Нууцат арал” дээр тайлагддаг.

11900

4707270

НУУЦАТ АРАЛ-3 Зөгнөлт зохиолын үндэслэгч, францын зохиолч
Жюль Вернийн Нууцат арал зохиолд олон онц сонирхолтой учир
битүүлэг адал явдлууд гарна. Жюль Верний “Нууцат арал”, “Усан
доогуур 20 мянган бээр аялсан нь” гэсэн 2 зохиол хоорондоо
холбоотой бөгөөд капитан Немогийн өнгөрсөн амьдрал, юуны
улмаас далай доор орж амьдрах болсон зэрэг нууцууд бүгдээрээ
“Нууцат арал” дээр тайлагддаг.

11900

4707252

НЭГДҮГЭЭР ТОГЛОГЧ БЭЛТГЭ 2045 он-Хүн төрөлхтний цахилгаан,
ногоон ургамал, амьд харилцаа мөхлийн ирмэгт хүрээд буй үе гээд
нэрлэчихмээр. Бүхэл бүтэн аугаа цахим ертөнц дэлхийг бүрхэн
эрхшээлдээ оруулаад байлаа. ОАЗИС-энэ бол залуур шил, бээлийг
нь угламагч хүссэн зуун, хүссэн орчиндоо тэр бүү хэл дуртай
киноныхоо хайртай баатрынхаа дүрд хүртэл хувилж, дуртайгаа
хийж, дунд чөмгөөрөө жиргэж болох виртуал орчин.

18900

4707024

ОГГИ БИД ХОЁР Бусдаас онцгой төрсөн бол тэрийг яаж ч өөрчлөх
билээ.Гайхамшиг бол төрөлхийн нүүрний хөгжлийн өөрчлөлттэй,
түүндээ зохицож амьдрахаар зориглосон Огги Дүлмэн гэгч
бяцхан хүүгийн тухай гайхалтай зохиол юм. Гайхамшиг номыг
өөр нэг талаас Оггигоос болж өөрчлөгдөн гурван өөр дүрээс
төсөөлөн унших болно.

18900

4707562

ОДОН ОРОН СУДЛАЛ Манай галактикаар ачлж, гялалзан
гялтганах оддын ертөнц, тойрон эргэлдэх гарагууд болон
сансарт болдог үл мэдэгдэх дэлбэрэлтүүдийг сонирхон
уншаарай.
Зуун баримт, уран зөгнөлт зураг, хөгжилтэй
дүрслэлээс одот тэнгэрийн тухай сонин хачин, итгэмээргүй
мэдээллийг олж авна. Нар, сар, оддоор цаг хугацааг хэрхэн
тодорхойлох, телескопууд яаж ажилладгийг мэдэхээр сансар
огторгуйгаар аялаарай.

9900

4707002

ОДОО АНГЛИ ҮГ ЦЭЭЖЛЭХГҮЙ БАЙХЫГ ЧИНЬ ХАРНАА-1
Таныг 1 цагт 100 үг цээжлэх боломжтой болгож буй аргыг анх
Болгар улсын эрдэмтэд одоогоос 8 жилийн өмнө буюу 2010
онд тогтоож байжээ. Тэр цагаас эхлэх энэхүү аргыг олон улсын
өнцөг булан бүр залуус үг цээжлэхэд хамгийн өргөнөөр ашиглаж
байна. Энэ аргын гол онцлог нь та цээжлэх гэж буй үгээ өөрийн
хэлэн дээр аялгаар нь буулгаж хэзээ ч мартагдахааргүй инээдтэй
эсвэл аймшигтай гээд үйл явдалд оруулж үндсэн үгний утгыг
цээжлэхэд оршино.

20000

4707001

ОДОО АНГЛИ ХЭЛ ЦЭЭЖЛЭХГҮЙ БАЙХЫГ ЧИНЬ ХАРНА
АА-2 БС Зөвхөн +14 наснаас дээш насныханд зориулан
гаргасан 2-р цуврал ном зураг, тайлбар, чухал үгсийн түүвэр,
орчуулга гээд бүгд сайжирч, шинэлэг, өнгөлөг болсноос гадна
гүнзгий түвшин, TOEFL, IELTS, SAT-ийн шалгалтын зайлшгүй
цээжлэх 500 орчим үгс, хошин зураг, тайлбар, англи-монгол
орчуулга зэрэг олон чухал зүйлсийг багтаан уншигч таны гар
дээр хүрч байна

20000

4707302

ОЙД Энэхүү номд баримлын шавраар хэрхэн хялбар аргаар
бүтээл урлах талаар ойлгомжтой, дэс дараалалтайгаар
зурагжуулан үзүүллэ

1500

4707485

ОЙН СУРГУУЛЬ БУДДАГ НОМ Ойн сургууль үлгэртэй буддаг ном
хүүхэд багачуудад минь олон талын ач холбогдолтой.

2900

4707469

ОЙН СУРГУУЛЬ Уг цуврал номын онцлог: - өнгөөр ялган үелэн
будсан учир уншиж сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна. - Богино,
энгийн өгүүлбэрүүдтэй. - Уншихад хялбар том үсэгтэй. - Çурагт
ном тул хүүхэд уйдахгүй унших үйлийг зураг дэмжих боломжтой.
- 6+ насны хүүхдийн унших чадварт тохируулан үлгэрийг дөрвөөс
илүүгүй үетэй үгтэй байхаар сонгов. Ýнэ насны хүүхэд дөрвөөс
дээш үетэй үгийг уншихад хүнд байдаг.

3500

4707031

ОНОВЧТОЙ ШИЙДВЭР ГАРГАЛТ Бид өдөр тутам шийдвэр гаргах
хэрэгтэй болдог. Энгийн асуудлаас эхлээд амьдралын нарийн
төвөгтэй асуудлыг шийдэх эгзэгтэй мөч ч бидний өмнө тулгардаг.
Энэхүү номд бизнесийн төрөл бүрийн үйл ажиллагааг хэрхэн
явуулах, хамтрагчтайгаа хэрхэн,яаж ашигтай ажиллах, ухаалаг,
оновчтой шийдвэр гаргахын тулд ямар алхам хийх ёстой талаарх
зөвлөгөө мэдээллийг өгчээ.

9900

4707149

ОРОЙГҮЙ СҮМ ЗӨӨЛӨН Дээрээс нар, доороос элс төөнөж
Ингэнэ усны говьд жин үдийн халуун боллоо. Амьтан бүхэн
сүүдэр хайж тарчилна. Халуун элсэнд амьдрах заяатай хонин
гүрвэл хүртэл тэсэн ядан, амаа ангайн, бөөрөө түнхэлзүүлэн,
загийн хожуул доогуур сүүдэр даган аахилж байлаа. Их говийн
зэлүүд хязгаарт торойх бараагүй, анир чимээгүй дүнсгэр ажээ.

18900

4707213

ОРОЙГҮЙ СҮМ Дээрээс нар, доороос элс төөнөж Ингэнэ усны
говьд жин үдийн халуун боллоо. Амьтан бүхэн сүүдэр хайж
тарчилна. Халуун элсэнд амьдрах заяатай хонин гүрвэл хүртэл
тэсэн ядан, амаа ангайн, бөөрөө түнхэлзүүлэн, загийн хожуул
доогуур сүүдэр даган аахилж байлаа. Их говийн зэлүүд хязгаарт
торойх бараагүй, анир чимээгүй дүнсгэр ажээ.

34900

4707173

ОРОЙН ГАНЦ МОД Дашийн Оюунчимэгийн энэ роман дотор
Оройн ганц мод гэж гардаг. Тэр модны навчин дээр “Чиний
асуух гэж байгаагаас эхлээд чиний асууж мэдэхгүй тэр бүх зүйл
бичээстэй байдагюм” гэсэн мөрүүд бий. Тэр мод хүүхдийн сэтгэл
шиг тунгалаг навчтай юм гэнэ лээ. Мэдээж өөр бусад навчсан
дээр ондоо ондоо зүйл байгаа.

20000

4707162

ОРОЙН ГАНЦ МОД,ТУНГАЛАГ ХӨХ АСАР Оройн ганц мод,
Тунгалаг хөх асар хоймсон роман

40000

7900

НОГООН ШУУРГА ...Сийрэгжиж эхэлсэн цав цагаан манангийн
захаас жижигхэн шар амьтад чарлалдан гүйлдэх нь харагдлаа.
Тэдний ихэнх нь гэрийн зүг, үлдсэн нь холгүй байсан азарга
адуу руу чиглэв.
Тарваганууд жирийн үеийнхэнтэйгээ адил
хошхирохгүй, харин час, часхийсэн зүрх зүсэм муухай дуугаар
орилох аж. Маргад мэт ногоон өнгийн, гэхдээ тодхон улаан судас
бүхий нүдтэй тэдгээр тарваганы шүдний оронд уртаас урт соёо
ургасан нь гайхмаар.

14900

4707137

НОМЫН САНГААС ОЛДСОН ЦОГЦОС “Бид номын сангаасаа
цогцос оллоо. Шаргал үстэй, хөөрхөн эмэгтэйнх. Өнөөдрийг хүртэл,
амьдралдаа ядаж ганц удаа түүнийг харсан хүн бидний дунд алга.
Цогцос одоо болтол манай номын санд байна. Тиймээс та манайх
руу нэн даруй ирээч”

12900

4707150

НОРГОЙ Орчин үеийн хүний тухай, өнөөгийн нийгмийн бурангуй
явдалд хүний оюун санаа, сэтгэл зүрх яаж идэгдэж байгааг
харуулсан гүн ухааны роман.
Соёлын гавьяат зүтгэлтэн,
яруу найрагч Ломбын НЯМААЭнэхүү романд ертөнцийг үзэх
үзэл, ухаарал, сэхээрэл, бидний ихээхэн орхигдуулж ирсэн
унаган ахуй, чинад мэдлэгийн тухай өгүүлнэ.

20000

4707542

НОХОЙ БА ГӨЛӨГ 100 БАРИМТ Дөрвөн хөлт нохой хэмээх энэ
амьтны ертөнцөөр аялан тэд чухам яагаад бидний үнэнч нөхөр
болсон учрыг олж мэдээрэй.Энэхүү гайхалтай номноос та бүхэн
нохой, гөлөгний тухай бидний мэдэх ёстой зүйл нэг бүрийг олж
мэднэ.Уг номонд орсон нэг зуун баримт, гайхалтай гар зураг
чимэглэл, хөгжилтэй комиксууд нь бидний үслэг найзуудын тухай
сонирхолтой олон мэдээллийг өгөх бол, наргиантай асуултууд та
бүхний олж авсан мэдлэгийг шалгах болно.

9900

4707183

НӨХРИЙН НУУЦ Хөөрхий, бяцхан Пандора. Зевс бүсгүйд
нууцлаг нэгэн ваар өгөөд, огт танихгүйн дээр тэнэг нь дэндсэн
Эпиметейтэй гэрлүүлэхээр явуулжээ. Түүнд ваарны тухай хэн ч,
юу ч хэлсэнгүй. Амыг нь онгойлгох учиргүйг сануулсангүй. Ийм
байхад тагийг нь онгойлгож үзнэ гэдэг наад захын хэрэг байв. Тэр
өөр яах ёстой байсан гэж?

4707142

НУУЦ АЖИЛТАН Жозеф Конрадын алдартай бүтээлүүдийн
нэгд тооцогддог “Нууц ажилтан” туужид хэсэг үймээн дэгдээгч
Гринвичийн Одон орон судлалын төвийг дэлбэлэх оролдлого
хийсэн тухай өгүүлнэ. Дэлгүүрийн эзэн, тагнуулч, үймээн дэгдээгч
ноён Верлок ухаан дутуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй хадам дүү Стивийг
ашиглан энэ алан хядах үйл ажиллагаанд оролцож, улмаар эхнэр
Виннигээ эмгэнэлт үйлдэл хийхэд хүргэдэг.Ноён хийгээд хатагтай
Верлок, тэдний дүү Стивийн үхлийн шалтгаан болсон энэхүү
дэлбэрэлт ямар ч дуулиан шуугиангүйгээр намжжээ...

4707243

4707025

18900

10000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

ОРОС АРДЫН БААТАРЛАГ ҮЛГЭРҮҮД Хүүхэд бүхэн үлгэрт
гардаг ханхүү, гүнж болох хүсэлтэй явдаг бөгөөд тэр чин хүсэл нь
зөвхөн үлгэрт л байдаг. Монголчууд эрт цагаас хүүхдээ үлгэрээр
хүмүүжүүлэн, тэднийг эр зоригтой болгодог байжээ.

24900

ОХИДЫН 365 ТҮҮХ Гайхамшигт адал явдал, уран дүрслэл,
хөгжилтэй түүхүүдээс бүтэх 365 үлгэр, шүлэгтэй цогц бүтээл юм.
Лусын дагина, шидэт дагина, үзэсгэлэнт гүнж нартай уулзаж,
өвөрмөц түүх, гайхалтай адил явдалтай танилцаарай.

29900

4707517

ОХИДЫН УНШИХ ЗУРАГТ ҮЛГЭРҮҮД Ном унших, мөрөөдөх
дуртай бүх охидод зориулан Интоор хүүхэлдэй минь, Үзэсгэлэнт
Василиса гүнж, Арван хоёр сар, Хатан хааны туулайнууд зэрэг
20-иод үлгэр багцлан бэлтгэлээ. Үзэсгэлэнт гүнжүүд, цагаан
морь унасан сайхан хан хүүгийн тухай мөрөөдөх дуртай бяцхан
уншигчдад зориулав.

26900

4707288

ОХИДЫН УНШИХ ТҮҮХҮҮД-1 “Хичээнгүй бичлэг ном” цуврал нь
цэвэр, сайхан бичиж сурахыг хүсэж буй багачуудад зориулсан
ном юм. Хүүхэд дармал үсэгтэй ном уншин, бичмэлээр бичихэд
үсгүүдээ андуурахаас авхуулаад бэрхшээл их гардаг. Харин
хичээнгүй бичлэгт ном унших, дуурайн бичсэнээр андуурч
төөрөхгүй, цэвэр сайхан бичиж, хэвшинэ.

6900

4707289

ОХИДЫН УНШИХ ТҮҮХҮҮД-2 “Хичээнгүй бичлэг ном” цуврал нь
цэвэр, сайхан бичиж сурахыг хүсэж буй багачуудад зориулсан
ном юм. Хүүхэд дармал үсэгтэй ном уншин, бичмэлээр бичихэд
үсгүүдээ андуурахаас авхуулаад бэрхшээл их гардаг. Харин
хичээнгүй бичлэгт ном унших, дуурайн бичсэнээр андуурч
төөрөхгүй, цэвэр сайхан бичиж, хэвшинэ.

4707521

4707523

6900

4707427

ОХИДЫН ҮЛГЭР-2 Үелж унших номын дараагийн шив шинэхэн
цуврал! Зөвхөн охидод.Номын онцлог:-өнгөөр ялган будсан учир
уншиж сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна.-Уншихад хялбар
том үсэгтэй.-Çурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй унших үйлийг зураг
дэмжих боломжтой.-өмнөх цувралтайгаа харьцуулахад үгийн тоо
олон, үлгэрийн бичвэрийн хэмжээ их тул унших дадлага хийхэд
илүү тохиромжтой.

6900

4707428

ОХИДЫН ҮЛГЭР-3 Үелж унших номын дараагийн шив шинэхэн
цуврал! Зөвхөн охидод.Номын онцлог:-Өнгөөр ялган будсан учир
уншиж сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна.-Уншихад хялбар
том үсэгтэй.-Çурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй унших үйлийг зураг
дэмжих боломжтой.-Өмнөх цувралтайгаа харьцуулахад үгийн
тоо олон, үлгэрийн бичвэрийн хэмжээ их тул унших дадлага
хийхэд илүү тохиромжтой.

6900

4707450

ӨВГӨН БАР ХОЁР /PANOBOOK/ Монголчууд бид эрт дээр үеэс
ардын аман зохиол, үлгэр домог, цэцэн билигт ардынхаа сургаал
ухаан өв соёлоос суралцаж, хүмүүжиж ирээдүй хойч үедээ
өвлүүлэн үлдээж ирсэн арвин баялаг уламжлалтай.

13900

4707488

ӨВЛИЙН ӨВГӨН Өвлийн өвгөн өргөө гэртээ шинэ жилийн бэлгээ
бэлдэж суув гэнэ. Гэтэл үүднийх нь цаана хэн нэгэн ирлээ.
Өвлийн өвгөний сонирхолтой нэгэн шинэ жилийн талаар өгүүлэх
энэхүү номыг бяцхан хүү охиндоо уншин өгч, өвлийн өвгөнтэй
танилцуулаарай.

4707219

ӨВЛИЙН ХАЙРЫН 12 РОМАНС Хайр бол хамгийн агуу сэргээш.
Пабло Пикассо.-Энэ номд хүн төрөлхтний мөнхийн сэдэв болох
хайрын тухай 12 өгүүллэг багтсан. Арван хоёр өөр зохиолч тус тусын
өнгө аясыг харуулан сонирхолтой, сэтгэл татам түүхүүдийг өгүүлжээ.
Хайр дурлал гэдэг зүйл үгүй сэн бол бид яаж амьд явах билээ.

4707274

ӨДРҮҮДИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ- 4 Хатагтай Перегриний шинээр
бүтээсэн гогцооны ачаар хайртай охин болон найзуудтайгаа
байнга уулзах болсон нь Жэйкобын хувьд зүйрлэшгүй сайхан
хэрэг байлаа. Дөчхөн секундын дотор арын хашаанаасаа XIX
зууны Лондонд очих гайхалтай биш гэж үү! Сүнснүүдийн номын
санд байгуулсан гавьяагаараа Чөтгөрийн талбайд алдаршсан
Жэйкобд имбринүүдийн зүгээс онцгой хүмүүсийн урам зоригийг
сэргээх илтгэл тавихыг санал болгосон ч тэр татгалзав.

4707426

4707582

ӨСВӨР НАСНЫ ОХИДЫН НОМ Хэрхэн эрүүл, аз жаргалтай
өсвөр насыг өнгөрүүлэх вэ? Стресс, сургууль, нийгмийн сүлжээ,
бүтэлгүй дурлал. Эдгээрийг зохицуулна гэдэг өсвөр насныхны
хувьд амаргүй даваа. Аз болоход, энэхүү номд сайн, муугаас
авхуулаад эвгүй тааламжгүй хүртэл бүх зүйлийг тусгажээ.
Ингээд өсвөр насны охидод зориулсан (бараг л) бүх юмны
тухай номтой танилцана уу.

14900

4707583

ӨСВӨР НАСНЫ ХӨВГҮҮДИЙН НОМ Хэрхэн эрүүл, аз жаргалтай
өсвөр насыг өнгөрүүлэх вэ? Стресс, сургууль, нийгмийн сүлжээ,
бүтэлгүй дурлал. Эдгээрийг зохицуулна гэдэг өсвөр насныхны
хувьд амаргүй даваа. Аз болоход, энэхүү номд сайн, муугаас
авхуулаад эвгүй тааламжгүй хүртэл бүх зүйлийг тусгажээ. Ингээд
өсвөр насны хөвгүүдэд зориулсан (бараг л) бүх юмны тухай
номтой танилцана уу.

14900

4707186

ПАК ЖӨНХЫЙ Эдүгээ бидний өмнө шинэ түүхийн үүр цайж
байна. Энэ бол ядуурлын бус хөгжил цэцэглэлтийн түүх,
бусдаас хараат бус бие дааж хөгжихийн түүх, хуваагдлын бус
нэгдлийн түүх. Энэ бол үнэхээр сэргэн мандалтын гал бадран
асч эхэлсэн түүх.

29900

4707619

ПАРИСТ ӨНГӨРҮҮЛСЭН БАЛ САР Зохиолын нэрэнд дурдсанчлан
залуу хосын Парист өнгөрүүлсэн бал сарын тухай өгүүлэх болно.
Дэвид ажилдаа хэт анхаараад, өөрийг нь хоёрдугаарт тавьж буй
мэт санагдахад Лив Холстон түүнд тунирхан, яаран гэрлэсэн
шийдвэртээ ч эргэлзэнэ.

14900

4707563

ПИРАМИД Эртний аварга Пирамидуудын нууцыг нээх,яах гэж,
бас хэрхэн тэднийг байгуулсан тухай сонирхолтой ертөнцөөр
та аялмаар байна уу?Эдгээр сүрлэг байгууламжийн талаар
мэдвэл зохих зуун баримт мэдээллийг та энэ номоос мэдэх
болно. Бас сонирхолтой зургууд нь дэлхийн олон пирамидын
тухай өргөн мэдлэгийг уншигч танд өгнө. Пирамидын нууц
коридор, тасалгаа танхимууд, нууцуудын талаар та сонирхон
уншина уу?

9900

4707497

ПОЛЛИАННА
Америкийн
зохиолч
Элинор
Портерийн
“Поллианна” роман англи хэлт утга зохиолын нэгэн сувд
болоод зогсохгүй хүүхдийн уран зохиолын төрөлд хамгийн сайн
зарагдсан номын нэг болжээ. Уг зохиолоос сэдэвлэн хэд хэдэн
цуврал кино бүтээсэн байна. Нагац эгчийндээ амьдрахаар ирж,
олон хүний амьдралыг өөрчлөн, гэрэл гэгээ бэлэглэсэн өнчин
охины хайр хүрэм, хөгжилтэй, сургамжтай, хүндлэм түүхийг энэ
номд өгүүлнэ. Ямар ч үед сэтгэлээр унадаггүй, үргэлж сэргэлэн
цовоо байдаг Поллианна охин бяцхан уншигчдын хайртай
баатар болж чаджээ.

14900

4707439

ПОРОРО-1 БУДДАГ НОМ Хүүхэд багачууд аливаа юмсыг танин
мэдэхдээ дотно зүйлсээсээ эхэлдэг. Тэдний хайртай үлгэрийн
баатрууд бол хүүхдэд хамгийн ойр сэдэв юм. Энэхүү буддаг
ном нь бага насны хүүхдийн зурах арга барилд тохирсон, нэг
нүүрэнд нэг зурагтай, зураг бүр нь өргөн хүрээтэй. учир нь
хүүхэд хүрээнээс илүү гаргахгүй байхыг хичээж будсанаар орон
зайн баримжаа нь хөгжиж, бичиж сурахын үндэс болох жижиг
булчингийн хөгжлийг дэмждэг. Хүүхдийн анхаарал төвлөрлийг
дэмжсэн. Тэд зураг будахдаа тодорхой хугацааг зарцуулж,
анхаарал нь төвлөрч, сууж сурдаг.

3900

4707440

ПОРОРО-2 БУДДАГ НОМ Хүүхэд багачууд аливаа юмсыг танин
мэдэхдээ дотно зүйлсээсээ эхэлдэг. Тэдний хайртай үлгэрийн
баатрууд бол хүүхдэд хамгийн ойр сэдэв юм. Энэхүү буддаг ном
нь бага насны хүүхдийн зурах арга барилд тохирсон, нэг нүүрэнд
нэг зурагтай, зураг бүр нь өргөн хүрээтэй.

3900

4707501

ПЭРСИ ЖЕКСОН 3 - ТИТАНЧУУДЫН ХАРААЛ Дэлхийн олон
сая уншигчийг Эртний Грекийн гайхамшигт домог туульсын
ертөнцөөр аялуулсан “Пэрси Жэксон Ба Олимпийн Бурхад “
уран зөгнөлт цувралын 1-р дэвтэр”Аянгын хулгайч”, 2-р дэвтэр
“Мангасуудын далай” уншигч таны гарт хүрсэн бол одоо 3-р
цуврал болох “ Титанчуудын хараал” таныг хүлээж байна.

19900

4707499

ПЭРСИ ЖЕКСОН-1 АЯНГЫН ХУЛГАЙЧ “ПЭРСИ ЖЭКСОН
БА ОЛИМПЫН БУРХАД”Пэрси Жэксон бол унших, суралцах
чадвараар бусад хүүхдээс ялгаатай, чихрийн дэлгүүрийн
худалдагч ээж, шар айраг, хөзөрт хамаг ухаанаа тавьсан хуншгүй
хойд эцэгтэй, энгийн л нэг жаал.

19900

4707500

ПЭРСИ ЖЕКСОН-2 МАНГАСУУДЫН ДАЛАЙ Пэрси Жэксон бол
унших, суралцах чадвараар бусад хүүхдээс ялгаатай, чихрийн
дэлгүүрийн худалдагч ээж, шар айраг, хөзөрт хамаг ухаанаа
тавьсан хуншгүй хойд эцэгтэй, энгийн л нэг жаал. Бага балчир
үеэсээ өөрөө ч ойлгохооргүй этгээд хачин үйл явдал, элдэв гажиг
хүмүүстэй тааралддаг байлаа.

19900

4707502

ПЭРСИ ЖЕКСОН-5 СҮҮЛЧИЙН ОЛИМП Эцэс төгсгөлгүй гүн
нойронд автсан дэлхий ертөнц хийгээд эвдэрч сүйтгүүлсэн
Олимпийг аврах агуу зоригтон чухам хэн байх бол? Далай
тэнгисийг эзэгнэгч Посейпон бурхны хүү Пэрси Жексон дэлхий
дахиныг аврах хүчирхэг баатар үнэхээр мөн болов уу?

19900

4707460

ПЭРСИ ЖЭКСОН-4 КРОНЫ СЭРГЭЛТ Энэ удаа Пэрси Жексон
анд нөхдийн хамт Төөрдөг байшингийн нууцыг тайлах аянд
мордоно. Төөрдөг байшин бол гайхамшигт шидэт байгууламж
бөгөөд хүнийг хуурч мэхлэн, амийг нь хүртэл авч одох аюултай.

19900

4707362

РАСМУС ТЭНҮҮЛЧ ХОЁР Астрид Линдгрен бол
зөвхөн
Шведийн төдийгүй дэлхийн хүүхдүүдийн хайртай зохиолч
билээ. “Дээвэр дээр суудаг Карлсон”-оор анх түүнтэй танилцаж
байсан уншигч хүүхдүүддээ “ Болор судар” хэвлэлийн газраас
“Дээрэмчний охин Рони” хэмээх гайхалтай бүтээлийг нь
хүргэсэн билээ.

7900

4707276

РОБИН ГҮҮДИЙН ДОМОГ-2 Мач Миллингтоны аав Готтингхамын
чөтгөр Шериффд баривчлагдахад, Мач хуулиас гаднах
нууцлагдмал нэгэн Робин Гүүдийн тусламжийг хайж эхэлдэг. Тэд
хамтдаа Шериффийн цайз руу нэвтэрхээр шийддэг.

4900

4707275

РОБИНЗОН КРУЗО-1 Өмнөд Америкийн далайн эргээс хол
орших эзэнгүй арал дээр далайн хүчтэй шуурганы улмаас цор
ганцаар хаягдсан Робинзон Крузо махчин зэрлэг хүмүүсээс нэгэн
залууг аварч Баасан гэж нэрлээд өөрийн үнэнч анд, туслахаа
болгон бэрхшээл зовлонг хэрхэн өөрийн оюун ухаан, эр зоригоор
даван туулж болдгийг сургамжлан өгүүлжээ.

4900

6900

ОХИДЫН ҮЛГЭР-1 Үелж унших номын дараагийн шив шинэхэн
цуврал! Зөвхөн охидод.Номын онцлог:-өнгөөр ялган будсан учир
уншиж сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна.-Уншихад хялбар
том үсэгтэй.-Çурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй унших үйлийг зураг
дэмжих боломжтой.-өмнөх цувралтайгаа харьцуулахад үгийн тоо
олон, үлгэрийн бичвэрийн хэмжээ их тул унших дадлага хийхэд
илүү тохиромжтой.

10900

14900

14900

4707375

ӨНГӨ ДҮРС ТОО - БС Дөнгөж хэлд орж буй хүүхдээс авахуулаад
хэлд орчихсон үгийн баялгаа нэмж буй бяцхан жаалууддаа
зориулав. Өнгө, дүрс, тоо тооллын талаар анхны мэдэгдэхүүн
өгөх энэ нрм нь таны хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийг дэмжиж,
үгийн санг нь баяжуулна.

12900

4707395

ӨНЧИН ЦАГААН БОТГО Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн.

5900

4707585

ӨӨДРӨГ БАЙ Өөртөө итгэлтэй болохыг хүсдэг багачуудад
зориулсан ном

19900

4707152

ӨӨРИЙН ТУХАЙ ӨГҮҮЛБЭЭС Атаман Семёнов бол Дэлхийн 1-р
дайнд гавьяа байгууулж Ялгуулсан Георгийн одонгоор шагнуулж
явсан оросын армийн оцицер. Түүний ямар эрэлхэг дайчин, үзэл
санаа, үйл хэрэгтээ чин үнэнч эх оронч төдийгүй хэчнээн цартай
сэтгэдэг офицер байсныг энэ дурсамжаас уншаарай.

20000

4707053

ӨӨРӨӨ ТОДОРСОН ГЭГЭЭ-ГАХАЙН МӨСӨН ХУЯГ 12 БОТЬ
1911 оны 12-р сарын 29-нд халх дөрөв, шавь тав даяар VIII
Богд Жавзандамбыг хаан ширээнд өргөмжилж, Нарангэрэлт
түмэннаст Богд хаан цол хүртээж, оны цолыг олноо өргөгдсөн
хэмээн тунхагласан нь Монголын ард түмний хийморь лундааг
сэрээн сэргээсэн их үйл хэрэг болсон юм.

20000

4707030

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ Өөрчлөлтөд хүн бүр бэлэн
байдаггүй. Өөрчлөлт нь хүмүүсийн дадал зуршил болсон үйл
ажиллагаа, хэвшмэл зүйлчийг “эвдэх” үйл явц байдаг. Тиймээс
хүмүүс өөрчлөлтөд тааламжгүй хандах нь бий. Өөрчлөлт хийх
нь цогц үйл ажиллагаа бөгөөд төлөвлөгөө гаргахаас эхлээд
холбогдох арга хэмжээг авч явуулах, түүний нөлөөлөл, гарах ү
дүн, тогтворуих хүртэл бүхий л үйл явцыг хамардаг.

9900

17

18

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

РОМЫН ЭЗЭНТ ГҮРНИЙ ҮЕИЙН БРИТАНИ 101 БАРИМТ Ромын
эзэнт гүрэн Британид ноёрхлоо тогтоон удирдаж байсан 2000
орчим жилийн өмнө Британид амьдрал ямар байсан талаар энэхүү
номонд өгүүлсэн. Ромын эзэмшлийн үеийн Британийн тухай
мэдэхийг хүссэн зүйлүүдээ энэхүү гайхамшигтай номноос уншиж
болно. Зуун баримт, сонин хачин тайлбарууд, хөгжилтэй зурагнууд
нь Ромын Эзэнт гүрний түүхийг уншхад сонирхолтой болгосон.
Түүнчлэн хөгжөөнтэй тааврууд нь хүүхдийн мэдлэгийг шалгах юм.

9900

4707564

РЫЦАРУУД БОЛОН ЦАЙЗ Рыцариуд болон эртний цайзуудын
тухай мэдэхийг хүссэн зүйлсээ энэхүү гайхамшигтай номноос
мэдэх боломжтой. Зуун баримт, сонин хачин тайлбарууд,
хөгжилтэй зурагнууд нь цайзын амьдралын талаар өгүүлсэн.
Түүнчлэн хөгжөөнтэй тааврууд нь хүүхдийн мэдлэгийг шалгах юм.

9900

4707586

САЙН УУ, АЗ ЖАРГАЛ МИНЬ Уурлаж, бухимдан, санаагаар
унасан үедээ уншиж тайтгарах, багачуудад зориулсан ном

19900

4707076

САЛХИНД ТУУГДАГСАД 1 Скарлет О’Хара төгс үзэсгэлэн гоо
бүсгүй байгаагүй. Гэвч эрчүүд бүгд л Тарлтоны ихрүүдийн адил
түүний сэтгэл татах увдисын хохирогч болж байгааг харвал тэд
энэ тал дээр учрыг нь олж хужрыг нь тунгаадаггүй бололтой.
Түүний царайд франц гаралтай нутгийн сурвалжилт эмэгтэй
болох ээжийнх нь нарийн нямбай төрх, эрүүл мэнд халгисан
ирланд хүн болох нь аавынх нь тод төрх гайхалтай сүлэлджээ.

4707567

4707073

4707132

4707133

4707154

24900

САЛХИНД ТУУГДАГСАД 2 ... Скарлетт толгойгоо өргөлөө.
Ялагдал илт байхад хүртэл хүлээж авдаггүй өөрийн ард түмний
сэтгэлийн тэнхээг шингээсэн хурц харцаар тэр ширтэнэ...Хүний
амьдрал гэгч тухайн нийгэм, цаг үеийнхээ нэг хэсэг нь байдаг.
Тиймдээ ч цагийн салхи хаашаа үлээнэ, хүн хамхуул тийшээ
туугддаг ажгуу.

24900

САЛХИНД ТУУГДАГСАД-1 ЗӨӨЛӨН Скарлет О’Хара тийм ч
царайлаг эмэгтэй байгаагүй ч эрчүүд бүгд л Тарлтоны ихрүүдийн
адил түүний сэтгэл татах увдисын хохирогч болсоор...Хайр
дурлалын гайхалтай адал явдлыг сэтгэл хөдөлтөл бичсэнээс
гадна иргэний дайны аймшигт дүр зургийг Өмнөдийнхний талас
нүдэнд харагдтал дүрсэлж чадсан бүтээл юм. Тиймдээ ч цагийн
салхи хаашаа үлээнэ, хүн хамхуул тийшээ туугддаг ажгуу.

18900

САЛХИНД ТУУГДАГСАД-2 ЗӨӨЛӨН ... Скарлетт толгойгоо
өргөлөө. Ялагдал илт байхад хүртэл хүлээж авдаггүй өөрийн ард
түмний сэтгэлийн тэнхээг шингээсэн хурц харцаар тэр ширтэнэ...
Хүний амьдрал гэгч тухайн нийгэм, цаг үеийнхээ нэг хэсэг нь
байдаг. Тиймдээ ч цагийн салхи хаашаа үлээнэ, хүн хамхуул
тийшээ туугддаг ажгуу.
САНААГАА БҮТЭЭЛ БОЛГОХ НЬ Энэ номоос та мартагдалгүйгээр
оюун санаанд наалдаж үлддэг санааны зургаан гол чанарыг олж
мэднэ. Тэдгээр зургаан гол чанарыг өөрийн болгож чадснаар та
өөрийн ажил, хувийн амьдралын ямар ч тохиолдолд бусдад өөрийн
санаа бодлын гол санааг оновчтойгоор илэрхийлж түүгээрээ
тодорхой амжилт үзүүлэх болно.

4707023

СОНГОДОГ АМТТАН ДЕСЕРТ Уг номонд, арааны шүлс
асгаруулам амтлаг бялуу болон, олон төрлийн нарийн боовыг
гэрийн нөхцөлд хэрхэн хийх аргачлалыг танилцуулах бөгөөд бүх
явцыг энгийн үгээр зураг хавсруулан тайлбарласан нь сурахад их
хялбар болсон гэж үзэж байна.Тансаг амтыг мэдэрцгээе!

14900

4707239

СОРХОН ШАР-9 /ЭЦЭГ УУЛЫН ЦЭЦЭГ/ Балчир Тэмүжинг барьж
аваачсан Тайчуудын хүрээ хороонд эцгийн сэтгэл тавин энэрэн
асарсан нь Сорхон шар билээ. Хүнлэг сэтгэлийн хүчийг үнэлж их
хаан түүнийг есөн өрлөгийн нэгэнд өргөмжилвэй

19900

4707256

СТАРБАКС ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ? Доктор Жозеф Мичелли
компанийн удирдлага эдгээр сорилтыг хэрхэн даван туулсныг
олон жишээ баримтаар тайлбарласан төдийгүй, дэлхий даяар
үйл ажиллагаа явуулдаг асар өндөр гүйцэтгэлтэй компанийг
хэрхэн бий болгосон талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тайлбар,
дүн шинжилгээг та бүхний хүртээл болгож байна. Мөн

24900

4707156

СТИВЕН ХОКИН Номын гол баатар Стивен Хокин бол 1942 оны
нэгдүгээр сарын 8-нд хорвоод мэндэлсэн. Английн онолын физикч,
космологич (огторгуй орчлон ертөнц судлаач гэсэн агуулгатай энэ
үгийг бид биологич, геологич гэж хэлж заншсан адилаар ийнхүү
буулгав)

18900

4707245

СУУТ НАЙРАГЧИЙН НУУЦ ТОВЧОО

15000

4707197

СУУТ НАЙРАГЧИЙН СУВД ШИГ БҮСГҮЙН НУУЦ

19900

4707257

СУУТНУУД ХЭРХЭН АЖИЛЛАДАГ ВЭ? Хэн нэгний зохиол
туурвих, хөгжим бичих, зураг зурах, бүжиглэх, кино бүтээхээс
эхлээд хооллож ундлах, унтаж амрах, зугаацаж баясах хүртэлх
амьдралын хэв дадал өрөөл бусдын сонирхлыг татах тухай та
өмнө бодож байсан уу? Ер хүлээлт үүсээгүй газар л гайхмаар
сонин содон, адал явдал биднийг хүлээж байх нь бий.

19900

4707237

СҮБЭЭДЭЙ-7 /ТӨМӨР ТӨВӨРГӨӨН/ Тогтоа-бэхийн толгойг
авчран хаан Чингист өргөсөн Сүбээдэй баатар цааш цаст Алтай,
мөст Памирыг даван одож Хорезмын эзэнт гүрнийг мөхөөн
дарахад баатарлан оройлов.

19900

4707225

СҮЛЖЭЭН ДЭХ ГАНЦААРДАЛ “Энэ ертөнцөд мөнхийн гэж хэлж
болох бүх зүйлээс хайр дурлал хамгийн богино настай нь юм”Энэ
бол Януш Леон Вишневскийн Европ дахинд бестселлер болж
чадсан энэхүү романы гол санаа юм.

18900

4707364

СҮН УЛСЫН ХҮЙТЭН УУЛЫН БИЧИГ Хятадын дөрвөн их
сонгодог зохилын нэгэн болох “Хүйтэн уулын бичиг” хэмээх 100
бөлөг зохиолыг Дундад эртний үеийн Хятадын алдарт бичгийн
хүн Ши Найань түүхэн үйл явдалд тулгуурлан туурвижээ.

9900

4707492

СҮНСНҮҮДИЙН НОМЫН САН-3 “Хатагтай Перегриний онцгой
хүүхдүүдийн асрамжийн газар”-аас эхлэн “Хоосон хот”-оор
үргэлжилсэн адал явдал “Сүнснүүдийн номын сан”-д төгсөж
байна. Номын эхэнд ер бусын хүчирхэг чадвараа олж нээсэн
Жэйкоб харуул хамгаалалт өндөртэй цамхгаас найзуудаа
аврахаар түүхэн цаг үед аялна. Түүнтэй хамт гарын хуруунаасаа
гал гаргадаг Эмма Блүүм, онцгой хүүхдүүдийн үнэрийг танигч
нохой Аддисон Мак Хенри байх болно.

14900

4707254

СҮҮЛЧИЙН МЕТРО Хөрш зэргэлдээ улс орынхоо соёл түүх,
орчин цагийн хөгжлийг танин мэдэх хамгийн дөт замуудын нэг
бол урлаг, уран зохиол билээ.Болор судар хэвлэлийн газраас
Хятадын орчин үеийн хүүрнэл зохиолоос сонгож , тэр тусмаа
богино өгүүллэгийн мастеруудыг бүтээлээс эмхэтгэсэн хоёр
түүврийг уншигч танд хүргэж байгаагийн нэг нь “Сүүлчийн метро”
хэмээх энэхүү ном юм.

19900

4707613

СЭТГЭЛИЙГ АРИУСГАХУЙ Аливаа улсын ёс суртхууны үндэс ,
зан заншлын хэв байдал шишин шүтлэгтэйгээ нягт уялдсан байдаг.
Хүний тухайд шашны сургаал номлолын гол агуулгыг зөвөөр
ухаарах нь тал талын тус хэрэгтэй билээ. Орчин үед, дэлхийн янд
бүрийн оронд Бурханы шашны сургаал номлолыг судлах болж,
шүтэн бишрэгчид олширсоор байгаагийн учир нь хүний сэтгэлийг
зөв төлөвшүүлэх шинжлэх ухаанч мөн чанарт нь байдаг буй заа.

9900

4707138

ТАВИЛАН-1 Уг зохиолд одоо цагт бараг гээгдсэн гэж болох монгол
эр хүний тал шигээ уужим сэтгэлийг өвгөн Данзангийн дүрээс
олж харах бөгөөд, түүний үр хүүхдүүдийн амьдралаар орчин
үеийн нийгмийн эрээн бараан бүхнийг маш сонирхолтойгоор
харуулж чаджээ. Зарим нэг гэмт хэргийн халуун мөр, үндэс
баримтан дээр тулгуурлан бичсэн зохиол юм.

14900

4707139

ТАВИЛАН-2 Тааж болдоггүй тавиланг яалтай Таньж болдоггүй
хүмүүнийг яалтайТуулаад барах амьдралыг яалтайДуулаад
уярах сэтгэлийг яалтай.

14900

4707140

ТАВИЛАН-3 Түм түжигнэсэн олны дундТаарч учрах нь тавилан
байдагЗүс үзээгүй хэн нэгэнтэйЗөрөлцөх төдий ч тавилан байдаг

14900

4707195

ТАГНУУЛЧ ЗӨӨЛӨН Пауло Коэльо үнэнхүү баялаг түүхтэй
нэгэн билээ. Үхэлтэй зуурд учирч, галзуурлын ирмэгт тулж,
мансууруулах бодисын нөлөөнд автаж, эрүү шүүлт давж, ид
шид, алхими туршиж, шашин, гүн ухаан судалж, шашинд автаж,
итгэлээ эргэн алдаж, хайр сэтгэлд умбаж ер нь үзэж болох бүх
л зүйлийг туулсан тул дийлэнх зохиолоо өөрийн амьдралаас
сэдэвлэсэн байдаг.

12900

4707196

ТАГНУУЛЧ ХАТУУ Пауло Коэльо үнэнхүү баялаг түүхтэй
нэгэн билээ. Үхэлтэй зуурд учирч, галзуурлын ирмэгт тулж,
мансууруулах бодисын нөлөөнд автаж, эрүү шүүлт давж, ид
шид, алхими туршиж, шашин, гүн ухаан судалж, шашинд автаж,
итгэлээ эргэн алдаж, хайр сэтгэлд умбаж ер нь үзэж болох бүх
л зүйлийг туулсан тул дийлэнх зохиолоо өөрийн амьдралаас
сэдэвлэсэн байдаг.

17900

19900

4707557

9900

4707592

САНСАР ОГТОРГУЙ /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/ 4-7 НАС *
Хүүхдийнхээ үргэлж асуудаг яагаад, яагаад, яагаад гэсэн асуултад
хариулна*Сөхөх хэсгийг нээж тоглонгоо мэдлэг олж авна*Товч,
ойлгомжтой зургууд нь бие даан уншихад тусална*Судалгаан дээр
суурилж, шалгаж нягталсан мэдээ баримттай.

29900

4707534

САНСАР ОГТОРГУЙ Энэ номд сансар огторгуйн гарал үүсэл,
гараг эрхэс, овор хэмжээ, хол ойр, учир шалтгаан, зүй тогтол,
аливаа бүхний тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.Түүний зэрэгцээ
хүүхдийн оюун ухаан, авхаалж самбааг сорих асуулт, зурж будах
дасгал, төөрдөг байшингаар гарах болон туршилт хийх зэрэг
олон зугаатай, хөгжилтэй даалгавартай.

29900

4707551

САНСАР СУДЛАЛ 100 БАРИМТ Сансар судлалын тухай 100
баримтыг гайхалтай зураг, хөгжилтэй дүрслэлээр харуулав.
Бусад гарагуудыг судалдаг хиймэл дагуулуудыг нээж, яагаад
зарим станцууд сүүлд одтой мөргөлддөгийг мэдээрэй. Мөн ямар
сансрын хөлөг одой гараг Плуто руу хүрэхээр замдаа гарсныг
олж мэдээрэй.

9900

4707279

САРНЫ ТОСГОН-5 Сарны тосгон туужид хил зөрчигчдийн
тухай маш сонирхолтойгоор өгүүлэх бөгөөд үйл явдал Английн
өмнөд эрэгт орших Дорсет дахь загасчдын тосгон, Зүүн эрэг
дэх Сарны тосгонд өрнөнө. Жон хүү 100 гаруй жилийн өмнө
энэ тосгоныг эзэмшиж байсан баян ноён хар сахалт хочит Жон
Мохуны нас барахаасаа өмнө булсан алт эрдэнэсийн эрэлд
гарна. Жон хүүгийн аз сорьсон сонирхолтой түүхийг номноосоо
үргэлжлүүлэн уншаарай.

4900

САХИУС Номын гол баатар нь Шотландын ханхүү ноён Кеннет
билээ. Арин газар руу хийсэн аян дайнд оролцосн энэ баатар, хумхаа
өвчнөөр гэнэт өвчилсөн Арслан зүрхт Ричард хааны эргэн тойронд
сүлжилдсэн далд явуулга хуйвалдааныг жинхэнэ хөлөг баатрын суу
гавъяагаар илчилж устгасан юм. Тэрбээр Тамплиеруудын бүлгэмийн
ахлагчийн түүнд тавьсан бүх урхи занганаас мултарч, эзэн хаандаа
туслаад зогсохгүй Ричардын үеэл үзэсгэлэнт хатагдтай Эдитийн
зүрхийг байлдан дагуулж чадсан билээ.

24900

4707109

СИНГАПУР БУУРАЙ ОРНООС БУСДЫН МАНЛАЙД ХҮРСЭН
ЗАМНАЛ

29900

4707261

СИНДИКАТ Эл ном нь, нүднээс далд өрнөсөн үйл явдлуудыг
тайлбарлан, задлах үүднээс ХХзууны түүхийг шинжлэх гэсэн
оролдлого юм. Ар талын тайлбартаа миний бие ашигласан бүх
эх сурвалжаа дурдсан. Номдоо миний ашигласан эх сурвалжууд
чанар чансаа нэн олон янз гэдгийг би сайн мэдэж байна. Зарим
нь өө сэвгүй, нөгөө нэг хэсэг нь үнэн зөв гэхэд эргэлзээтэй.

18900

СОЛИОТ ЗӨӨЛӨН “СОЛИОТ”Ф.М.Достоевский хүний хорвоогийн
жаргал зовлонгийн зангилаа, хөгжин дэвжих тавилангийн
нарийн учрыг тайлах олон роман туурвисны нэгээхэн шилдэг
нь “Солиот” хэмээх бүтээл юм. Энэхүү алдарт романыг БОЛОР
СУДАР хэвлэлийн газраас уншигчиддаа хүргэж байна.

24900

4707166

29900

18900

САНСАР АЯЛАЛ 100 БАРИМТ Сансар судлалын тухай 100
баримтыг гайхалтай зураг, хөгжилтэй дүрслэлээр харуулав.
Бусад гарагуудыг судалдаг хиймэл дагуулуудыг нээж, яагаад
зарим станцууд сүүлд одтой мөргөлддөгийг мэдээрэй. Мөн ямар
сансрын хөлөг одой гараг Плуто руу хүрэхээр замдаа гарсныг
олж мэдээрэй.

4707204

4707520

СОНГОДОГ 100 ҮЛГЭР Та бидний хамгийн дуртай газар
сонгодог үлгэрүүд, домог хууч яриа энэ номд багтсан. Хуудас
бүрт сэтгэл татам зурагтай.
4-6 насны хүүхдүүдэд
- Шидэт үлгэрүүд
- Том жижиг амьдтын тухай үлгэрүүд
-Нар, сар, одод ба солонгын тухай үлгэрүүд
-Охид хөвгүүдийн үлгэр
-Ид шидтэн, шулам, аварга биет ба бирдийн тухай үлгэрүүд
-7-9 насны хүүхдүүдэд
-Шившлэг хийгээд илбийн

НОМ
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4707494

ТАЙМЛЕСС Диего бол 13 настай цовоо хүү, түүний эцэг Сантьяго
Шинэ Чикаго хотын гэлтгүй гурван эриндээ алдартай аугаа
зохион бүтээгч нэгэн. Ээж нь харин байлдааны онгоцны эрэлхэг
нисгэгч.Суут эцгийн сэргэлэн хүү төрсөн өдрөөрөө аавтайгаа
хоёулаа өвөрмөц чадвартайгаа олж мэднэ.Тэгтэл нэг өдөр
Этернум бүлгийн хорон санаат этгээдүүд хүүгийн аавыг атгаг
хүслийнхээ төлөө хулгайлж одно.

29900

4707617

ТАМЫН ДИВААЖИНД 1 Солженицынд Оросын утга зохиолын
амин уламжлал болсон зан суртахууныг эрхэмлэх зарчмыг
сэтгэлийн тэнхээтэй баримтлан туурвисны учир 1970 онд
Нобелийн шагнал олгожээ. Тэр шагналд хүргэсэн нэг гол бүтээл
нь энэхүү Тамын диваажинд роман юм. Энэ романыг хүнлэг
үзлийн дууль гэ хэлж болно. Товчдоо, дэндүү амьдралтай, олон
чиглэлээр ухаан хайрлах зохиол юм.

35000

4707618

ТАМЫН ДИВААЖИНД 2 Солженицынд Оросын утга зохиолын
амин уламжлал болсон зан суртахууныг эрхэмлэх зарчмыг
сэтгэлийн тэнхээтэй баримтлан туурвисны учир 1970 онд
Нобелийн шагнал олгожээ. Тэр шагналд хүргэсэн нэг гол бүтээл
нь энэхүү Тамын диваажинд роман юм. Энэ романыг хүнлэг
үзлийн дууль гэ хэлж болно. Товчдоо, дэндүү амьдралтай, олон
чиглэлээр ухаан хайрлах зохиол юм.

35000

4707136

ТАНИХГҮЙ ЭМЭГТЭЙН ЗАХИДАЛ ЗӨӨЛӨН Алдарт зохиолч Р...
ууланд амрахаар гурав хоног явсны дараа өглөө эрт Вена хотод
эргэж ирээд галт тэрэгний өртөөн дээрээс сонин худалдан авч,
огноог нь харснаа өнөөдөр түүний төрсөн өдөр болохыг гэнэт
саналаа.

12900

4707210

ТАНИХГҮЙ ЭМЭГТЭЙН ЗАХИДАЛ ХАТУУ “Танихгүй эмэгтэйн
захидал”, “Эмэгтэй хүний 24 цаг” Австрийн нэрт зохиолч Стефан
Цвейгийн “Танихгүй эмэгтэйн захидал” номыг “Болор судар”
хэвлэлийн газраас эрхлэн уншигч олондоо хүргэж байна.

18900

ТАШИ-1 “Надад нэг ийм явдал тохиолдсон юм. Явцгаая! Би энэ
дэлхийн хамгийн сүүлчийн лууг хэрхэн хуурсан тухайгаа чамд
ярьж өгье!”Уншигч та тус бүтээлийн эхний цувралаас л Таши хүүг
хичнээн зоригтой, баатарлаг нэгэн болохыг мэдэх болно. Таши
маш хол газраас ирдэг.

4900

ТАШИ-10 Эргэн тойрны бүх зүйлс хөдөлгөөнгүй болон ... тэр
дайчин миний харцыг татаад байх шиг санагдсан. Эртний
булшийг нээснээс хойш зовлонт сүнснүүдтэй Таши болон түүний
тосгоныхон...Ташийг эрж олтол Шидэт Номыг тосгоныхон нь
аюулгүй газар найдвартай хадгалж чадсангүй.Таши хаана байна,
тэнд адал явдал, учир битүүлэг үйл явдлууд үргэлжилсээр...

4900

4707340

4707349

4707350

ТАШИ-11 Зам дээр
үзүүлбэр үзүүлж, танихгүй хүмүүс энд
тэндгүй, нааш цааш холхилдон байсан ч ганцхан эмээ маань л
тэнд байсангүй.Таши байнга л янз бүрийн адал явдлуудтай учирч
байдаг. Үй түмэн хүн холхилдсон хотын гудамжинд эмээгээсээ
төөрөлдсөн болон тийнхүү явахдаа шилэн нүдтэй, мөнгөн
хутгатай аймшигт нэгэнтэй тулгарсан бас их хотоос тосгон орох
замдаа дөрвийн дөрвөн дээрэмчинд баригдсан гээд түүний адал
явдал дуусна гэж үгүй.

4707351

ТАШИ-12 Бид ордны орой дээрх цамхагт гарч ирвэл хаалга
нь цоожтой байâ. “Бид ч энэ өрөө рүү орж чадахгүй юм байна
даа” гэж Ху Хам хэлээд санаа алдлаа. “Энэ өрөөнд юу байдаг
болохоор цоожтой байдаг юм болоо?...”Таши найз Жекдээ бас
нэгэн аймшигт явдлын талаар ярьж өглөө.

4900

4707352

ТАШИ-13 Кан Дү над руу сэм харж, “Би аргагүй байдалд орчихлоо.
Чөтгөрүүдийн шаардсаныг зөвшөөрөөгүй учир тэд миний хүүг
хулгайлан барьцаалсан юм. Хэрэв автобусаа ой руу оруулахгүй бол
чи хүүгээ амьд байхыг харахгүй шүү гэж тулгасан” хэмээн шивэгнэв.

4900

4707353

ТАШИ-14 Ууль шиг мэргэн хүн Зугтаарай!” гэснээ “Үгүй ээ,
амжихгүй нь. Нуугдаарай!” гэлээ.Их мэдэхийг хүсэгч хүү цэцэрлэг
дотроо Шидэт Номоо уншиж байгаад алдаа гаргаснаас болж ер
бусын, хачин жигтэй мангасыг гаргаж ирнэ.

4900

4707354

ТАШИ-15 “Фоеникс бид хэн нэг ноёны тоглоом болох гэж
төрөөгүй шүү дээ. Бид тэнгэрт чөлөөтэй нисч, оддыг баясгах
заяатай төрсөн...”Ташигийн авга ах Тики Пу дайнч ноёнд энэ
дэлхийн хамгийн гайхам сайхан зүйлийг олсон гэж хэлснээрээ
Ташигийн гэр бүлийнхнийг аюулд учруулна.

4900

ТАШИ-16 Голем хөл дээрээ эгцрэн зогсож, бидний дээрээс
тонгойх нь бараг усан онгоц шиг л харагдаж байсан шүү. Тэрээр
“Би өлсөж байна” гэж хэлээд...Таши болон түүний найзууд Голем
гэгч хүн дүрст аварга биетийг хийн түүнийг амь оруулна. Голем
дээрэнгүй, бүдүүлэг Банг Бангийг үгэнд ордог, дуулгавартай
нэгэн болоход хэрэг болох болов уу?

4900

ТАШИ-2 “Чинтү манай тосгонд ирж, аварга том хөлөндөө өртсөн
болгоныг сүйтгэж ...муухай хүржигнэсэн дуугаар “Ташийг надад
авчирч өг!” гэж хашгирсан”Жек сургууль орох замын турш гүйнэ.
Учир нь өнөөдөр Таши түүнд дахин нэг сонирхолтой түүх ярихаар
тохирсон юм. Уул шиг том үлэмж биетэн Чинтү гэгчийн тухай бас
дээрмчдийн тухай түүх...Зөвхөн Таши шиг сэргэлэн хэн нэгэн л
аюулаас зайлсхийх арга ухааныг олж чадна.

4900

4707355

4707341

4900

4707342

ТАШИ-3 “Таши өөр дээр нь үй олноороо овооролдон бөөгнөрсөн
сүнснүүдэд дарагдан амьсгал авахад ч тун бэрх болов.”Таши
шиг зоригтой өөр хэн нэгэн тэр тосгонд байхгүй... зөвхөн тэр
л ойн гүнд буй сүнснүүдийг айлгаж чадна. Бас зөвхөн Таши
шиг ухаантай хэн нэгэн л Цагаан Барсын Ууланд газар доорх
харанхүй нүхийг гатлан хүрч чадна.Таши үргэлж арга мэхтэй,
ухаалаг төлөвлөгөө сэддэг. Энэ удаагийн адал явдлуудад ч тэр...

4900

4707343

ТАШИ-4 “Тэр хивс намайг унагаах гэж нааш цааш, дээш доош
тонгочоод л байлаа.”Жек зальтай бирд болон Ташигийн гурван
хүслийн тухай мөн Таши өнөөх төвөгтэй дайнч ноёнтой дахиад
л нүүр тулсан тухай сонирхолтой түүхийг сонсож суухдаа
байж ядан дэлбэрэх шахна.Таши ямар ч зүйлд үргэлж бэлэн
байдаг. Ташигийн бусад зохиолууд дээр гарах гайхалтай адал
явдлуудаас ч үүнийг харж болно.

4900

4707344

ТАШИ-5 Номын тухай: Баба Яга гэнэт гараа сунган түүний
бугуйнаас атгаад авав. “Чи чинь овоо шүүс сайтай хүү шиг харагдаж
байх чинь...” Тахианы хөлтэй байшин. Хүүхэд иддэг шулам...
Жекийн аав Баба Яга хэмээх шулмын тухай болон Ташийг голын
дээрэмчинд өгөхөөр шоронд хорьдог хорон муу санаатай Барон
ноёны тухай ер бусын явдалд нэг л сайн итгэж чадахгүй байв.
Таши адал явдлуудтай учрах болгондоо улам л зоригтой болдог.
Ташигийн бусад цувралаас энэ тухай бүгдийг уншаарай.

4900

19

4707345

ТАШИ-6 “Чөтгөрүүд жад мэт шүдээ гялалзуулан, “Би чамайг
хүлж байгаад биен дээгүүр чинь энэ аалзнуудыг явуулна даа”
хэмээн заналтайгаар хэлэв.”Аалз, могой, хулгана... Хэрцгий
догшин чөтгөрүүд Ташийг байж ядтал нь тамлаж байсан ч
Таши бууж өгөлгүй эрэлхэг зориг, мэргэн ухаанаараа бүхнийг
ялан гарна.

4900

4707346

ТАШИ-7 “Тэр аварга биетэн байшингийн дээврийг огтхон ч
түүртэлгүй шууд л өргөөд ховхолчихсон. Бас бүтэн гахайг
барьж аваад, дор нь ховдоглон идчихсэн гээч.”Чинтүгийн ганц
ах Ташигийн тосгонд ирнэ. Тэрээр гартаа таарсан болгоныг
ховдоглон иднэ.

4900

4707347

ТАШИ-8 “Хөөх! Ташигийн гутлыг хараач. Түүний нисэж байгааг
нь хараач ээ” хэмээн талбайд цугларсан хүмүүс дуу алдан
гайхацгаана.”Жекийн авга ах Жо үлгэр ярих хачин дуртай. Таши
ч мөн ялгаагүй л дээ. Тэрээр шидэт гутлын тухай бас авга ах Тики
Пугийн хулчгар зангийн тухай мөн үзмэрч Лук Ахедын хэлснээр
өөрийнх нь арван насны төрсөн өдөр түүний амьдралын
сүүлчийн өдөр байх уу зэрэг олон сонирхолтой явдлуудын
талаар хуучилна.Таши юунд ч сааталгүй бүхнийг ялан дийлнэ.
Ташигийн бусад цувралуудаас ч үүнийг уншиж болно.

4900

4707348

ТАШИ-9 “Сүнстэй байшингийн хажуугаар явж болохгүй. Тэр
байшин дотор чухам юу болж байсныг хэн мэдлээ!”Хориотой
байшингийн дотор ороод явчихав. Тэр зоригтой ч тосгонд ирсэн
үл таних хоёр хүнийг дийлэх хүч чадал түүнд байгаа болов уу?
Тэр ялагдвал юу болох бол?Таши адал явдалд дургүй ч түүнтэй
тохиолдсон явдлууд үнэхээр сонирхолтой шүү.

4900

4707601

ТОЁОТА МЕНЕЖМЕНТ Дэлхийн аж үлйдвэрийн салбарт Тоёота
ямагт үлйдвэрлэл, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт болон процессыг
төгөлдөршүүлэх тал дээр манлайлагч, шинийг санаачлагч,
стандарт тогтоогч байсаар ирсэн.

39900

4707335

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД Энэ удаагийн цувралд Хэрэм ба чоно,
Цэцэрлэгч өвгөн түүний хөвгүүд, Чоно бэлтрэгээ хэрхэн сургадаг
вэ?, Чоно нохой хоёр, Филипок, Шар шувуу туулай хоёр, Шударга
шүүгч, Эзэн ба морь, Ядуу эр галууг хэрхэн хуваасан бэ?, Ямаа
ба ишигнүүд зэрэг 20 шахам үлгэр багтсан байна.

9900

4707287

ТОМ СОЙЕРЫН АДАЛ ЯВДАЛ Дүрсгүй хэдий ч зан төлөв сайтай
Том Сойерын амьдралын түүх хичнээн их баялаг болохыг энэ
номонд өгүүлэх болно. Тэрээр булсан эрдэнэсийг хэрхэн олж,
шөнө дунд оршуулгын газар очсон, гэрийнхээ дэргэдээ нууцлаг гүн
харанхуй агуйг олж илрүүлсэн, энгийн үйл явдлыг мартагдашгүй
адал явдал болгож өөрчилж буй зэргийг мэдэж авна.

14900

4707385

ТОМ ҮСЭГТЭЙ НОМ Хүүхэд багачуудын танил болсон дэлхийн
шилдэг үлгэрүүдээ дээжлэн хүргэж буй энэхүү том үсэгтэй
номыг уншиж сурч буй шинэхэн сурагч нартаа болон бяцхан
хүүхдүүддээ зориулан зурагт ном хэлбэрээр хүргэж байна. Гуталт муур- Алтан үст охин ба гурван баавгай- Гурван баавгайГурван торой

14900

4707539

ТООГОО БОДООД БУДАЦГААЯ 4-5 4-5 хүүхдийн нас, сэтгэхүй
, онцлогт тохирсон буддаг ном. Нэмэх хасах үйлдлийг бодож,
гарсан хариуг доор өгөгдсөн өнгөөр будаж зураг зурцгаая.

3900

4707540

ТООГОО БОДООД БУДАЦГААЯ 5-6 5-6 хүүхдийн нас, сэтгэхүй ,
онцлогт тохирсон буддаг ном. Тоогоо нүдлэнгээ тохирох өнгөөр
өнгө ялгаж будна.

3900

4707313

ТООЛЖ СУРЦГААЯ 4-5 НАС “Тоолж сурцгаая” номыг 4-5 насны
хүүхдийн хөгжил төлөвшилд зориулсан бөгөөд анхан шатны
математикийн мэдлэг, чадвар олгож, ой тогтоолтыг хөгжүүлэн,
системтэй мэдлэг олгоход чиглэсэн юм.Мөн хүүхэд ганц ба
олон тоо, их багын хэмжээ, геометрийн энгийн дүрснүүд болон
орон зай, цаг хугацааны хамаарлын талаарх анхан шатны
мэдэгдэхүүнийг олж, нэмэх, хасах, тэнцүүлэх зэрэг математикийн
зарим томъёог эзэмшиж чадна.

9900

4707533

ТООН ЕРТӨНЦ 6+ настай багачууддаа зориулан Хорвоогийн
элдэв сониныг 2000 гаруй тоон баримтаар танин мэдэхүйн
мэдээлэл болгон хүргэж байна. Энэ номын хуудас бүр үнэн
гайхам, хачин соньхон тйим тоо баримтаар дүүрэн билээ. Үзээд
найз нөхдөдөө гайхауулам ярихгүй байхын аргагүй тийм сонин.
Уншаад ярьсан нь ч, уламжлан сонссон нь ч “Ямар сонин, гоё юм
бэ?”гэж дуу алдах нь гарцаагүй.

24900

4707389

ТОРОМ ГОО ДАГИНА Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын шилмэл
үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ, энэ
бүхэн үнэхээр шилмэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч ард
түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн.

5900

4707358

ТӨМӨР БА ТҮҮНИЙ НӨХӨД Ахлах, дунд ангийнханд
зориулагдасан уг тууж нь 1986 оныг хүртэл хуучнаар ЗХУ-нийт
212 удаа хэвлэгдэж, дэлхийн 75 хэлээр орчуулагдсан байна.
Энэхүү туужийг 2013 онд ОХУ-ын Шинжлэх ухаан боловсролын
яамнаас сурагчдын бие дааж уншвал зохих <<100 зохиол>>
жагсаалтанд албан ёсоор багтаажээ.

9900

4707242

ТӨӨРӨЛДСӨН ХУВЬ ЗАЯА Хаянг дөнгөж тавин насандаа
өнгөрчих юм гэж хэн санах билээ. Өчигдөрхөн зүв зүгээр явсан
хүн яахаараа... хэмээн дуу алдацгааж харамсал, хагацал
үерлүүлсэн хэдэн өдөр өнгөрөхөд Хаянгийн том цагаан гэрт хоёр
ихэр охин нь нүд дүүрэн нулимстай хоцров.

14900

4707159

ТӨР ТӨВХНҮҮЛЭГЧ ИХ ЖАНЖИН ДОГОЛОН ТӨМӨР Зохиолч:
Харольд ЛэмбОрчуулагч: Ч.БаатарАмерикийн түүхч, зохиолч
Харольд Лэмб нь Ромын эзэнт гүрэн, Византи, Умард Америк
болон загалмайтнууд, лалын шашинтнууд, Оросын Казакуудын
тухай түүхэн зохиолууд, дэлхийн эзэн Чингис хаан, Доголон
Төмөр, Бабур, Македоны Александр зэрэг хаад жанждын намтрыг
туурвисан юм. Тамерлан буюу Доголон Төмөр нь хэдийгээр
аль нэг угсаа залгамжилсан эзэн, удирдагчийн хүү байгаагүй
ч өөрийн эр зориг, хурц ухаанаараа бүхэл бүтэн эзэнт гүрнийг
байгуулж, хийсэн дайн тулаан бүхнээ ялалтаар дуусгаж байжээ.
Самаркандын төр баригч, Төмөрийнхний хаант төрийг үндэслэгч
Доголон Төмөрийн гайхалтай сонин, өвөрмөц түүхээр энэхүү ном
таныг аявлуулах болно. Болорсудар хэвлэлийн газраас энэхүү
номыг анх удаа монгол хэлээр уншигч танаа өргөн барьж байна.

18900

4707048

ТӨР ХАЗАЙСАН ЖИЛ-ЛУУ ДАНС 12 БОТЬ

20000

20

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707063

ТӨРИЙН ШАГНАЛТ ЗОХИОЛ-1 Монгол улсад төрт ёс тогтоод
808 жил болж байна. Их эзэн Чингис хааны цадиг түүх болсон
“Монголын нууц товчоо” бүтээгдээд олон зууныг өртөөлөн бидэнд
өвлөгдөн иржээ. Түүх, уран бүтээл хоёр бие биенээсээ “ургадаг”.
Төр ёс хийгээд уран зохиолын ийм их баялаг түүхтэй улс орон
цөөн буй заа. Бид ч бас их түүхийг бүтээх, түгээн дэлгэрүүлэх,
ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх учиртай.

35000

4707064

ТӨРИЙН ШАГНАЛТ ЗОХИОЛ-2 Монгол улсад төрт ёс тогтоод
808 жил болж байна. Их эзэн Чингис хааны цадиг түүх болсон
“Монголын нууц товчоо” бүтээгдээд олон зууныг өртөөлөн бидэнд
өвлөгдөн иржээ. Түүх, уран бүтээл хоёр бие биенээсээ “ургадаг”.
Төр ёс хийгээд уран зохиолын ийм их баялаг түүхтэй улс орон
цөөн буй заа. Бид ч бас их түүхийг бүтээх, түгээн дэлгэрүүлэх,
ирээдүй хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх учиртай.

35000

ТӨРИЙН ШАГНАЛТ ЗОХИОЛ-3 Монгол улсад төрт ёс тогтоод
808 жил болж байна. Их эзэн Чингис хааны цадиг түүх болсон
“Монголын нууц товчоо” бүтээгдээд олон зууныг өртөөлөн бидэнд
өвлөгдөн иржээ. Түүх, уран бүтээл хоёр бие биенээсээ “ургадаг”.
Төр ёс хийгээд уран зохиолын ийм их баялаг түүхтэй улс орон цөөн
буй заа. Бид ч бас их түүхийг бүтээх, түгээн дэлгэрүүлэх, ирээдүй
хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх учиртай.

35000

4707032

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

9900

4707230

ТУЛГАР ТӨРИЙГ ТУЛЖ БОСГОЛЦСОН ӨҮЛЭН ЭХ Монголын
олон овог аймгууд нэгдсэн Монгол улс байгуулах их үйлсийн
урсгал давлагаанд хамрагдан нэгдэхдээ Өүлэн эхийн <<ЭВ ЭЕ>>
хэмээх зөөлөн бодлогыг зүрх сэтгэлээрээ хүлээн авч эв эеийг
сахин дээдлэх эрхэм зарчмыг хүндэтгэн нэгэн жолоонд нэгдэж,
нэгэн их эзэнт гүрнийг байгуулалцсан билээ.

12900

4707174

ТУНГАЛАГ ХӨХ АСАР Монгол хэлтний хүүрнэл зохиолын нэгэн
өндөрлөгт зүй ёсоор тооцогддог “Оройн ганц мод” романыг манай
уншигчид сайн мэдэх билээ. Хэдий үйл явдлын өрнөл эцэстээ
очиж, роман дууссан ч хэн нэгнийх нь зүүд, магадгүй уншигч таны
зүүд дуусаагүй мэт тийм өвөрмөц мэдрэмж үлдэж хоцордог нь
чухам зохиолч Дашийн Оюунчимэгийн уншигчдынхаа сэтгэлийн
гүнд шидсэн нэг ширхэг тунгалаг навч байсан ажээ. “Тунгалаг хөх
асар” хэмээх хоёрдугаар дэвтэр нь оройн ганц модны тунгалаг
навчсын нууцад буй чинад утгыг тэнгэрийн хээлэнд гүйцээж
чадсан гайхалтай бүтээл болж чаджээ. Шүлэг мэт яруу хэлээр
бүтээгдсэн энэхүү бүтээл хосолж байж сэтгэл хийгээд тэнгэрийн
тунгалаг чанарыг нээх учиртай байжээ.

20000

4707027

ТУУЛАЙ ТУУРЬС 12 БОТЬ

20000

4707451

ТЭМЭЭ БУГА ХОЁР /PANOBOOK/ Монголчууд бид эрт дээр
үеэс ардын аман зохиол, үлгэр домог, цэцэн билигт ардынхаа
сургаал ухаан өв соёлоос суралцаж, хүмүүжиж ирээдүй хойч
үедээ өвлүүлэн үлдээж ирсэн арвин баялаг уламжлалтай. Энэ ч
утгаарааа бид ардын шилдэг үлгэрээсээ дээжлжэн картонан зурагт
ном болгож бяцхан дүү нартаа хүргэж байна. Хүүхдэдээ багаас нь
ардын соёл уламжлалаа таниулан, түүгээр хүмүүжүүлж чадваас
үндэсний дархлаа суусан иргэн болж төлөвшихөд тусална.

13900

4707304

ТЭНГИС Энэхүү номд баримлын шавраар хэрхэн хялбар
аргаар бүтээл урлах талаар ойлгомжтой, дэс дараалалтайгаар
зурагжуулан үзүүллээ.

1500

4707146

ТЭНГИСИЙН ДУНДАХ ГЭРЭЛТ ЦАМХАГ Барууны фронтод
өнгөрүүлсэн хүндхэн дөрвөн жилийн дараа Том Шерборн
Австрали руу буцаж, <Янус Рок> гэх тусгаарлагдсан аралд
гэрэлт цамхгийн харгалзагчаар ажилд ордог. Тэрээр нэгэн
удаа ойролцоо байрлах хотод очиж Изабель хэмээх бүсгүйтэй
танилцан, бие биедээ хайртай болсноор хамтдаа цамхагт
амьдрахаар шийднэ.

18900

4707047

ТЭНГЭРИЙН САХИЛ-ХОНИН ХОЛБОО 12 БОТЬ Бурханч ламын
гурван хүүхдийн гунигт хувь заяаг өгүүлсэн “Тэнгэрийн сахил”
кино ерээд оны эхээр киноны эх орон Францын Нанта хотноо
болсон Турван тив” кино фестивалаас шүүгчийн шагнал хүртсэн
билээ.Уншигч та санаж буй бол гэлэнмаа болсон бүсгүйчүүл
жирдан сахиж, шовгор босгож, хүүр хэсэж явдаг Агиймаа
Дагиймаа нар эл романы баатрууд юм.

20000

4707045

ТЭНГЭРИЙН СОЁРХОЛ-ҮХЭР УНАСАН БУРХАД 12 БОТЬ
Хамаг монголыг Хабул хаан захирч байх үеийг романд өгүүлнэ.
Амбагай хаан охиноо хүргэж өгч яваад Татарт баригдан модон
илжигт хадуулж нөгчсөн гунигт түүхээс роман эхэлж, улмаар
Есүхэй баатар шувуу агнан явах зуур Олхонуд аймгаас эм аваад
буцаж яваа Мэргидийн их Чилэдүтэй таарч, мухлаг тэргэнээ гоо
бүсгүй байхыг үзэж ах Нэгүн тайж, дүү Даридай Отчигин хоёртой
нийлэн үгсэж Өүлэн үжинг булаан авсан нь цус өш хонзонгийн
эхлэл байсан гэж зохиолч үзсэн байна.

20000

4707145

ТЭНГЭРИЙН ТААЛАЛ “Энэ орчлонд гишгэсэн мөр даанч хайран
аж. Хожим харамсахгүйн тулд гишгэсэн мөрөө биш харин гишгэх
газраа урьд нь сайн харах хэрэгтэйг эрхэм уншигч авхай та гэгээн
оюундаа толилуулан миний зохиолын баатруудтай хамт тунгаах
бизээ” гэж зохиогч маань бичжээ. Тийм ээ энд хүний амьдралын
мөн чанар хийгээд далд ертөнц, хүн байгалийн нарийн шүтэлцээ
холбоог дүр болгон дээр тусган харуулахыг зорьсон адал
явдлаар дүүрэн зохиол болжээ.

14900

4707121

ТЭР Л БИ - STILL ME #Чамтай_учирхаас_өмнө, #Чамтай_
учирснаас_хойш номын 3 дугаар цуврал ТЭР Л БИ

20900

4707021

УИЛЛ ГРЕЙСОН БА УИЛЛ ГРЕЙСОН Энэ номд ижил нэртэй
хоёр залууд тохиолдсон гайхалтай түүхийг өгүүлэх бөгөөд бүлэг
бүлгээр нь сэлгэн үйл явдал өрнөнө.... Нэгэн хүйтэн зэврүүн
шөнө Чикаго хотын захын хороолол бие биеэ үл таних хоёр залуу
халз нүүр тулна. Энэ мөчөөс эхлэн тэдний амьдрал төсөөлөхийн
аргагүйгээр өөрчлөгдөнө. Хоёр Грейсонд чухам юу тохиолдох бол?

18900

4707366

УЛААН АСРЫН ЗҮҮД “Улаан асрын зүүд’ бол нэвтэрхий толийн
шинжтэй зоохиол юм. Баатрууд нь хаадын удам угсаа, язгууртан
ноёдоос авхуулаад боол шивэгчин, худалдаачин, тахиачдыг
хүртэлх тухайн үеийн Хятадын нийгмийн олон шат давхаргын
ёслол журам, бэлэг талархлын харилцаанаас эгэл ардын аж
байдал, жич цэцэг мод тарих, төлөг үзэж мэргэлэх, ший жүжиг
тоглох зэрэг олон зүйлийг багтааж, Манж Чин улсын үеийн
нийгмийн амьдралыг бүх талаас нь харуулжээ.

9900

4707065

4707368

УЛААН ДАРВУУЛТ ХӨЛӨГ Хэн нэгэн хүү нь төрсөн эхдээ
хайртай байдгаас ч илүүтэй хөлөгтөө сэтгэл зүрхээрээ уягдан
татагдсан гурван зуун тоннын даацтай, бөхөөс бөх <Орион>
хөлгийн усан цэрэг Лонгрен арав орчим жил ажиллаж буй
ажлаа эцсийн эцэст орхихоос аргагүйд хүржээ. ХХ зууны эхэн
үеийн Оросын хамгийн ядуу боловч хамгийн гайхамшигтай
зохиолч А-Гриний бичсэн хамгийн тэнгэрлэг хайрын тухай
тууж бөлгөө. Сайхан хайрыг мөрөөд, чамд ч гэсэн хэзээ нэгэн
цагт ирэх болно.

7900

4707588

УЛААН МАЛГАЙТ /3900/ Үелж уншдаг ном.

3900

4707444

УЛААН МАЛГАЙТ ПЭТИ Улаан малгайт Пэти, Пүбид жигнэмэг
хүргэж өгөхөөр явна. Гурван дээрэмчин Эди, Рүди, Тунтун
жигнэмэгийг нь хулгайлахаар сэмхэн дагана. Тэд Пэтигийн
жигнэмэгийг гартаа оруулж чадах болов уу?

6900

4707468

УЛААН МАЛГАЙТ ҮЕЛЖ УНШИХ НОМ Хүндэт эцэг эхчүүдээ
танай хүүхэд уншиж сурч байгаа юу?Үсгүүдээ үзэж дуусаад
унших дасгалын ном хайж байна уу? Үелж унших цуврал номын
онцлог:- Өнгөөр ялган үелэн будсан учир уншиж сурч буй
хүүхдүүдэд хялбар дөхөм байна. - Богино, энгийн өгүүлбэртэй.Уншихад хялбар, том үсэгтэй.- Зурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй
унших үйлийг дэмжих боломжтой.- 6+ насны хүүхдийн унших
чадварт тохируулан үлгэрийг дөрвөөс илүүгүй үетэй үгтэй
байхаар сонгосон зэрэг давуу талтай.

3500

4707028

УЛААН ТҮЙРЭН-МОРИН ЗЭРЭГЛЭЭ 12 БОТЬ Монголын үе
үеийн хаадын хүсэл бодлын туг сүлд болсон тусгаар тогтнолоо
гэж амиа тавьж явдаг ухаант мэргэдийг толгой дараалан
баривчилж, тортой шорон цоожтой касчерт хийсэн 30-аад оны үе
таны өмнө амилах болно.

20000

4707077

УЛААН ХАТАН ЭНЭ БОЛ УЛААН БА МӨНГӨН ЦУСНЫ ХОЁР
ТӨРӨЛД ХУВААГДСАН ЕРТӨНЦМөнгөн хэмээгч бурханлиг
хүчтэй, өндөр дээд язгууртнуудад захирагдан, өлмийд нь
мөнхөд сөгдөх улаан иргэд. Төрөлх цусны өнгөөр зогсохгүй
хүч чадал, авьяас, хүмүүн бусын чадвар тэдний дунд
нэвтэршгүй том хана хэрэм, эрх мэдэл, нийгмийн давхаргыг
бий болгожээ. Харин Стилтс тосгоны ядуу-хулгайч, 17 настай
Мэйр Бэрроу охин энэ ертөнцийг өөрчилнө гэж хэний ч
санаанд багтахгүй.

18900

4707598

УРВААЧ ХААНТ УЛС “Зургаан хэрээ” романы дэд дэвтэр. Уран
зөгнөл, хайр дурлал, адал явдлын сэтгэл хөдөлгөм нийлэмж.

19900

4707556

УРГАМАЛ 100 БАРИМТ Ургамлын гайхамшигт ертөнцөөр аялж
тэд хэрхэн өсөж ургадаг, хүрээлэн буй орчиндоо ямар нөлөө
үзүүлдгийг мэдэж аваарай. Ургамлын аймгийн талаар өгүүлэх
зугаатай, хөгжилтэй, итгэмээргүй 100 баримт таныг хүлээж
байна. Мөн яагаад зарим ургамал махчин байдаг тэд яаж ангаа
барьдаг болон кактус шатам халуун цөлд хэрхэн тэсэж ургадаг
талаар олж мэдээрэй.

9900

4707106

УСНЫ ГУДАМЖ ЗӨӨЛӨН Их хот шөнийн харанхуйд айдаст
автсан мэт чимээгүйрэн нэвсийж, ноход хаа нэг дуу дуугаа
авалцан яргин хуцна. Дөрвөн их уулын дунд тулгаа тулж
голомтоо бадраасан энэ хотод дасч ядан аж төрж яваа хүний нэг
гэвэл Өлзиймаа байлаа. Тэднийх “Усны гудамж” хэмээх эртний
нэртэй, сургууль соёл, худалдаа наймаа, эргэлчин мөргөлчний
хөлд дарагдсан энэ дуулиант гудамжинд суудаг байлаа. /...
номын эхлэлээс /

18900

4707209

УСНЫ ГУДАМЖ Их хот шөнийн харанхуйд айдаст автсан
мэт чимээгүйрэн нэвсийж, ноход хаа нэг дуу дуугаа авалцан
яргин хуцна. Дөрвөн их уулын дунд тулгаа тулж голомтоо
бадраасан энэ хотод дасч ядан аж төрж яваа хүний нэг
гэвэл Өлзиймаа байлаа. Тэднийх “Усны гудамж” хэмээх
эртний нэртэй, сургууль соёл, худалдаа наймаа, эргэлчин
мөргөлчний хөлд дарагдсан энэ дуулиант гудамжинд суудаг
байлаа. /... номын эхлэлээс /

34900

4707367

УСНЫ ХҮҮХДҮҮД Английн зохиолч Чарьз Кингслигийн “Усны
хүүхдүүд” хэмээх энэ зохиолд итгэмээргүй, учир зангилааг
нь тайлахад түвэгтэй сүлжилдсэн үйл явдал өрнөх агаад тэр
болгон нь цаанаа нэгийг бодогдуулахаар ажээ. Хэрвээ чи нэг
л өдөр заламгайтай болоод усанд амьдардаг усны хүүхэд
болчихвол яах вэ? Загаснуудтай ярьж, хамт хооллож, далайн
амттан идэж амьдарвал яах бол? Тэгвэл зохиолын маань гол
баатар янзан хөөлөгч Том хүүд нэг иймэрхүү л явдал тохиолдож
дээ. Цаашид хүүд юу юу тохиолдох бол...

7900

4707537

УХААЛАГ ЖААЛУУД БҮТЭЭЛЧ НОМ Тоглож, хөгжилдөнгөө зурж
будах, сонирхолтой даалгвар гүйцэтгэх ухаалаг жаалын үр,
авьяас шаардсан ном хайж байна уу? Тэгвэл энэ ном яг тохирно.

9900

4707400

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-1 Монгол ардын аман
зохиол1. Бэлгэ дэмбэрлийн үг2. Ертөнцийн гурав3. Хэл
зүгшрүүлэх үгҮлгэр домгийн дээжис1. Эрдмийн ач 2.
Могжоохон даагатай Жогжоохон хүү3. Цэцэн бэрийн үлгэр4.
Цуутын цагаагч гүү5. Алунгоо эхийн сургаал6. Тэмээ яагаад 12
жилд орсонгүй вэ? 7. Сулин хээрийн тал8. Тэрх нуур9. Таван
хошуу малын магтаалАрдын дууны дундрашгүй сан1. Эхийн
ач2. Эхийн дуу3. Нарийн сайхан хээр4.

8000

4707409

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-10 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” YIII цувралд
Ахлах ангийн сурагчдын заавал унших зохиолууд багтсан.
Тууж1. Ч. Лодойдамба Манай сургуулийнхан2. С. Эрдэнэ
Анчны гэргий3. Д. Гармаа Халуун амьсгал4. П. Пүрэвсүрэн Их
тээлийн даваа5. Д. Баятбаяр Цахилж яваа гөрөөсРоман1. Д.
Энхболд Соёо

10000

4707410

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-11 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” XI цувралд Ахлах
ангийн сурагчдын хичээлээс гадуур заавал унших зохиолууд
багтсан.А.С. Пушкин1. Эрх чөлөөний магтаал2. Хөшөө дурсгалаа
босгов би3. Хан тосгоны дурдатгал4. Евгений ОнегинМ. Ю.
Лерментов1. Шүлэгчийн үхэлЧ. Айтматов 1. Далайн хөвөөний
алаг хав толгой2. Цайран харагдах хөлөг онгоцА. Рыбаков1.
Арбатын хүүхдүүд

12000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-12 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” XII цувралд Ахлах
ангийн сурагчдын хичээлээс гадуур заавал унших зохиолууд
багтсан.Валиль Быков1. Чонин сүрэгЭрнест Хемингуэй1. Өвгөн
тэнгис хоёрЛу синь1. А Кьюгийн үнэн түүхБай Зью И1. Тарган морь
хөнгөн тэрлэг2. Шинэ оёсон тэрлэг3. Зи Гэ Шаны умарт тосгонд
хоноглосон ньЧингиз Айтматов1. Цаазын тавцанР. Таагүр1.
Бяцхан ноён буцаж ирсэн ньА.П. Чехов 1. ХамелеонДавид
Кугультинов 1. Салхинд ургасан цэцэг2. РамаянаЖек Лондон1.
Амьд явахын хүслэн

10000

4707401

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-2 Ухаан далай номоос
эхтэй-2 цувралыг боловсролын салбарт олон жил, үр бүтээлтэй
ажилласан багш нар бага ангийн сурагчдын хичээлээс гадуур,
бие даан унших бүтээлийг хүртээмжтэй, өгөөжтэй болгох,
сургууль, анги, гэрийн номын санг баяжуулах зорилгоор эмхтгэн
хэвлүүлсэн юм.

10000

4707402

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-3 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” III цувралд дунд
ангийн сурагчдын заавал унших зохиолууд багтсан.

10000

4707403

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-4

10000

4707404

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-5 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” Y цувралд дунд
ангийн сурагчдын заавал унших үргэлжилсэн үгийн зохиолууд
багтсан.1. Л. Түдэв Хорвоотой танилцсан түүх2. Ш. Цэнд-Аюуш
Адтай Мятав3. С. Дашдооров Өндөр ээж4. Д. Догмид Саран дээр
туссан сүүдэр5. Д. Мягмар газар бид хоёр6. Д. Маам Тэмээний
дууль7. О. Бальзак Гобсек8. А. Балакаев Гурван зураг9. А.М.
Горький Изергиль эмгэн

10000

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-6 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” YI цувралд
Ахлах ангийн сурагчдын заавал унших монголын шилдэг уран
зохиолууд багтсан.

10000

4707406

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-7 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” YII цувралд Ахлах
ангийн сурагчдын заавал унших зохиолууд багтсан.

10000

4707407

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-8 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” YIII цувралд Ахлах
ангийн сурагчдын заавал унших зохиолууд багтсан.

12000

4707408

УХААН ДАЛАЙ НОМООС ЭХТЭЙ-9 АБТА, зөвлөх багш
П.Лхамсүрэн, АБТА, Боловсролын магистр, Тэргүүлэх багш
Д.Юнгэрэн нарын “Ухаан далай номоос эхтэй” IX цувралд Ахлах
ангийн сурагчдын заавал унших зохиолууд багтсан.Тууж1. М.
Ядамсүрэн Гурван хүүхэн2. Д. Намдаг Хөшин чоно ульсан нь3. Д.
Мягмар Үер4. Д. Мягмар ТээрэмчинРоман1. Г. Нямаа Цадиг хууч

10000

4707305

УХААНТАЙ ХҮҮХДИЙН УХААЛАГ НОМ Ухаантай хүүхдийн ухаалаг
номСургуулийн бага, дунд ангийнханд зориулсан тэдний оюун
ухааны чадавхийг нэмэгдүүлэх “Ухаантай хүүхдийн ухаалаг ном”ыг “Болор судар” хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргалаа.Хүүхдийн
оюун ухаан хөгжүүлэх зугаатай бодлогуудаас гадна сургуульд үзэх
бүх хичээлтэй холбоотой дасгал бүхий таван бүлэгтэй.

24900

4707262

ҮЗЭХИЙН
ХЯЗГААР
ҮЗЭХИЙН
ХЯЗГААР-аас
түүсэн#шүр,#сувдууд-Өөрсдөөсөө илүү гарсан нэгэнд бид
үргэлж өөч ханддаг. Өөрөө өөрсдийгөө таашаах маань бусдыг
таашаахаас хамаагүй илүү байдаг. Ай, таашаал аа гэж!-...бусдад
тус болж, бусдын баярлаж буйг харан таашаал амсдаг цөөнгүй
хүнийг таньдагтаа би бахархдаг...-Ээмэг бөгжхөнөөс л таашаал
авч чаддаг чи ёстой жаргалтай хүн.

25000

4707193

ҮЙЛТЭЙ БАЙШИН Тэр хөвүүдийн хэн нь ч одоо нарт хорвоод
байхгүй. Дайнд амь үрэгдэх нь үрэгдэж, өвчин эмгэгээр үхэх нь
үхэж, зарим нь ор сураггүй алга болжээ. Бас зарим нь амьд мэнд
байгаа хэдий ч өөр өөр хүн болон хувирч.

24900

4707447

ҮЛ АЖИГЛАГДАХ ОНЦГОЙ УЧРАЛУУД ЗӨӨЛӨН Л.Түдэв гуайн
түүвэр зохиолууд. Уг ном дотроо Сайн байцгаана уу хүүхдүүд
ээ!, Үл ажиглагдах онцгой учралуудын тухай өгүүллэгүүд,
Үл ажиглагдах онцгой учралуудын тухай туужууд гэх гурван
бүлэгтэй. «Буутай янгир», «Хоёр аварга», «Долоо бүдэрсэн нь»,
«Хэн буудав» зэрэг өгүүллэг, «Нөхөд», Шижир долгио, Мөнхийн
ус, Будаг амилна, Хорвоотой танилцсан түүх тэргүүтэн туужууд,
нийт 40 гаруй шүлэг, тууж, өгүүллэгтэй.

24900

4707448

ҮЛ АЖИГЛАГДАХ ОНЦГОЙ УЧРАЛУУД ХАТУУ Уг ном дотроо Сайн
байцгаана уу хүүхдүүд ээ!, Үл ажиглагдах онцгой учралуудын
тухай өгүүллэгүүд, Үл ажиглагдах онцгой учралуудын тухай
туужууд гэх гурван бүлэгтэй. «Буутай янгир», «Хоёр аварга»,
«Долоо бүдэрсэн нь», «Хэн буудав» зэрэг өгүүллэг, «Нөхөд»,
Шижир долгио, Мөнхийн ус, Будаг амилна, Хорвоотой танилцсан
түүх тэргүүтэн туужууд, нийт 40 гаруй шүлэг, тууж, өгүүллэгтэй.

29900

4707591

ҮЛЭГ ГҮРВЭЛ /ЯАГААД, ЯМАР УЧРААС, ЯАЖ/ 4-7 НАС *
Хүүхдийнхээ үргэлж асуудаг яагаад, яагаад, яагаад гэсэн асуултад
хариулна*Сөхөх хэсгийг нээж тоглонгоо мэдлэг олж авна*Товч,
ойлгомжтой зургууд нь бие даан уншихад тусална*Судалгаан дээр
суурилж, шалгаж нягталсан мэдээ баримттай.

29900

ҮЛЭГ ГҮРВЭЛ 100 БАРИМТ Энэ номоос хүүхдүүд та нар үлэг
гүрвэлийн тухай бүхий л мэдээллийг олох болно. 100 гаруй
баримт, гайхамшигт уран дүрслэл, хөгжилтэй зургууд, ер бусын
үлэг гүрвэлүүдийн талаарх сонирхолтой түүхүүдийг танин мэднэ.
Мөн хөгжилтэй асуултуудаар мэдлэгээ сорих боломжтой.

9900

ҮРЭГДСЭНИЙГ ХҮЛЭЭГЧ Монголын нэрт зохиолчдын сонгомол
өгүүллэг, туужуудыг эмхэтгэн хүүхэдбагачууддаа цувралаар
хүргэж байна.Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хүн байгалийн
шүтэлцээ, хайрлан энэрэх зэрэгёс суртахуунт ухамсрыг өөртөө
бий болгоход нөлөөлөхүйц агуулгатай учраасэдгээр зохиолыг
БСҮУЯ-наас нэрлэн хүүхэд багачууддаа түгээн уншуулахыг
зорьсон биз ээ.

7900

4707411

4707405

4707553

4707363

21

4707052

ҮҮД ТОГШИХ ЗҮҮД-НОХОЙ ХЭРЭЛТ 12 БОТЬ Нэгэн цагт
Хубилай хааны зарлигаар босгож, Хутагтай сэцэн бэхи тоглож
өссөн дотоод хотын “Урт нас, төрт ёс” их танхимд Эрдэнэ дайчин,
хошой Чин ван Ханддорж догдлон сууж буйгаар роман эхэлнэ.
Далай ламд шавь орж, Дайчин вангийн хүрээнээс дагаж ирсэн
хүү Данзанжамцын “бие муудав” гэсэн гэж хэл авч Ханд ван
яаран ирсэн энэ юм санж.

20000

4707171

ҮҮРИЙН ТУЯА #ҮҮРИЙН_ТУЯАроман#НЭГЭН_ЖАРНЫдараа...

24900

4707200

ҮХЛИЙН ТӨЛӨӨС ...Одоо гар бичмэлээ хэвлүүлэн, Пауро
руу илгээх л үлдлээ. Харин дараа нь яах вэ? Венорал уух
уу? Энэ нь нэгэн төрлийн өр, үхлийн төлөөс юм даа. Хатагтай
Феррарын үхэлд би өөрийгөө буруутай гэж тооцдоггүй. Түүний
үхэл бол өөрийнх нь үйлийн үр, төлбөр байсан. Надад түүнд
харамсах зүйл байгаагүй.
Өөртөө ч бас харамсаад байх
зүйл байхгүй. Веронал уугаа л биз. Тэгээд л гүйцээ.
Ай
халаг, Эркюль Пуаро тэтгэвэртээ гарч, юуны учир манай энд
суурьшин, хулуу тарив!

12900

4707029

ФАРЕНХАЙТЫН 451 ХЭМ Пулитцерийн шагналт зохиолч Рэй
Брэдбёригийн хамгийн алдартай туурвилуудын нэг болох
“Фаренхайтын 451 хэм” монгол хэлнээ анх удаа орчуулагдан
гарлаа.

19900

4707303

ФЕРМ Энэхүү номд баримлын шавраар хэрхэн хялбар аргаар
бүтээл урлах талаар ойлгомжтой, дэс дараалалтайгаар
зурагжуулан үзүүллээ.

1500

4707565

ХААН БА ХАТАД Британийн үе үеийн хаад болон хатан хаадын
янз бүрийн амьдралын тухай энэхүү номноос уншаарай.
Англи, Шотланд, Уэльс болон Ирландын эзэн хаадын түүхийг
100 баримт, уран дүрслэл, хөгжилтэй зургуудаар гайхалтай
харуулсан. Дайчид хатан хаан Боудикка, III Ричард хааны хийсэн
тулалдаан, мөн VIII Эдвард хаан ширээнээс татгалзсан гайхмаар
бахдам явдлын талаар мэдэж авах болно.

9900

4707148

ХААН ЗАГАС Виктор Петрович Астафьев бол Зөвлөлтийн
хоёр удаагийн, Оросын гурван удаагийн төрийн шагнал, мөн
дотоод, гадаадын утга зохиолын хэд хэдэн шагнал хүртэж ОросЗөвлөлтийн ХХ зууны сонгодог зохиолч гэдгээ нэгэнт нотолсон
хүн. Энэхүү <Хаан загас> Зөвлөлтийн төрийн шагнал хүртсэн
анхны тууж нь бөгөөд эх орондоо болон гадаадад хоёр зуу гаруй
удаа, нийтдээ олон сая хувиар хэвлэгджээ.

24900

4707059

ХААН ТӨРИЙН НУУЦ ЗӨӨЛӨН Роман “Тэгээн согос загас”
гэсэн бүлгээр эхэлнэ. Есүхэй баатар ес хүрсэн хүүгээ дагуулж
эхийн удам Олхонуд аймаг орохоор мордож байна. Зам зуур
Хонгиродын Дэй Сэцэнтэй таарч Бөртэг буулгаж авахаар
шийднэ. Харих замд Татарт хорлогдсон нь Тэмүжиний хувьд
хамгийн хүнд цохилт болжээ. Эл онц сонирхолтой эхлэл уншигч
таныг өөрийн эрхгүй хөтлөх агаад Тэмүжин, Хасар хоёр нэгсэн
амьсаж Бэгтэрийг харваж алснаар Есүхэйн ард өнчирч үлдсэн
хот айл салж сарнихад хүрч байна.

20000

4707060

ХААН ТӨРИЙН НУУЦ ХАТУУ Роман “Тэгээн согос загас”
гэсэн бүлгээр эхэлнэ. Есүхэй баатар ес хүрсэн хүүгээ дагуулж
эхийн удам Олхонуд аймаг орохоор мордож байна. Зам зуур
Хонгиродын Дэй Сэцэнтэй таарч Бөртэг буулгаж авахаар шийднэ.
Харих замд Татарт хорлогдсон нь Тэмүжиний хувьд хамгийн хүнд
цохилт болжээ.

25000

4707621

ХААНЫ ГЯНДАН АЯНГА ШИДЭГЧ ОХИН ОНЦГОЙ ЧАДВАРАА
АЛДАХАД БОСОГЧДЫН ЗАМЫГ ХЭН ГЭРЭЛТҮҮЛЭХ БОЛ?
Тал бүрд бослого үймээн дэгдэж, холбоотнууд эрх ямба, зэрэг
дэвийн төлөө биесээсээ урван тэрсэлж, үнэнч сэтгэл нүдний
гэм болно. Мэйр Бэрроу болчимгүй алдааныхаа балгаар
дайсны гарт орж, аянга эрхшээх хүчээ алдан, худал хуурмаг,
урван тэрслэлтээр эрх мэдэлд хүрсэн хөвгүүн хааны аяыг
дагаж амьдрах болов.

25000

4707337

ХАДАН ХОТЫН МАНГААНУУД Өвөг дээдсийнхээ хууч яриа,
үнэтэй сайхан сургаал үгсийг сонссоор үлгэр домгийн амтанд
багаасаа орсон Тоодой хүүд газар доорх ертөнцөөр аялан,
гайхамшигт Мангаануудтай танилцах боломж тохионо.

7900

4707425

ХАЙЛТЫН НОМ ЗУН • Нэгэн тосгоны дөрвөн улирлын аж
амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн эгэл амьдралыг
хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой тогтоолтыг
дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй баатартай,
баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа мэт
мэдрэмж төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон ч
уйдахгүй• Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших
шилдэг ном• Нэг ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй
орны хэлнээ буусан.

25000

4707423

ХАЙЛТЫН НОМ НАМАР • Нэгэн тосгоны дөрвөн улирлын
аж амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн эгэл амьдралыг
хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой тогтоолтыг
дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй баатартай,
баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа мэт мэдрэмж
төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон ч уйдахгүй•
Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших шилдэг ном• Нэг
ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй орны хэлнээ буусан.

25000

4707422

ХАЙЛТЫН НОМ ӨВӨЛ • Нэгэн тосгоны дөрвөн улирлын аж
амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн эгэл амьдралыг
хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой тогтоолтыг
дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй баатартай,
баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа мэт
мэдрэмж төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон ч
уйдахгүй• Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших
шилдэг ном• Нэг ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй
орны хэлнээ буусан.

25000

4707421

ХАЙЛТЫН НОМ СУНАДАГ/ НАМАР,ЗУН/ • Нэгэн тосгоны
дөрвөн улирлын аж амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн
эгэл амьдралыг хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой
тогтоолтыг дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй
баатартай, баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа
мэт мэдрэмж төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон
ч уйдахгүй• Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших
шилдэг ном• Нэг ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй
орны хэлнээ буусан.

14900

22
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2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707449

ХАЙЛТЫН НОМ СУНАДАГ/ӨВӨЛ,ХАВАР/ • Нэгэн тосгоны
дөрвөн улирлын аж амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн
эгэл амьдралыг хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой
тогтоолтыг дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй
баатартай, баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа мэт
мэдрэмж төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон ч уйдахгүй•
Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших шилдэг ном• Нэг
ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй орны хэлнээ буусан.

14900

ХАЙЛТЫН НОМ ХАВАР • Нэгэн тосгоны дөрвөн улирлын
аж амьдралыг харуулна• Тосгоны иргэдийн эгэл амьдралыг
хөгжилтэйгөөр танин мэдээрэй• Зугаатай, ой тогтоолтыг
дэмжинэ• Гоо сайхны төлөвшил олгоно• 80 гаруй баатартай,
баатар бүр өөр өөрийн түүхтэй• Кино үзэж байгаа мэт мэдрэмж
төрнө• Үзэх болгонд шинэ зүйлс олно• Огтхон ч уйдахгүй•
Томчуудад ч сонирхолтой• Гэр бүлээрээ унших шилдэг ном• Нэг
ном нь л 40 сая хувь борлогдож 20 гаруй орны хэлнээ буусан.

25000

4707463

ХАЙЛТЫН НОМЫН БААТАРУУД+2 Номонд дурласан Петра,
сахилгагүй нохой Штруппи, сэргэлэн муур Моника, Мингус,
сэнстэй малгайт Сузанне, Хөгжилтэй тоть Нико, хачин хайнга
Ина, гоонь эр Оскар, аймхай Петер нарт юу тохиолдох бол?

13900

4707301

ХАЙР ХААНААС ИРДЭГ ВЭ? Хайр хаанаас ирдэг вэ? гэсэн
асуултын хариуг олохоор гурван найз аялалд гарна. Тэд
асуултынхаа хариуг олж чадав боловуу? Энэхүү ном нь хайр
хэмээх хамгийн сайхан мэдрэмжийг таны хүүхдэд ойлгуулахад
тусална. Хамгийн нандин зүйлийг эрж олохыг тулд бид заримдаа
уртаас урт аялалд гарах хэрэгтэй болдог.

8900

4707495

ХАКЕЛБЕРРИ ФИННД ТОХИОЛДСОН АДАЛ ЯВДАЛ-1 Бидний “Том
Сойерын адал явдал” зохиолоор нь сайн мэдэх болсон Америкийн
алдарт зохиолч Марк Твений бас нэгэн адал явдалт, сонгодог
зохиол жаалууд та бүхний өмнө байна.

11900

4707496

ХАКЕЛБЕРРИ ФИННД ТОХИОЛДСОН АДАЛ ЯВДАЛ-2 Бидний “Том
Сойерын адал явдал” зохиолоор нь сайн мэдэх болсон Америкийн
алдарт зохиолч Марк Твений бас нэгэн адал явдалт, сонгодог
зохиол жаалууд та бүхний өмнө байна. Энэ номд “Том Сойер” гэсэн
нэр гарч, бүр нэг баатар болчихсон байвал битгий гайхаарай.

4707211

ХАЛУУН САЛХИ 1 БОЛОР СУДАР” хэвлэлийн газраас “XX зууны
шилдэг романууд” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.Энэ удаа
бид зохиолч О.Цэндсүрэнгийн “Халуун салхи” цуврал романыг
уншигчиддаа хүргэж байна. Ингэхдээ 3 боть зохиолыг 2 ботид
багтаан бүрэн эхээр нь хүргэж байгаа болно. Монголын түүхэн
эргэлтийн үеийг тодорхой хүүрнэн өгүүлсэн дорвитой бүтээлээ
зохиолч маань 1986, 1991, 1993 онуудад туурвисан юм.

4707424

18900

4707170

ХАРУУЛ АЛТАЙ ЗӨӨЛӨН “ХАРУУЛ АЛТАЙ” роман дахин
хэвлэгдэн гарлаа.Төрийн болон Д.Нацагдоржийн шагналт
зохиолч Д.Гармаагийн бичсэн тус романд: ... “Арван есөн
насандаа амьдрал гээч хувь заяаны салаа зам дээр хөсөр
хаягдсан Бадам бүсгүй эх орноосоо, элгэн саднаасаа хагацан,
Франц улсын Парис хотноо очиж, харь хүнтэй дэр нийлүүлэн үр
хүүхдүүдийг нь гаргаж, амгалан тайван амьдарна.

18900

4707117

ХАРУУЛ АЛТАЙ “ХАРУУЛ АЛТАЙ” роман дахин хэвлэгдэн гарлаа.
Төрийн болон Д.Нацагдоржийн шагналт зохиолч Д.Гармаагийн
бичсэн тус романд: ... “Арван есөн насандаа амьдрал гээч
хувь заяаны салаа зам дээр хөсөр хаягдсан Бадам бүсгүй эх
орноосоо, элгэн саднаасаа хагацан, Франц улсын Парис хотноо
очиж, харь хүнтэй дэр нийлүүлэн үр хүүхдүүдийг нь гаргаж,
амгалан тайван амьдарна.

34900

4707503

ХАТАГТАЙ
ПЕРЕГРИНИЙ
ОНЦГОЙ
ХҮҮХДҮҮДИЙН
АСРАМЖИЙН ГАЗАР Хэрэв хэн нэгэн 08:30-ийн галт тэрэг
зогсоол дээр ирэхийг анхааран харсан бол ямар ч онцгой зүйл
олж харахгүй байлаа. Хаалга онгойлгох тасалбар шалгагчид,
галт тэрэгнээс буух цэргийн хувцастай эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс,
нэгдүгээр зэрэглэлийн галт тэрэгнээс буугаад, гэнэтийн их дуу
чимээнд орон цочирдож, нуруу нуруугаа харуулан тойрон зогссон
найман хүүхэд гээд бүх зүйл энгийн байсан юм.

14900

4707054

ХАТАН ТӨРИЙН НУУЦ ЗӨӨЛӨН охиолч Монголын их эзэнт
гүрний хамгийн эгзэгтэй үеийг энэ романдаа уран яруу дүрсэлсэн
юм. Алс холд Алтан ордны тэртээ Бат хаан, Гүюг хаан хоёр
муудалцан тангараг тасарч, Гүюг Эмиль нутагтаа ирж хайрт
хатан Огуль Каймыштаа эрхэлж, Нагу, Хурц хоёр агиа эрхлүүлж
байтал эцэг хаан Өгөдэйн элч ирж роман эхэлдэг.

20000

4707055

ХАТАН ТӨРИЙН НУУЦ ХАТУУ Зохиолч Монголын их эзэнт
гүрний хамгийн эгзэгтэй үеийг энэ романдаа уран яруу дүрсэлсэн
юм. Алс холд Алтан ордны тэртээ Бат хаан, Гүюг хаан хоёр
муудалцан тангараг тасарч, Гүюг Эмиль нутагтаа ирж хайрт
хатан Огуль Каймыштаа эрхэлж, Нагу, Хурц хоёр агиа эрхлүүлж
байтал эцэг хаан Өгөдэйн элч ирж роман эхэлдэг.

20000

4707134

ХАТАН ХААН МАРГО ЗӨӨЛӨН Католик ба протестант шашинтны
хоорондох цуст мөргөлдөөн болоод Францын иргэний дайны
он жилүүдийг харуулдаг. Францын гүнж Маргаритаг улс төрийн
зорилгоор протестант шашинт Наваррийн хаан Генрихтэй 1572
онд гэрлүүлснээр зохиолын үйл явдал эхэлнэ. Гэвч тэр хоёрын
хэн хэн нь өөр хүмүүст хайртай байлаа.

24900

4707201

ХАТАН ХААН МАРГО “Хатан хаан Марго” зохиолд католик ба
протестант шашинтны хоорондох цуст мөргөлдөөн болоод
Францын иргэний дайны он жилүүдийг харуулдаг. Францын гүнж
Маргаритаг улс төрийн зорилгоор протестант шашинт Наваррийн
хаан Генрихтэй 1572 онд гэрлүүлснээр зохиолын үйл явдал
эхэлнэ. Гэвч тэр хоёрын хэн хэн нь өөр хүмүүст хайртай байлаа.

24900

4707321

ХИЙМОРЬ ЗУРАГТ НОМ I ДЭВТЭР

10000

4707322

ХИЙМОРЬ ЗУРАГТ НОМ II ДЭВТЭР

10000

4707175

ХИЛ ХЯЗГААРЫГ ДАВСАН ХҮМҮҮС Нээлт хийгчдийн тухай өгүүлэх
энэ номд анхаарахгүй байх аргагүй нэг сэжим бий. Тэдний сэтгэлийн
гүнд нээлтийн анхдагч болох агуу нууц хадгалагдаж байдаг юм.
Зэрвэс харахад энэ нууц их энгийн. Ердөө чин сэтгэлээсээ аливааг
сонирхох эрмэлзлээс шалтгаалдаг. Гэхдээ энэ энгийн зүйл өөрийн
гэсэн хэлбэлзэлтэй. Сонирхол мэдээж хэрэгтэй.

39000

4707615

ХИЛИЙН ЧАНАДАД Америкийн Агаарын цэргийн хүчний
нисгэгч залуу Уильям Брауны амьдралыг хувь тавилан санаанд
оромгүйгээр өөрчилжээ. Тэрээр Хятад оронд хөл тавьж,.Шиамэн
хоттой бүхий л амьдрал хувь заяагаараа холбогдох нь тэр.
Хилийн чанад нь Шиамэн их сургуулийн доктор Уильям Браун
Хятадад амьдрарсан гучин жилийнхээ хугацаанд Америк дахь
гэр бүл, найз нөхдөдөө бичсэн олон арван захидлаас бүтжээ.

16900

4707282

ХОЁР ХОТЫН ТУХАЙ ТУУЖ-8 “Энэ нь бүх цаг үеийн хамгийн
сайхан, бас хамгийн хүнд хэцүү үе байлаа...” Чарльз Диккенсийн
энэхүү сонгодог бүтээл нь хувьсгал гаран их цус урсгахаас өмнөх
үеийн Францыг дүрслэн үзүүлсэн юм. Люси, Чарльз, Сидней
гурвын нүдээр энэхүү зохиолыг хараад үзээрэй. Тэгвэл эдгээр
гурван хүний амьдралыг үүрд өөрчлөх хэрэгтэйг олж мэдэх болно

4900

4707504

ХООСОН ХОТ -2 ХОЁРДУГААР ХЭСЭГХэрэв хэн нэгэн 08:30ийн галт тэрэг зогсоол дээр ирэхийг анхааран харсан бол ямар
ч онцгой зүйл олж харахгүй байлаа. Хаалга онгойлгох тасалбар
шалгагчид, галт тэрэгнээс буух цэргийн хувцастай эрэгтэй,
эмэгтэй хүмүүс, нэгдүгээр зэрэглэлийн галт тэрэгнээс буугаад,
гэнэтийн их дуу чимээнд орон цочирдож, нуруу нуруугаа харуулан
тойрон зогссон найман хүүхэд гээд бүх зүйл энгийн байсан юм.

14900

4707314

ХОРВОО ЕРТӨНЦТЭЙ ТАНИЛЦАЦГААЯ 5-6 НАС Монгол улс,
хот, нийслэлийн тухай, дэлхийн бөмбөрцөг, улс орнууд ба хотууд,
өдөр шөнийн тухай, долоо хоногийн өдрүүд ба баярын өдрүүд,
хүний биеийн хэсгүүдийн тухай, эрүүл мэндээ хамгаалах,
байгаль хамгаалал, мэргэжил, барилга, тээвэр, жилийн улирал,
сарууд, тоглоом ба хичээлийн хэрэгсэл, тавилга ба сав суулга,
хувцас ба гутал, дотуур хувцас ба гоёл чимэглэл, идэх уух зүйл,
хүнсний ногоо ба жимснүүд, модод ба бут сөөгнүүд, цэцэгс ба
өвс ногоо, мөөгнүүд, зэрлэг амьтад, гэрийн тэжээмэл амьтад
ба шувуунууд, хорхой шавьжнууд, загаснууд ба далайн амьтад,
цахилгаан хэрэгслүүдийн талаар мэдлэгтэй болно.

9900

4707529

ХОРВООТОЙ ТАНИЛЦСАН ТҮҮХ-БС Он цагийн шалгарлаар
уншигчдын зүрх сэтгэлд хоногшсон хуучны, хүнд нэгийг
бодогдуулж, хоёрыг тунгаалгах Монголын нэрт зохиолчдын
сонгомол өгүүллэг, туужуудыг эмхэтгэн хүүхэд багачууддаа
цувралаар хүргэж байна. Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хүн
байгалийн шүтэлцээ, хайрлан энэрэх зэрэг ёс суртахуунт
ухамсрыг өөртөө бий болгоход нөлөөлөхүйц агуулгатай учраас
эдгээр зохиолыг БСШУСЯ-наас нэрлэн хүүхэд багачууддаа
түгээн уншуулахыг зорьсон биз ээ.

7900

11900

34900

4707212

ХАЛУУН САЛХИ 2 БОЛОР СУДАР” хэвлэлийн газраас “XX зууны
шилдэг романууд” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.Энэ удаа
бид зохиолч О.Цэндсүрэнгийн “Халуун салхи” цуврал романыг
уншигчиддаа хүргэж байна. Ингэхдээ 3 боть зохиолыг 2 ботид
багтаан бүрэн эхээр нь хүргэж байгаа болно. Монголын түүхэн
эргэлтийн үеийг тодорхой хүүрнэн өгүүлсэн дорвитой бүтээлээ
зохиолч маань 1986, 1991, 1993 онуудад туурвисан юм.

34900

4707099

ХАЛУУН САЛХИ-1 ЗӨӨЛӨН БОЛОР СУДАР” хэвлэлийн газраас
“XX зууны шилдэг романууд” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.
Энэ удаа бид зохиолч О.Цэндсүрэнгийн “Халуун салхи” цуврал
романыг уншигчиддаа хүргэж байна. Ингэхдээ 3 боть зохиолыг
2 ботид багтаан бүрэн эхээр нь хүргэж байгаа болно. Монголын
түүхэн эргэлтийн үеийг тодорхой хүүрнэн өгүүлсэн дорвитой
бүтээлээ зохиолч маань 1986, 1991, 1993 онуудад туурвисан юм.

24900

4707100

ХАЛУУН САЛХИ-2 ЗӨӨЛӨН БОЛОР СУДАР” хэвлэлийн газраас
“XX зууны шилдэг романууд” төслийг хэрэгжүүлж байгаа билээ.
Энэ удаа бид зохиолч О.Цэндсүрэнгийн “Халуун салхи” цуврал
романыг уншигчиддаа хүргэж байна.

24900

4707524

ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД-1 “ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД 1,2,3”
гэсэн зурагт номын цоморлог юм. Ном тус бүрдээ сонирхолтой
түүхүүдтэй 2-с дээш насныханд зориулав. -Çурагт ном учраас
зургийг нь хараад хүүхдэдээ өөрийн үгээр ярьж өгч болно.
Çургийн хувьд хүүхдийн нүдэнд ачаалал өгөхгүй хялбар шийдлээр
чадварлаг зурсан тул хүүхэд ганцаараа үзсэн ч ойлгоно.

22900

4707525

ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД-2 “ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД 1,2,3”
гэсэн зурагт номын цоморлог юм. Ном тус бүрдээ сонирхолтой
түүхүүдтэй 2-с дээш насныханд зориулав. -Çурагт ном учраас
зургийг нь хараад хүүхдэдээ өөрийн үгээр ярьж өгч болно.
Çургийн хувьд хүүхдийн нүдэнд ачаалал өгөхгүй хялбар шийдлээр
чадварлаг зурсан тул хүүхэд ганцаараа үзсэн ч ойлгоно.

22900

ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД-3 “ХАМТДАА УНШИХ ТҮҮХҮҮД 1,2,3”
гэсэн зурагт номын цоморлог юм. Ном тус бүрдээ сонирхолтой
түүхүүдтэй 2-с дээш насныханд зориулав. -Çурагт ном учраас
зургийг нь хараад хүүхдэдээ өөрийн үгээр ярьж өгч болно.
Çургийн хувьд хүүхдийн нүдэнд ачаалал өгөхгүй хялбар шийдлээр
чадварлаг зурсан тул хүүхэд ганцаараа үзсэн ч ойлгоно.

22900

4707011

ХАНЗЫГ ХАНЗАЛ

20000

4707049

ХАР ДАРСАН ТӨР-МИЧ ШҮТЭХ ЦАГ 12 БОТЬ Энэ романы
зохиомж онцгой сонин. Ер нь Япон-Монголын үе үеийн харьцааг
домог зүйн сэтгэлгээгээр баяжуулж цагийн хэлхээнд сүлжиж
хийсэн бүтээл гэхэд болно.Өдрөө хүлээж хэвтсэн Хорлоо эмгэн
телевизээр сумо үзэж суугаад гэнэт эдгэлээ гэвэл та итгэх үү!

20000

4707127

ХАР СУДАР ЗӨӨЛӨН О.Памук 1952 онд Түркийн Истанбул хотод
төрсөн. Багадаа зураач болох хүсэлтэй байсан ч заяа төөргөөрөө
зохиолч болсон хүн. Түрэг буюу бидэнтэй үүх түүхийн холбоотой
омог угсаатнаас Нобелийн утга зохиолын шагнал хүртсэн цорын
ганц зохиолч. Зохиол бүтээл нь хэдэн жилийн өмнөх мэдээгээр
дэлхийн улс түмний 50 гаруй хэлээр, нийт 7 сая гаруй хувиар
хэвлэгдсэн, тийнхүү хамгийн их гүйлгээтэй номын зохиогч гэж
Түрктээ алдаршжээ.

18900

4707128

ХАР СУДАР О.Памук 1952 онд Түркийн Истанбул хотод төрсөн.
Багадаа зураач болох хүсэлтэй байсан ч заяа төөргөөрөө
зохиолч болсон хүн. Түрэг буюу бидэнтэй үүх түүхийн холбоотой
омог угсаатнаас Нобелийн утга зохиолын шагнал хүртсэн цорын
ганц зохиолч. Зохиол бүтээл нь хэдэн жилийн өмнөх мэдээгээр
дэлхийн улс түмний 50 гаруй хэлээр, нийт 7 сая гаруй хувиар
хэвлэгдсэн, тийнхүү хамгийн их гүйлгээтэй номын зохиогч гэж
Түрктээ алдаршжээ.

24900

4707526

4707216

ХАРРИ АВГУСТЫН ЭХНИЙ АРВАН ТАВАН АМЬДРАЛ Зарим
хүмүүс нэг удаа амьдраад үхдэггүй. Харри Август үхээд дахин
өөр газар мэндэлж ,амьдралаа цаашид үргэлжлүүлэх чадвартай
нэгэн. Түүнийг хүүхэд байхад өмнөх амьдралынх нь ой санамж
байнга дагана. 11 дэх амьдрал дээр нь түүнтэй адил нэгэн охин
гарч ирснээр Августын амьдрал орвонгоороо өөрчлөгддөг.

НОМ
4707006

ХОРИЗОН ТЭНГЭРИЙН ХАЯА I-II

4707013

ХОТЖИЛТ #Хотжилт роман нэгдүгээр бүлэг. Нэгдүгээр хэсэг
Эцгийн холчийг эх ойртуулж, Эхийн элбэрлээр хүү хүмүүжнэ.
Мянгат нь биш ч малчин айлын ганц хүү Жамбалдоржийн
Содномдорж аавын дэргэдээс холдож үзсэн ч аймгийн
төвөөс хэтэрч шалиагүй дунд сургуулийн есдүгээр ангийг
дундын дүнтэйгээр дүүргэж арван найман насыг амталсан
даруйдаа цэрэг эрийн албыг нэр төртэйгөөр нэгхэн жил
хаан нэг сонгуульт жилээс дараагийн сонгуулийн жил хүртэл
хөдөө айлын хөрөнгөний эзэн сууж өдөр хоног, сар жилүүдийг
жаргалтайгаар жавхалзаж эх нь зандарвал залхуурч эцэг
нь найрлавал найрамдаж найзуудтайгаа нийлэн наадаж
өнгөрүүлнэ.
ХӨВГҮҮДИЙН 365 ТҮҮХ Гайхамшигт адал явдал, уран
дүрслэл, хөгжилтэй түүхүүдээс бүтэх 365 үлгэр, шүлэгтэй цогц
бүтээл!Зоригт далайн дээрэмчин, хүчирхэг шидтэн, нисдэг
луутай хамт эрэлхэг адал явдалд гараарай. Мөн сэргэлэн Жак
хүүтэй хамт аварга биетний гэрээр зочилж, Хансель, Гретель
хамт шулмын эсрэг тэмцээрэй.

4707398

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

25000

4707318

7900

20000

ХӨГШИН ЧОНО УЛЬСАН НЬ Он цагийн шалгарлаар уншигчдын
зүрх сэтгэлд хоногшсон хуучны, хүнд нэгийг бодогдуулж, хоёрыг
тунгаалгах Монголын нэрт зохиолчдын сонгомол өгүүллэг,
туужуудыг эмхэтгэн хүүхэд багачууддаа цувралаар хүргэж байна.
Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хүн байгалийн шүтэлцээ, хайрлан
энэрэх зэрэг ёс суртахуунт ухамсрыг өөртөө бий болгоход
нөлөөлөхүйц агуулгатай учраас эдгээр зохиолыг БСШУСЯ-наас
нэрлэн хүүхэд багачууддаа түгээн уншуулахыг зорьсон биз ээ.

4707370

7900

29900

ХӨӨРХИЙ ДӨӨ БОЛДОО МИНЬ Он цагийн шалгарлаар
уншигчдын зүрх сэтгэлд хоногшсон хуучны, хүнд нэгийг
бодогдуулж, хоёрыг тунгаалгах Монголын нэрт зохиолчдын
сонгомол өгүүллэг, туужуудыг эмхэтгэн хүүхэд багачууддаа
цувралаар хүргэж байна. Хүүхдийн хүмүүжил төлөвшил, хүн
байгалийн шүтэлцээ, хайрлан энэрэх зэрэг ёс суртахуунт
ухамсрыг өөртөө бий болгоход нөлөөлөхүйц агуулгатай учраас
эдгээр зохиолыг БСШУСЯ-наас нэрлэн хүүхэд багачууддаа
түгээн уншуулахыг зорьсон биз ээ.

4707037

ХӨХ СУДАР -1 ЗӨӨЛӨН В.Инжаннашийн “Хөх судар” бол
монголын туужисын зохиолд шинэчлэл хийсэн бүтээл юм. “Хөх
судар”-т Монголын эртний яруу найргийн зүйл, ерөөл магтаал
нэлээд орсноос гадна ардын дууны зүйл ч бий. “Хөх судар”-ын
эхний 60 бүлэгт Чингис хааны үеийн хэрэг явдал, сүүлийн 9
бүлэгт Өгөөдэй хаан ор сууснаас хойшх үйл явдлыг гаргажээ.

25000

4707038

ХӨХ СУДАР -2 ЗӨӨЛӨН Тус бүтээл нь тухайн үеийн монгол
үндэстнийг мунхаг бядуу хэмээн гадуухан байсамжилж байсан
харийнханы доромжлолыг эсэргүүцэж, үндэснийхээ цог сүлдийг
мандуулах, монголын ноёд тайж нараас, үндэс язгуураа бодолгүй
эд ашгийн боол болж, монгол тоотны дийлэнх үндэстнийхээ
түүхийг мэдэхгүй, үндэстнээ голж, жигших үзэл буй болж байсныг
шүүмжлэн сэнхрүүлж, үндэстнээ хайрлах сэтгэлийг буй болгох
зорилгоор бичигдсэн байна.

25000

4707039

ХӨХ СУДАР-3 ЗӨӨЛӨН В.Инжаннашийн “Хөх судар” бол
Монголын туужсийн зохиолд шинэчлэл хийсэн бүтээл бөгөөд
зохиогч түүхэн хэрэг явдлыг ерийн хүүрнэн тоочихын хамт
зарим учир шалтгаан үйл явдлыг домог хууч, ерөөл магтаал,
шүлэг дуу гэхчлэн уран зохиолын олон төрөл зүйлийн хэлбэрээр
илэрхийлж, уран дүрслэл, хэлний элдэв яруу хэрэглүүрийг
өргөнөөр ашиглажээ.

25000

4707019

ХӨХ СУДАРНЫ ХАЙРЦАГ Номын хайрцаг

25000

4707616

ХӨХ ТЭНГИСИЙН ШИЛЖИЛТ “Хөх тэнгисийн шилжилт” ямар ч
төрлийн байгууллага, бизнес эрхлэгч, хувь хүнд одоо байгаа зах
зээлээсээ хэрхэн шинэ зах зээлд гарч, өсөж дэвжих аргачлалыг
заасан, ухаалаг, системтэй төлөвлөлтийг санал болгох гарын
авлага юм.

24900

4707391

ХӨХӨӨ НАМЖИЛ-БС Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын шилмэл
үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ, энэ
бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч ард
түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн.

5900

4707234

ХУБИЛАЙ-4 /БАРЛУСЫН ХӨЛӨГ/ Чингис хааны байлдан
дагууллын хүрээ хязгаар тэлэхэд бахдам түрэмгий, бардам
омголон Хубилайн баатарлан зүтгэсэн гавьяаг “Баруласын
хөлөг”-т өгүүлжээ.

19900

4707396

ХУН ШУВУУНЫ ҮЛГЭР Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн.

5900

4707293

ХУНТАЙЖ ГУЙЛГАЧИН ХОЁР XVI зууны хоёрдугаар мөчлөгийн
эцсээр юмсан. Намрын нэг өдөр Лондон хотод хоёр жаал
мэндэлжээ. Нэг нь Лондоны ядуусын хорооллын Хогийн хааанд
амьдардаг Том хүү, харин нөгөөн нь “догшин” хэмээн олноо
алдаршсан Английн Наймдугаар Генрих хааны удам залгах ганц
хүү Уэльсийн хунтайж Зургаадугаар Эдуард ажээ.

9900

4707249

ХУРЛИЙЗ БҮСГҮЙ ЗӨӨЛӨН Та өмнө нь хэн нэгэн бүсгүйд
сэтгэл зүрхээ өгч байсан уу?Тэр бүсгүй чинь хорвоод хосгүй
үзэсгэлэнтэй хурлийз бүсгүй бөгөөд харц дорд гаралтай боол
нэгэн бол та яах байсан бол?...Адал явдалд дурлагч англи залуу
Эдвард нэгэн хэвийн амьдралаасаа уйдан хорвоо ертөнцөөр
хэрэн хэсэх аялалдаа гарна.

18900

4707281

ХҮЙТЭН БАЙШИН-7 Эзэнгүй байшин үрчлэгдсэн Эстэр
аймшигтай нууцыг нуусан хэдий ч бардам зантай хатагтай
Дэдлок, хорон санаат өмгөөлөгч ноён Тулкингорн нартай таарах
хувьтай байжээ. Диккенсийн энэхүү зохиол Лондон хотыг бүрхсэн
манангаас ч илүү тэдний амьдрал хуйвалдаан, худал хуурмаг
дунд орооцолдсон байдгийг харуулсан юм.

4900

4707123

ХҮЙТЭН ХОТЫН РОМАНС Өнөөгийн Монголын уран зохиолд
нийгмийн шилжилтийн үеийн хот, хотын хүмүүсийн амьдралын
талаар бичсэн зохиол төдийлөн элбэг бус. Тэр тусмаа уран
сайхны өвөрмөц шийдлээр, нийгэм цаг үеийн байдалтай холбон
харуулсан бүтээл бараг бичигдээгүй гэж хэлж болно.

25000

4707359

ХҮЛЭГ МОРЬДЫН ТҮҮХ Хүлэг морьдын тухай гайхамшигт үлгэр,
түүхүүд.

29900

4707550

ХҮНИЙ БИЕИЙН ТУХАЙ 100 БАРИМТ Та өөрийн биеийн эрхтэн,
системүүд дундуур сонирхолтой аялал хийж үзмээр байна уу?Хүний
биеийн талаар мэдэх ёстой олон мэдлэгийг та энэ номноос олж
аваарай. Нэг зуун баримт мэдээлэл бас хөгжилтэй зургууд нь хүний
биеийн бүтцийн тухай, бие хэрхэн ажилладаг тухай бүх зүйлийг
танд зааж өгнө. Сэдэв бүрийн дор өгсөн сонирхолтой асуултууд
таны мэдлэгийг тогтооно. Таалан уншина уу.

9900

4707369

ХҮСЭЛ МӨРӨӨДЛИЙН ТУУЖ Хүсэл мөрөөдлийн туужОн
цагийн шалгарлаар уншигчдын зүрх сэтгэлд хоногшсон хуучны,
хүнд нэгийг бодогдуулж, хоёрыг тунгаалгах Монголын нэрт
зохиолчдын сонгомол өгүүллэг, туужуудыг эмхэтгэн хүүхэд
багачууддаа цувралаар хүргэж байна.

7900

4707300

ХҮҮХДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

44900

4707386

ХӨВГҮҮДИЙН УНШИХ СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД-1 Робин
Гүүдийн домог, Гүливерийн аялал, Робинзон Крузо, Сарны
тосгон, 80 хоногт дэлхийг тойрсон нь зэрэг хүн төрөлхтний
сэтгэлд хоногшсон дэлхийн сонгодог түүхэн, адал явдалт
зохиолуудыг хүүхэд багачууддаа зориулан хялбаршуулан
найруулж, гайхамшигт зургаар амилуулан нэгдүгээр дэвтэр
болгон хүргэж байна.

4707387

ХӨВГҮҮДИЙН УНШИХ СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД-2 Хүүхэд
багачуудын унших дуртай сэтгэл хөдөлгөм адал явдалт, түүхэн,
сонгодог зохиолууд-Шадар гурван цэрэг-Хүйтэн байшин-Ахмад
Күүк-Кантервил шилтгээн дэх сүнс-Хоё хотын тухай тууж зэрэг
үлгэрүүд багтсан байна.

26900

4707290

ХӨВГҮҮДИЙН УНШИХ ТҮҮХҮҮД-1 “Хичээнгүй бичлэг ном” цуврал
нь цэвэр, сайхан бичиж сурахыг хүсэж буй багачуудад зориулсан
ном юм. Хүүхэд дармал үсэгтэй ном уншин, бичмэлээр бичихэд
үсгүүдээ андуурахаас авхуулаад бэрхшээл их гардаг. Харин
хичээнгүй бичлэгт ном унших, дуурайн бичсэнээр андуурч
төөрөхгүй, цэвэр сайхан бичиж, хэвшинэ.

6900

4707291

ХӨВГҮҮДИЙН УНШИХ ТҮҮХҮҮД-2 “Хичээнгүй бичлэг ном” цуврал
нь цэвэр, сайхан бичиж сурахыг хүсэж буй багачуудад зориулсан
ном юм. Хүүхэд дармал үсэгтэй ном уншин, бичмэлээр бичихэд
үсгүүдээ андуурахаас авхуулаад бэрхшээл их гардаг. Харин
хичээнгүй бичлэгт ном унших, дуурайн бичсэнээр андуурч
төөрөхгүй, цэвэр сайхан бичиж, хэвшинэ.

6900

4707455

ХӨВГҮҮДИЙН ҮЛГЭР-1 Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших дасгалын
ном хайж байна уу? Тэгвэл бид “Үелж унших ном” цувралынхаа
дараагийн номуудыг эрэлхэг зоригт хөвгүүддээ зориулж байна.
Номын онцлог:- Өнгөөр ялган, үелэн будсан учир уншиж сурч буй
хүүхдэд хялбар дөхөм байна.

6900

4707456

ХӨВГҮҮДИЙН ҮЛГЭР-2 Хүндэт эцэг эхчүүдээ танай хүүхэд
уншиж сурч байгаа юу? Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших дасгалын
ном хайж байна уу? Тэгвэл бид “Үелж унших ном” цувралынхаа
дараагийн номуудыг эрэлхэг зоригт хөвгүүддээ зориулж байна.
Номын онцлог:- Өнгөөр ялган, үелэн будсан учир уншиж
сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна.-Уншихад хялбар том
үсэгтэй-Зурагт ном тул хүүхэд уйдахгүй унших үйлийг зураг
дэмжих боломжтой- Өмнөх цувралтайгаа харьцуулахад үгийн
үеийн тоо олон, үлгэрийн бичвэрийн хэмжээ их тул унших
дадлага, дасгал хийхэд илүү тохиромжтой. Үлгэрүүд:-Алтаар
өндөглөдөг галуу- Хансел, Гретел хоёр- Тэнгэр ниссэн Икарус
хүү-Тоорон хүү

4707457

ХӨВГҮҮДИЙН ҮЛГЭР-3 Хүндэт эцэг эхчүүдээ танай хүүхэд
уншиж сурч байгаа юу? Үсгүүдээ үзэж дуусаад унших
дасгалын ном хайж байна уу? Тэгвэл бид “Үелж унших ном”
цувралынхаа дараагийн номуудыг эрэлхэг зоригт хөвгүүддээ
зориулж байна. Номын онцлог:- Өнгөөр ялган, үелэн будсан
учир уншиж сурч буй хүүхдэд хялбар дөхөм байна.-Уншихад
хялбар том үсэгтэй-

26900

6900

6900

4707164

ХӨВҮҮН ЗАЯА ЗӨӨЛӨН Аркадий бол хамжлагын албат хүний
хууль ёсны гэр бүлийн хүүхэд, гэхдээ цусан эцэг нь хамжлагын
эзэн өөрөө. Энэ хууль бус эцэг нь түүнийг хар нялхаас нь
бусдын гарт өгсөн учраас эцэг эхийн элбэрэл хайрыг үзээгүй,
харц гаралтайдаа шаналж өссөн нэгэн. Гэхдээ зохих шатны
сургуулиар дамжсаар гимнази төгссөн, толгойд нь хорвоог яаж
барах тухайд нэгэн “санаа” төрсөн нэгэн.

24900

4707194

ХӨВҮҮН ЗАЯА Аркадий бол хамжлагын албат хүний хууль ёсны
гэр бүлийн хүүхэд, гэхдээ цусан эцэг нь хамжлагын эзэн өөрөө.
Энэ хууль бус эцэг нь түүнийг хар нялхаас нь бусдын гарт өгсөн
учраас эцэг эхийн элбэрэл хайрыг үзээгүй, харц гаралтайдаа
шаналж өссөн нэгэн. Гэхдээ зохих шатны сургуулиар дамжсаар
гимнази төгссөн, толгойд нь хорвоог яаж барах тухайд нэгэн
“санаа” төрсөн нэгэн.

24900

4707105

4707095

ХӨГЖМИЙН ЭГШИГ ЗӨӨЛӨН Хувь заяаны эрхээр хайрт
бүсгүйнхээ гэр бүлийг даган харийн орныг зорин эх нутгаасаа,
элгэн саднаасаа холдон одсон залуу хүү амьдралын эргүүлэг
нугачаанд сөхөрч бүдэрсээр, тэмцэн боссоор, эх орноосоо
улам бүр холдон холдсоор... Харийн оронд амьдралынхаа
дийлэнх хугацааг өнгөрөөсөн ч түүний сэтгэл зүрхэнд Монгол
хэмээх нэгэн нэр үүрд мөнхийн хадагдаастай, эх орных
нь, элгэн садных нь тухай бодол зүрх сэтгэлд нь мөнхөд
уяастай...
ХӨГЖМИЙН ЭГШИГ Хувь заяаны эрхээр хайрт бүсгүйнхээ гэр
бүлийг даган харийн орныг зорин эх нутгаасаа, элгэн саднаасаа
холдон одсон залуу хүү амьдралын эргүүлэг нугачаанд сөхөрч
бүдэрсээр, тэмцэн боссоор, эх орноосоо улам бүр холдон
холдсоор... Харийн оронд амьдралынхаа дийлэнх хугацааг
өнгөрөөсөн ч түүний сэтгэл зүрхэнд Монгол хэмээх нэгэн нэр
үүрд мөнхийн хадагдаастай, эх орных нь, элгэн садных нь тухай
бодол зүрх сэтгэлд нь мөнхөд уяастай...
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18900

34900

24

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707319

ХҮҮХДИЙН ОЮУНЫ 100 ДАСГАЛ Оюуны 100 дасгал нь бөгөөд
хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлж, жижиг булчингийн
хөгжлийг дэмжинэ.Цэг холбох, тоо бодох, ялгаа олох, төөрдөг
байшингаар явах, үгийн сүлжээ бөглөх, гүйцээж зурах, өнгө
ялган будах зэрэг 100 гаран дасгалтай.

14900

4707317

ХҮҮХДИЙН СЭТГЭХҮЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ НОМ Энэхүү ном нь
таны хүүхдийн сэтгэх бодох чадварыг хөгжүүлж, гарын жижиг
булчингийн хөгжлийг нь дэмжинэ.

7900

4707461

ХҮҮХДИЙН ХАМГИЙН СОНИРХОЛТОЙ 1000 АСУУЛТ Дэлхий
ертөнц, сансар огторгуй, хүний бие, хоол хүнс, амьтан ургамал,
чухал нээлтүүд болон ололтуудын тухай бүхий л мэдээллийг
олж мэдэх болно. Өнгөт зургуудтайгаас гадна туршилт, зөвлөгөө
мэдлэгт дусал нэмэр гэх мэт нэмэлт мэдээллүүдийг агуулсан
хэсгүүдтэй. 6+ насны хүүхдүүдэд зориулсан байна.

44900

4707419

ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ДЭЛХИЙН ГАЗАРЗҮЙН АТЛАС Хүүхэд
багачуудын сонирхол татахуйц, тэдний сэтгэхүйн онцлогт
тохирсон байдлаар бичигдсэн тус ном нь манай дэлхийг
тивүүдээр нь хуваан харуулахын сацуу сонирхолтой баримт
мэдээлэл, статистик тоо баримт, гэрэл зургуудыг оруулсан байна.

24900

4707379

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ ДЭВТЭР “Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл” ном нь өсвөр насныханд зориулсан цуврал
юм. Зохиолын гол дүр 14 настай охин Никки Максвелл шинэ
сургуульд шилжиж ирснээр зохиол эхэлдэг бөгөөд сургуульдаа
дасан зохицох гэж, хөөрхөн од охидын эгнээнд орох гэж
хичээнэ. Гэвч ар араасаа цуварсан азгүйтэл, бүтэлгүйтэл,
гадуурхалтай нүүр тулдаг ч охин тэр бүхнийг хэрхэн даван туулж
байгааг сонирхолтой, хөгжилтэй, инээдтэй, донжтой маягаар
илэрхийлсэн зохиол юм.

4707339

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-1 “Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл” ном нь өсвөр насныханд зориулсан цуврал
юм. Зохиолын гол дүр 14 настай охин Никки Максвелл шинэ
сургуульд шилжиж ирснээр зохиол эхэлдэг бөгөөд сургуульдаа
дасан зохицох гэж, хөөрхөн од охидын эгнээнд орох гэж хичээнэ.

19900

4707490

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-2 “Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл” ном нь өсвөр насныханд зориулсан цуврал
юм. Зохиолын гол дүр 14 настай охин Никки Максвелл шинэ
сургуульд шилжиж ирснээр зохиол эхэлдэг бөгөөд сургуульдаа
дасан зохицох гэж, хөөрхөн од охидын эгнээнд орох гэж хичээнэ.

19900

4707491

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-3 “Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл” ном нь өсвөр насныханд зориулсан цуврал
юм. Зохиолын гол дүр 14 настай охин Никки Максвелл шинэ
сургуульд шилжиж ирснээр зохиол эхэлдэг бөгөөд сургуульдаа
дасан зохицох гэж, хөөрхөн од охидын эгнээнд орох гэж хичээнэ.

19900

4707609

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-4 *Хэрсүү охины өдрийн
тэмдэглэл: Гайхмаар юмгүй амьдралын түүхээс*Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл 2: Тийм ч олны танил биш үдэшлэгийн охины
түүх*Хэрсүү охины өдрийн тэмдэглэл 3: Тийм ч авьяаслаг биш
поп одын түүх Номын гол баатар, өөртөө жаахан итгэл муутай ч
зоримог, ухаалаг, үзэсгэлэнтэй, хэрсүү охин Эринд зориулав

3000

19900

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-5 *Хэрсүү охины өдрийн
тэмдэглэл: Гайхмаар юмгүй амьдралын түүхээс*Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл 2: Тийм ч олны танил биш үдэшлэгийн охины
түүх*Хэрсүү охины өдрийн тэмдэглэл 3: Тийм ч авьяаслаг
биш поп одын түүх* Хэрсүү охины өдрийн тэмдэглэл 4: Тийм ч
эрхэмсэг биш мөсөн гүнжийн түүх

19900

4707611

ХЭРСҮҮ ОХИНЫ ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ-6 *Хэрсүү охины
өдрийн тэмдэглэл: Гайхмаар юмгүй амьдралын түүхээс*Хэрсүү
охины өдрийн тэмдэглэл 2: Тийм ч олны танил биш үдэшлэгийн
охины түүх*Хэрсүү охины өдрийн тэмдэглэл 3: Тийм ч авьяаслаг
биш поп одын түүх* Хэрсүү охины өдрийн тэмдэглэл 4: Тийм
ч эрхэмсэг биш мөсөн гүнжийн түүх*Хэрсүү охины өдрийн
тэмдэглэл 5: Тийм ч ухаалаг биш их мэдэгчийн түүх

19900

4707608

ХЭСҮҮЛЧИН АРВАН ХОЁР ӨГҮҮЛЛЭГ Нобелийн шагналт
зохиолч Габриель Гарсия Маркесийн *Хэсүүлчин арван хоёр
өгүүллэг* хэмээх өгүүллэгийн түүврийг Болор судар хэвлэлийн
газраас эрхлэн гаргаж ,уншигч танд хүргэж байна.

19900

4707071

ХЭТЭРХИЙ ОЛОН КАТЕРИНУУД Майкл Л.Принцийн шагналт
ном”Лос Анжелес Таймс”-ын шилдэг номын жагсаалтад багтсан.
Инээд наргиантай, бүхэлдээ сонирхолтой, эхнээсээ дуустал
хөгжилтэй.” - “Kirkus Reviews””Чангаас чанга инээж хөхөрч унших
хөгжилтэй ном... “том хүн” болж, машинтайгаа холын аялалд
гарч байгаа нь өмнөх үеийн алдар нэртэй олон оддын дурсгалыг
хүндэтгэхийн зэрэгцээ егөөдөн шоглосон хэрэг байлаа”. -

18900

4707072

ЦААСАН ХОТУУД Квентин Жейкобсон бүр жаахан хүүхэд
байхаасаа л Марго Рот Шпигельманыг алсаас ширтдэг байв.
Гэтэл нэгэн шөнө Марго яг л нинжа шиг гадаад төрхөө өөрчлөөд
хэн нэгнээс өшөө авах төлөвлөгөөндөө түүнийг оролцуулахаар
цонхоор гулсан орж ирснээр амьдралд нь бас цөмрөв.

18900

4707112

ЦАГ ТӨРИЙН ҮЙМЭЭН ЗӨӨЛӨН ...Богд хаант Монгол Улс
Манжийн дэглэм, автономит засаг, Гамингийн арми, Барон
Унгернд эзлэгдэн байж Ардын хувьсгалд хүрнэ. Энэ үеэр
Зүүнхараа пүүсийн гурван жинчин Богдын хүрээгээр дайран
Жанчхүү хүрээд Шү СюЖэний армид олзлогдоно. Ардын нам
нууцаар байгуулагдаж, Зөвлөлт Оросоос тусламж авахаар үгсэх
үед Богдын хүрээнд төрийн үймээнд зовнин сэтгэлийн гутралд
орсон Балданцэрэн гүн Сүхбаатар жанжинг сэм дэмжихийн
хажуугаар Оюундарь гэгч бүсгүйг хараад сэтгэлтэй болно...

18900

ЦАГ ТӨРИЙН ҮЙМЭЭН ...Богд хаант Монгол Улс Манжийн
дэглэм, автономит засаг, Гамингийн арми, Барон Унгернд
эзлэгдэн байж Ардын хувьсгалд хүрнэ. Энэ үеэр Зүүнхараа
пүүсийн гурван жинчин Богдын хүрээгээр дайран Жанчхүү
хүрээд Шү СюЖэний армид олзлогдоно. Ардын нам нууцаар
байгуулагдаж, Зөвлөлт Оросоос тусламж авахаар үгсэх үед
Богдын хүрээнд төрийн үймээнд зовнин сэтгэлийн гутралд орсон
Балданцэрэн гүн Сүхбаатар жанжинг сэм дэмжихийн хажуугаар
Оюундарь гэгч бүсгүйг хараад сэтгэлтэй болно...

34900

4707610

4707206

4707531

ЦАГААН БУГА Хубилай хааны цэрэг Японыг эзэлсний дараа
дэлхийн түүх эргэж, нүүдлийн соёл иргэншил энэ улсад хэрхэн
хөгжсөнийг моринд эрэмгий, эрэлхэг, даруу Таака хэмээх
хөвгүүнээр дамжуулан дүрсэлсэн уран зөгнөлт тууж. Хүн байгалийн
хүйн холбоо хуудас бүрт нь шингэсэн энэхүү нэн сонирхолтой
бүтээлийг цагаан бугын тухай кельт домгоор зангиджээ.

12900

4707228

ЦАГААН БЭЭЛИЙ ЗӨӨЛӨН Хатагтай нь санамсаргүй мэт цагаан
бээлийгээ унагааж хайраа илчлэн хайртай хоёр уллмаар ойртон
хайр сэтгэл оргилох боловч мөнөөх цагаан бээлийний гайгаар
хоёр биенээсээ салж зовж зүдэрдэг. Хайртай хоёрын хагацаж
салахад хар хорон санаанаас гадна мөнөөх л цагаан бээлий гол
үүрэг гүйцэтгэнэ.

20000

4707091

ЦАГААН СОЁОТ

12900

4707009

ЦАГТ 100 АНГЛИ ҮГ ЦЭЭЖЛЭХ НУУЦ 2 Дан ганц үг цээжлэх нь
нэг талаар явцгүй. Тухайн үг өгүүлбэрт ямар байдлаар орсон
байна, тухайн нэр үг, тэмдэг нэр, үйл үг ямар хэлбэрээр, ямар
утгаар хэрэглэгдэж байна гэдгийг мэдэх нь чухал байдаг. Иймд уг
номонд тухайн англи үг орсон, өгүүлбэр мөн түүнийг орчуулсан
монгол орчуулгыг хамтатган бичсэн болно.

20000

4707374

ЦАРЦАА НАМЖИЛ /PANOBOOK/ Монголчууд бид эрт дээр
үеэс ардын аман зохиол, үлгэр домог, цэцэн билигт ардхынхаа
сургаал ухаан, өв соёлоос суралцаж, хүмүүжиж, ирээдүй хойч
үедээ өвлүүлэн үлдээж ирсэн арвин баялаг уламжлалтай. Энэ ч
утгаараа бид ардын шилдэг үлгэрээсээ дээжлэн картонан зурагт
ном болгон бяцхан дүү нартаа хүргэж байна. Хүүхэддээ багаас нь
ардын соёл уламжлалаа таниулан, түүгээр хүмүүжүүлж чадваас
үндэсний дархлаа суусан болж төлөвшихөд тусална.

13900

4707489

ЦАСАН ОХИН ХАТУУ Цасан охины тухай хөгжилтэй, сонирхолтой
түүхийг бяцхан хүү, охиндоо уншин өгч, цасан охинтой
танилцуулаарай.

10900

4707566

ЦУС СОРОГЧИД Шөнийн харанхуйд цус сордог амьтад олз хайн
хэрэн хэсэх үхэгдсийн бараан ертөнц рүү өнгийх үү?Цус сорогчид
хаа сайгүй байна. Үлгэр домогт ч, тайлагдашгүй ертөнцөд ч,
номонд бас кинонд. Тэдэнд юу эрч хүч өгдгийг олж мэдэж, хэрхэн
тэднийг таньж болохыг сурч, хамгийн чухал нь тэднээс хэрхэн
ангижирч болохыг мэдэж аваарай.

9900

4707397

ЦУУТЫН ЦАГААГЧ ГҮҮ Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн. Үлгэрүүдийн зарим эртний үг хэллэг нь
өнөөгийн нөхцөлд ойлгоход зарим талаар хүндрэлтэй тул бид
хүүхдүүд та бүхэнд зориулж, шинэчлэн найруулсан билээ.

5900

4707510

ЦУУТЫН ЦАГААЧ ГҮҮ /PANOBOOK/ Монголчууд бид эрт дээр
үеэс ардын аман зохиол, үлгэр домог, цэцэн билигт ардхынхаа
сургаал ухаан, өв соёлоос суралцаж, хүмүүжиж, ирээдүй хойч
үедээ өвлүүлэн үлдээж ирсэн арвин баялаг уламжлалтай.

13900

4707218

ЦЫШИ ХАТАН Түгээмэл элбэгт Сянфэн хааны доод зиндааны
татьар эм байсан Цыши 1856 онд ганц хүү төрүүлсэн нь ирээдүйн
Бүрэн засаг Тунжи хаан байв. Эзэн хааныг нас барсны дараа
хаан ширээнд залрах үедээ зургаан настай хүүгийнхээ өмнөөс
төр баригч гурван хүний нэг болжээ.

28900

4707226

ЧАМТАЙ УЧИРСНААС ХОЙШ

18900

4707122

ЧАМТАЙ УЧРАХААС ӨМНӨ Тэр нэгэн өдрийн санамсаргүй осол
Уилл Трейнорын амьдралыг орвонгоор нь эргүүлжээ. Түүний
хувьд бүх зүйлс дэндүү өчүүхэн, уйтгар гунигтай, бас ямар
ч утгагүй болсон бөгөөд энэ тавиланг хэрхэн өөрчлөхөө тэр
сайн мэдэж байлаа. Гэтэл гэнэт Луи гарч ирнэ. Бүсгүй түүний
амьдралд орж ирснээр бүгдийг эргүүлж, цоо шинэхэн өнгө аяс
нэмэхийг Уилл үнэндээ яахан мэдэх билээ.

18900

4707161

ЧЕРНОБЫЛИЙН ЭМГЭНЭЛТ ЗАЛБИРАЛ “Чернобылийн эмгэнэлт
залбирал”Зөвлөлт гүрний сүүл болон түүний дараа үеийнхний
амьдралыг үзүүлэх баримтат-уран сайхны зохиолуудаараа
алдаршсан Беларусийн зохиолч Светлана Алексиевичийн
бүтээл монгол хэлээр анх удаа гарч байна.

16900

4707394

ЧИГЧИЙН ЧИНЭЭ ХҮҮ Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн. Үлгэрүүдийн зарим эртний үг хэллэг нь
өнөөгийн нөхцөлд ойлгоход зарим талаар хүндрэлтэй тул бид
хүүхдүүд та бүхэнд зориулж, шинэчлэн найруулсан билээ.

5900

4707147

ЧИНААГИЙН ГАЛСАН ТУУЖУУД

14900

4707158

ЧИНГИС ХААН ХАРОЛЬД ЛЭМБ

18900

4707115

ЧИНГИС ХААНЫ НУУЦ ТҮҮХ-1,2 Эзэн богд Чингис хааны, Их
Монгол улсын хүчирхэгжин мандсан цаг үе нь хүний ертөнцийн
сүүлийн мянган жилийн түүхийн оргил юм. Өнөөгийн шинэ
Монголчууд бидний бахархахгүй байхын аргагүй, мэдэхгүй
байхын эрхгүй түүх бол энэ билээ. “Монголчууд гэж хэн бэ?
Гэсэн дээрэнгүй асуултад Та шууд хариулж чадах уу?” Чадахгүй
бол энэ романыг заавал уншаарай. Чингис хааны тухай бусад
зохиолоос уншаагүй сонин сайхныг та уншиж тунгаах болно.

60000

4707229

ШАДАР ГУРВАН ЦЭРЭГ /ЗӨӨЛӨН/ Уг зохиолд эрэлхэг зоригт
Артаньян болон хүчирхэг шадар цэргүүд болох Атос, Арами,
Портос нарын амьдрал, хайр дурлалыг тухайн үеийн нийгэм, цаг
үетэй нь хослуулан гаргаж өгсөнөөрөө онц сонирхолтой болжээ.
Мөнхүү хүн гэдэг амьтан хүссэн зорьсныхоо төлөө тууштай
тэмцвээс бүтэхгүй зүйл үгүйг зохиолын гол шугам болгожээ.

20000

4707221

ШАДАР ГУРВАН ЦЭРЭГ Уг зохиолд эрэлхэг зоригт Артаньян
болон хүчирхэг шадар цэргүүд болох Атос, Арами, Портос нарын
амьдрал, хайр дурлалыг тухайн үеийн нийгэм, цаг үетэй нь
хослуулан гаргаж өгсөнөөрөө онц сонирхолтой болжээ. Мөнхүү
хүн гэдэг амьтан хүссэн зорьсныхоо төлөө тууштай тэмцвээс
бүтэхгүй зүйл үгүйг зохиолын гол шугам болгожээ.

24900

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4707278

ШАДАР ГУРВАН ЦЭРЭГ-4 Д’Артаньян дээд зиндааны цэргүүд
болох хааны шадар цэргүүдийн нэг болохыг хүсдэг байжээ.
Гэхдээ тэрээр шадар цэргүүдийн дунд хамгийн нэр хүндтэй
Портос, Атос, Арамис гуравтай нэгэн өдөр тулалдах болно гэж
зүүдэлж ч байсангүй. Түүний онгироо бардам зан нь түүний адал
явдлын эхлэл нь болсон юм.

4707522

ШЕКСПИРИЙН СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД Английн алдарт
жүжгийн зохиолч Уилльам Шекспирийн сонгодог зохиол Ромео
Жульетта хоёр, Гамлет, Зуны шөнийн зүүд, Макбет, 12 дахь
шөнө, Тампест зэрэг инээдмийн болоод эмгэнэлт зохиолуудыг
хүүхэд багачууддаа
зориулан хялбаршуулан найруулсан
хувилбарыг гайхалтай уран зургуудаар амилуулан түүний
амьдрал, цаг үе, уран бүтээлийн намтар түүхийн хамтаар
хүргэж байна.1. 12 дахь шөнө2. Ромео Жульетта 3.Темпест4.
Зуны шөнийн зүүд5. Макбет6.Гамлет7. Уилльям Шекспирийн
амьдрал, цаг үе

4707316

ШЕКСПИРИЙН СОНГОДОГ ЗОХИОЛУУД Английн алдарт
жүжгийн зохиолч Уилльам Шекспирийн сонгодог зохиол Ромео
Жульетта хоёр, Гамлет, Зуны шөнийн зүүд, Макбет, 12 дахь
шөнө, Тампест зэрэг инээдмийн болоод эмгэнэлт зохиолуудыг
хүүхэд багачууддаа
зориулан хялбаршуулан найруулсан
хувилбарыг гайхалтай уран зургуудаар амилуулан түүний
амьдрал, цаг үе, уран бүтээлийн намтар түүхийн хамтаар
хүргэж байна.1. 12 дахь шөнө2. Ромео Жульетта 3.Темпест4.
Зуны шөнийн зүүд5. Макбет6.Гамлет7. Уилльям Шекспирийн
амьдрал, цаг үе

24900

4707286

ШИДЭТ ГАЛУУНЫ ҮЛГЭР Хүүхэд багачуудад зориулан сургамжит
үлгэрийн ном

6900

4707452

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН ТЭМДЭГЛЭЛ ДЭВТЭР Адал явдалт
аяллуудаасаа сэтгэлд үлдсэн гайхалтай бүхнээ тэмдэглэж
үлдээгээрэй.

200

4707470

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-1 /ҮЛЭГ ГҮРВЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН
НЬ/ “Шидэт модон байшин” ном нь нийт 54 цувралтай бөгөөд уг
цувралуудыг уншсанаар хүүхдүүд та нар шидэт модон байшинд
суугаад олон олон сонирхолтой газраар аялж, олон олон адал
явдалтай учрах болно.

6900

4707481

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-10 СҮНСТЭЙ ХОТОД ОЧСОН НЬ
Шидэт модон байшиг энэ удаа ах дүү хоёрыг тэртээх 1880 оны
Зэрэг Өрнөдийн нэгэн сүнстэй тосгоноор аялуулна. Энэ аялал нь
айдас, хачирхалтай түүхээр дүүрэн. Тэд хоёр дахь тааврынхаа
хариуг энэ хотоос олж авч чадах болов уу?

6900

4707482

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-11 АРСЛАНТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ Энэ
удаа Жак, Анни хоёр Морганы өгсөн тааврын хариуг олохоор
Ацрикийн цэлгэр уудам талаар аялна.Тал дээгүүр сүрэглэн
бэлчих аюулт арслан, өндөр анааш, алаг тахь, цөөвөр чоно
зэрэг зэрлэг амьтад, масай цэрэгтэй таарна. Аюулт арсоангийн
мавраас тэр хоёр мултаряч чадах болов уу?

6900

4707483

ШИДЭТ
МОДОН
БАЙШИН-12
ЦАГААН
БААВГАЙТАЙ
ТАНИЛЦСАН НЬ Хамгийн сүүлийн тааврынхаа хариуг Хойд
туйлаас олох аялалд ах дүү хоёр гарчээ. Сүүлийн тааврынхаа
хариуг олж байж тэд мастер номын санч болно. Энэ удаад Жак,
Анни хоер аварга том цагаан баавгайтай тааралдана. Манай
баатруудын хойл туйлд хийсэн аюултай аялалдаа баавгайн хоол
болох эсэхийг энэ номоос уншиж мэдээрэй.

6900

4707604

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-13 ГАЛТ УУЛТАЙ ТАНИЛЦСАН НЬ
Жак, Анни хоёр хойд туйлд амжилттай аялж, олон шалгалт
сорилыг даван туулсны эцэст мастер номын санчид болжээ. Энэ
удаа ах дүү хоёр түүхт Помпей хотоор аялж, Везуви галт уултай
танилцана. Манай баатрууд аюулт галт уулын дэлбэрэлтээс
зугтаж амжих болов уу?

6900

4707605

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-14 ЛУУН ХААНТАЙ ТАНИЛЦСАН
НЬ Энэ удаа ах дүү хоёр эртний Хятад улсаар аялж, домгийн
баатрууд болох үхэрчин хүү, нэхмэлчин охинтой уулзана. Мөн
алдарт Цагаан хэрмийг үзэж, Хятад улсын анхны эзэн хаантай
танилцжээ. Эзэн хаан тэднийг хэрхэн хүлээж авсан бол?

6900

4707606

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-15 ВИКИНГҮҮДТЭЙ ТАНИЛЦСАН НЬ
Гурав дахь аяллаараа ах, дүү хоёр эртний Ирланд улс руу, хэдэн
мянгөн жилийн өмнөх цаг хугацаагаар аялна. Ирландад эртний
Викингүүдтэй тааралдаж, хадан хясаа өөд авирч, ном бүтээж буй
лам нарын гэрт очиж, далайн мангастай нүүр тулна. Ах дүү хоёр
далайн мангасаас өөрсдийгөө хамгаалж чадах болов уу?

6900

4707607

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-16 ОЛИМПТОЙ ТАНИЛЦСАН НЬ Энэ
удаа ах дүү хоёр эртний Грек улсаар аялна. Тэд Олимпиа хотод
очиж, анхны олимпын наадмыг үзэж, далавчтай цагаан мориор
тэнгэр өөд дүүлэн ниснэ.. Энэ аялал Жак, Анни хоёрын сүүлчийн
аялал байх болов уу?

6900

4707474

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-2 /ХҮЛЭГ БААТАРТАЙ АЯЛСАН НЬ/
“Шидэт модон байшин” ном нь нийт 54 цувралтай бөгөөд уг
цувралуудыг уншсанаар хүүхдүүд та нар шидэт модон байшинд
суугаад олон олон сонирхолтой газраар аялж, олон олон адал
явдалтай учрах болно.

6900

4707473

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-3 /МУМИТАЙ ТАНИЛЦСАН ТҮҮХ/
“Шидэт модон байшин” ном нь нийт 54 цувралтай бөгөөд уг
цувралуудыг уншсанаар хүүхдүүд та нар шидэт модон байшинд
суугаад олон олон сонирхолтой газраар аялж, олон олон адал
явдалтай учрах болно.

6900

4707477

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-4 ДАЛАЙН ДЭЭРЭМЧИДТЭЙ
ТААРАЛДСАН НЬ Далайн дээрэмчидтэй танилцсан ньЭнэ
удаагийн аялал бол Жак, Анни хоёрын хувьд маш чухал билээ.
Учир нь хүүхдүүд Модон байшин болон “М” үсгийн нууцыг энэ
аяллаас олж мэднэ. “М” үсгийн ард юу нуугдаж байгаа бол?

6900

4707475

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-5 НИНЖА НАРТАЙ ТАНИЛЦСАН
НЬ Нинжа нартай танилцсан ньМодон байшингийн нууцыг
тайлж чадсан ах дүү хоёр энэ удаад Морганыг аврах шидэт
шившлэгийн нууцыг тайлах аялалд гарна. Жаалууд шившлэгийг
тайлах дөрвөн зүйлийг олох ёстой болно. Эхний зүйл нь эртний
Японд байж таарна.

4900

24900

25

4707476

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-6 АМАЗОНЫ ШИРЭНГЭН ОЙД ОЧСОН
НЬ Амазоны ширэнгэн ойд очсон ньАх дүү хоёрын аялал Амазоны
ширэнгэн ойд үргэлжилнэ. Амь дүйсэн хэцүү аялал болох нь ээ.
Сүрэг махчин шоргоолж, цус сорогч сарьсан багваахай, махчин
пирана загас, аварга матар гээд аюул осолтой адал явдал тэднийг
хүлээж байна. Хүүхдүүд хайж буй зүйлээ олж чадах болов уу?
Эсвэл олж чадалгүй ширэнгэн ойдоо тэр чигтээ үлдчих вий дээ.

6900

4707479

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-7 СЭЛМЭН СОЕОТТОЙ ТАНИЛЦСАН
НЬ Хүүхдүүд ээ, та нар усны хувцастайгаа хойд туйлд оччихвол
яах вэ? Хаанаас, яаж дулаан хувцас олж, яаж гэртээ эргэж ирэх
вэ? Тэгвэл Анни, Жак хоёрт яг л ийм зүйл тохиолдоно. Гэхдээ
тэд хойд туйлд биш, өмнө нь ер очиж үзэж байгаагүй Мөстлөгийн
үед усны хувцастайгаа оччихно. Яагаад тэгсэн юм бол? Дулаан
хувцасгүй жаалууд тэсгим хүйтэн Мөстлөгийн үеэс хайсан зүйлээ
олж чадах болов уу? Сэлмэн соёот, хүчирхэг баавгай, агуйн хүн,
арслан заан гээд үзэж хараагүй, сонин содон зүйлс тэднийг
хүлээж байна. Ах дүү хоёр хэрхэн гэртээ харьж ирэх бол?

6900

4707478

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-8 САРАН ДЭЭР БУУСАН НЬ Жак
хүүгийн нэг мөрөөдөл бол саран дээр очих, сарыг, сансар
огторгуйг судалдаг хүмүүстэй уулзах байв. Тэгвэл жаал хүүгийн
мөрөөдөл биелж Шидэт модон байшин хүүхдүүдийг саран дээр
аваачна. Гэхдээ саран дээр очтол хүүгийн төсөөлж байсан шиг
байх болов уу? Мэдээж дүү Анни нь энэ аялалд ахтайгаа хамт
явна. Тэд Морганыг хараалаас аврах сүүлийн зүйлийг олж чадах
болов уу? Ямархан шинэ адал явдал тэднийг хүлээж байгаа бол?

6900

4707480

ШИДЭТ МОДОН БАЙШИН-9 ДАЛАЙН ГАХАЙТАЙ ТАНИЛЦСАН
НЬ Морган Де Фэй ах дүү хоёрыг мастер номын санч болгохоор
шийджээ. Харин тэд дөрвөн таавар тааж байж л мастерууд
болох боломжтой. Энэ удаа ах дүү хоёр далай доорх амьдралыг
судална. Аварга том наймаалж, өлсгөлөн махчин загас, бас
хөөрхөн далайн гахайнуудтай тааралдах тэдний адал явдалт
аялалтай хамт байгаарай.

6900

4707259

ШИЛДЭГ УДИРДАГЧ БОЛОХ НЬ Удирдан зохион байгуудах үүрэг
хүлээн авсан тэр цаг мөчөөс эхлэн хүний сэтгэлзүй, харилцаа
хэрхэн өөрчлөгдөх ёстой вэ? Юуны өмнө та өөрчлөгдөх хэрэгтэй.
Сайн удирдагч болж, бусдын хүндлэлийг хүлээн, өөрийгөө
хэрхэн хүлээн зөвшөөрүүлэх вэ? Тулгарсан бэрхшээлүүдийг
хэрхэн даван туулах вэ?

9900

4707614

ШИЛЭН ИЛД Хэн ч хэнээс ч урваж болно, бүр зүрх сэтгэл чинь
хүртэл...Мөнгөн ба улаан ертөнц. Язгуур угсаа, эрх мэдэл, хүч
чадал, цусны өнгөөр биежсэн нэвтэршгүй хана хэрэм. Азтай
тохиолоор хааны ордонд орж, өндөр гарвалт, хүмүүн бусын
увдист мөнгөнүүдтэй зэрэгцэн амьдрах болсон Мэйр Бэрроу
ханхүү Мавенд цайлганаар итгэснийхээ горыг хангалттай
хүртсэн.Одоо Мавен хаан болсон.

19900

4707555

ШИНЖЛЭХ УХААН 100 БАРИМТ Энэ номд рентген туяа, атомууд
зэрэг шинжлэх ухааны гол сэдвүүдийн тухай өгүүлнэ. 100 гаруй
баримт, гайхалтай зураг, хөгжилтэй агшнууд нь таныг уйдаахгүй.
Мөн хүчил яагаад аюултай байдаг, соронз хэрхэн таталцаж,
түлхэлцдэг тухай сонирхолтой баримтуудыг олж мэдээрэй.

9900

4707184

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТОВЧ ТҮҮХ-1 - Шинжлэх ухааны адармаатай
зүйлс ийм энгийн ойлгомжтой байсан хэрэг үү- Ертөнцийг танин
мэдэх гайхалтай чадвар хүн болгонд байдгийг энэ ном нээж өгч
байна- Ийм зугаатай, сэтгэлд хадагдсан жишээ, мартахын аргагүй
дүрслэл, яруу сайхан тайлбараар дүүрэн энэ номын өгсөн мэдлэг
ой тойноос салахгүй- Шинжлэх ухааны туяат оргилыг түвэггүй
тольдох өргөн дардан замыг Билл Брайсоны энэ бүтээл олгож
байна- Гайхалтай, шинжлэх ухаанд үүнээс илүү хөтөч үгүй мэт.

25000

4707185

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТОВЧ ТҮҮХ-2

25000

4707331

ШИНЭ САНАА ТӨРВӨЛ ЯАХ ВЭ Өчүүхэн санаанаас юу урган
гардаг вэ? Агуу зоригт, ухаалаг, марзан, сайхан зүйл төрөн
гардаггүй гэж үү? Эдгээр нь түүх урлагийн бүтээл, аугаа нээлт,
давтагдашгүй бүтээл төрөн гарах их үндэс болдог нь маргашгүй
үнэн билээ.Товчхондоо чиний эргэн тойронд буй бүхэн бяцхан
санааны бүтээсэн бүхэн юм шүү дээ.

14900

4707238

ШИХИХУТАГ-8 /ШАДАР СУДАР/ Дэлхийн дайдыг эзэлсэн
Чингисийн хүчирхэг Их Монгол гүрний байлдан дагууллын түүх
хэзээд Монголын уран зохиолын нэгэн гол сэдэв байсаар ирсэн
билээ. Төрийн шагналт зохиолч Д.Төрбатын бүтээл энэхүү есөн
цувралд мах цусаар төрсөн хүн боловч гайхамшигт түүхийн эзэд
болсон өрлөг жанжид уран зохиолын хэлээр амилан уншигч
тантай уулзах юм.

19900

4707493

ШПЕССАРТ ДАХЬ БУУРЧИЙН ГАЗАР ЗӨӨЛӨН “Шпессарт дахь
буурчийн газар” хэмээх ямар нэгэн ид шидийн нууцыг агуулсан
мэт сэтгэл хөдөлгөм нэртэй ном анх 1828 онд Германы Штуттгарт
хотод хэвлэгдээд улам улмаар дэлхийн олон хэлнээ орчуулагдан
тарсаар Монгол газар гарсан нь 1984 он юм.

19900

4707498

ШПЕССАРТ ДАХЬ БУУРЧИЙН ГАЗАР ХАТУУ “Шпессарт дахь
буурчийн газар” хэмээх ямар нэгэн ид шидийн нууцыг агуулсан
мэт сэтгэл хөдөлгөм нэртэй ном анх 1828 онд Германы Штуттгарт
хотод хэвлэгдээд улам улмаар дэлхийн олон хэлнээ орчуулагдан
тарсаар Монгол газар гарсан нь 1984 он юм.

24900

4707543

ШУВУУД 100 БАРИМТ Шувуудын өвөрмөц, сонин ертөнцөөр
тавтай аялна уу. Шувууд хэрхэн нисдэг, хоолоо яаж олж иддэгээс
эхлээд үүрээ хэрхэн засдаг, хэрхэн нүүдэллэдэг талаар өгүүлэх
сонирхолтой 100 баримтыг хөгжилтэй зурагнуудтайгаар дэлгэж
байна. Та нар пингвин хэр хурдан сэлдэг, ямар шувууд хотод
амьдардаг, тэд аюул багатай газрыг хэрхэн олдог талаар энэ
номноос олж мэдэх болно.

9900

4707320

ШУВУУНЫ ЗУД Том болоод хэн болох, ямар мэргэжил эзэмших
талаар хүүхэд бүр л мөрөөддөг. Энэ бол хүүхэд насны хамгийн
амттайхан мөрөөдлүүдийн нэг шүү дээ.Жолооч, одон оронч,
сансрын нисэгч гээд юм юм л сонирхож, ирээдүйд хэн болох
эрэлд идэвхтэйхэн гарсан хоёр найз нэг л өдөр гэнэт шийдвэрээ
өөрчилжээ.”Будран орох цасан ширхгүүдээр тоглон наадах өнгө
өнгийн шувууд.

7900

4707151

ШУУДАН ХОРОО МӨНХИЙН БҮТЭЭЛҮҮД ЦУВРАЛ

12900

6900
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4707390

ЭВТЭЙ ДӨРВӨН АМЬТАН Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шилмэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн. Үлгэрүүдийн зарим эртний үг хэллэг нь
өнөөгийн нөхцөлд ойлгоход зарим талаар хүндрэлтэй тул бид
хүүхдүүд та бүхэнд зориулж, шинэчлэн найруулсан билээ.

4707433

ЭРДМИЙН ГАРАА 5-Р АНГИ МОНГОЛ ХЭЛ 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707620

ЭЗЭНТНИЙ НАМАР Зохиолын гол баатар, XIX зууны эхээр ядуу
шувуучин эмэгтэй Бендисьон Альварадогаас төрсөн Сакариас
америк цэргийн хүчээр ерөнхийлөгчийн сэнтийд заларснаар үлгэр
домгийн амьдрал нь эхэлнэ. Бурханчлан шүтэгдэж, бүхнээс илүү
хүндлэгдсэн энэ хүний амьдралыг амнаас ам дамжин яригдаж өдий
төдий цуурхал, үнэн худлыг нь ялгах аргагүй олон домог яриагаар
хачирлан уншигчдад дэлгэн үзүүлсэн юм.

4707294

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-1 Оньсого гэгч юуны өмнө ардын аман яруу
найргийн товч хураангуй бүтээлийн төрөл зүйлийн нэг болоод
бүхэлдээ хүний ухаан билгийг шалгаж, бодох сэтгэх чадлыг нь
хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн.

5900

25000
4707295

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-2 Бэлгэ дэмбэрэлийн үгс нь янз бүрийн
ёслол, зан үйл, ажил хөдөлмөрийн үйлсэд сайн сайхныг хүссэн
сэтгэлийн илэрхийлэл болгон хэлдэг богино шүлэг юм.

9900

4707584

ЭКО АМЬДРАЛЫГ ЭРХЭМЛЭЕ Эх дэлхийгээ хайрлаг хамгаалж,
өнө мөнхөд оршин тогтноох хүсэлтэй багачуудад зориулсан ном.
Хүрээлэн буй асуудлуудыг мэдэж авахын зэрэгцээ байгальд ээлтэй
амьдралын хэв маягийг орчин тойрондоо нэвтрүүлэх, эх дэлхийгээ
хамгаалах оновчтой санаануудыг мэдэж авахад эдгээр зугаатай
үйлдлүүд дэлхийн иргэд та нарт цаашид ч тус болох нь дамжиггүй.

4707296

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-3 Хүн амсан эдэлж байгаа элдэв сэтгэлээ
дуу хоолойн аялгуу эгшиг, айзам холбоогоор дамжиггүй илтгэсэн
ардын аман яруу найргийн нэг төрлийн бүтээлийг дуу гэнэ.
Монгол ардын дуунд манай ард түмний сэтгэл хөдлөлийн бүх
түүхэн туршлага тусгагддаг нь илэрхий байна.

19900

5900

4707241

ЭЛСЭН ТОЙРОГ Амьдрал хэмээх тааж болшгүй тавилангаар
эцэг эхээсээ өнчирч хоцорсон ах дүү гурван хүүхдийн ээдрээт
хувь тавилангийн талаар сонирхолтойгоор өгүүлэх энэхүү роман
танд эрхгүй нэгийг бодуулах нь дамжиггүй. Тааллаар болдоггүй
тавилан, таньж болдоггүй хүмүүн гэж байдаг ч цаг хугацаа улиран
амьдрал үргэлжилсээр... Эцгийн голомт хэзээ ч эзгүйрэхгүй
галын бурхад эргэсээр байдаг ажгуу...

4707297

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-4 Домог үлгэрОрчлон ертөнц хүний нийгмийн
юм үзэгдэл тэргүүтэнг танин мэдэж тайлбарлах эртний хүний
эрмэлзлийг тусгаж, аяндаа ухамсаргүй уран сэтгэмжээр
зохиогдсон аман өгүүлэлт хүүрнэлийн зохиолыг домог үлгэр гэнэ.

5900

4707298

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-5 ҮлгэрХүнд сургамж болох утга агуулгатай,
тэдний хүсэл найдлагыг илтгэсэн зориудын уран сэтгэмжээр
зохиогдсон, гол төлөв үргэлжилсэн үгээр хүүрнэн өгүүлэх аман
зохиолын төрлийг үлгэр гэнэ.

9900

4707299

ЭРДМИЙН ДАЛАЙ-6

9900

4707310

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 3-5 НАС /МАТЕМАТИК/ 3 наснаас эхлэн
хүүхдүүд харандаа, будаг, зургийн дэвтрийг барьж зурж бичих
сонирхолтой байгаа нь ажиглагдлаа. Иймээс энэ насны хүүхдэд
зориулан энэхүү цувралыг бүтээв. Гарын хуруу ба тоо нь хэдийг
зааж байгааг ажигланаЦэгийг холбон зурж, өнгө ялган будна.
Дармал, бичмэл тоог харьцуулан ажиглаж бичэж будна.Бичмэл
тоог дэвтэрт яаж бичдэгийг ажиглана.Зургийг өнгө ялган будна.
Цэг холбон 1-10 хүртэлх тоог бичнэ.

5900

4707307

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 3-5 НАС /МОНГОЛ ХЭЛ/ Сүүлийн жилүүдэд
судалгаанаас харахад 3 наснаас эхлэн хүүхдүүд харандаа,
будаг, зургийн дэвтрийг барьж зурж бичих сонирхолтой байгаа
нь ажиглагдлаа.

5900

4707311

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 5-6 НАС /МАТЕМАТИК/

5900

4707308

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 5-6 НАС /МОНГОЛ ХЭЛ/ Монгол хэлний
хичээлээр 5-6 настай хүүхдүүд дармал том жижиг үсэг, өгсөн
дүрсүүдийг ажиглан, цэгийн дагуу зурж будаж, зурлагуудыг
бичиж сурна.-Зургийг ажиглан цэгүүдийг холбож бүтээсэн дүрсээ
будна. -Дармал том жижиш үсгийг заасан өнгөөр будна. -Бичмэл
том жиижг үсэг , үеийг цэгийн дагуу бичнэ. -Дармал бичмэл
үсэг, үе, цагаан толгойн үсэг, эгшиг үсэг, гийгүүлэгч үсэг, түүний
ангилал, сургаал үг, зүйр үгийг уншина. -Зурах будах, бичих,
унших, цээжлэх үйл ажиллагаа нэгэн зэрэг явагдана.

5900

4707312

5900

5900

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 6 НАС /МАТЕМАТИК/ Хүүхдийн зурах,
бичих, будах, ажиглан дүгэнх, харьцуулах жигших, тоолох, бодох
чадварыг хөгжүүлнэ. -Дармал тоо өнгө ялган будна. -Цэгийг
холбож тоо бичнэ.-Зааврын дагуу ажиллана.

4707309

5900

5900

ЭРДМИЙН ТУЛГУУР 6 НАС /МОНГОЛ ХЭЛ/ 6 настай бяцхан
багачуудад бие дааж ажиллах унших, бичих, зурах, ажиглах,
гүйцээх, нөхөх олон төрлийн даалгавартай иж бүрдлийг санал
болгож байна.Дармал бичмэл үсгүүдийг уншина.Дармал бичмэл
үеүүдийг уншина.Зургуудыг нэрлэж, орхисон үсгийг нөхөж бичнэ,
нүдэлнэ.Үгнүүдийг бичиж, өгүүлбэр, эх зохиож болно.

4707306

ЭРДМИЙН ХӨТӨЧ-3 Эрдмийн хөтөч”-3 ном нь бага ангийн
сурагчдын бие даан уншиж мэдлэгийн хүрээгээ тэлэхэд
зориулагдсан бүтээл юм. Хүүхдүүдийг амьтан, ургамал, байгалийн
сонин хачин үзэгдлийг танин мэдэх, зөв хурдан уншиж, утгыг нь
ойлгож эргэцүүлэх, түүгээрээ дамжуулан алдаагүй цэвэр бичдэг
болгох зэрэгт чиглэсэн, багш сурагчдын өнөөгийн бодит хэрэгцээ
шаардлага дээр үндэслэн зохиогдсон ном болно.

4900

4707416

ЭРДЭНЭС НУУСАН АРАЛ Шотландын зохиолч Роберт Луис
Стивенсон энэхүү алдарт зохиолоо 1883 онд бичжээ. Зохиолын
гол баатар нь “Адмирал Бенбоу” буурчийн газрын эзний хүү, Жим
Хокинс юм. Тэрээр буурчийн газарт нь байрласан далайчин Билл
Бонсыг насан эцэслэсний дараа түүний авдарнаас сонирхолтой
газрын зураг олдог. Энэ нь далайн дээрэмчдийн эзгүй арал дээр
үлдээсэн эрдэнэсийг олох түлхүүр ажээ. Хокинс нөхдийн хамт
эрдэнэсийн эрэлд мордох бөгөөд адал явдлаар дүүрэн аяллаас
тэд ганзага дүүрэн ирж чадах болов уу?

12900

4707548

ЭРТНИЙ ГРЕК 100 БАРИМТ Эртний түүхэн он жилүүд рүү эргэн
очиж дэлхийн агуу соёл иргэншлийн нэгтэй саатан танилцана
уу!Эртний Грекийн тухай өөрийн мэдэж танилцах гэсэн бүх
зүйлээ энэхүү гайхамшигт номноос олж аваарай. Грекчүүдийн эрт
дээр үеийн амьдралын гүн рүү нэвтрэн ороход нэг зуун баримт,
гайхалтай зураг чимэглэл, хөгжилтэй зурагнууд та бүхэнд туслах
болно. Бас олж авсан мэдлэгээ шалгах асуулт ч энэ номонд бий.
За тэгэхээр хүүхдүүд ээ, юу хүлээсэн юм бэ?

9900

4707552

ЭРТНИЙ ЕГИПЕТ 100 БАРИМТ Эртний түүхэн он жилүүд
рүү эргэн очиж дэлхийн агуу соёл иргэншлийн нэгтэй саатан
танилцана уу! Эртний Грекийн тухай өөрийн мэдэж танилцах
гэсэн бүх зүйлээ энэхүү гайхамшигт номноос олж аваарай.
Грекчүүдийн эрт дээр үеийн амьдралын гүн рүү нэвтрэн
ороход нэг зуун баримт, гайхалтай зураг чимэглэл, хөгжилтэй
зурагнууд та бүхэнд туслах болно. Бас олж авсан мэдлэгээ
шалгах асуулт ч энэ номонд бий. За тэгэхээр хүүхдүүд ээ, юу
хүлээсэн юм бэ?

9900

4707040

ЭРТНИЙ МОНГОЛЫН ХААДЫН ҮНДЭСНИЙ ИХ ШАР ТУУЖ
“Шар тууж” нь Манжийн дарлалд орохоос өмнө Халхад
зохиосон байх бүрэн магадтай сурвалжийн хувьд эрдэмтдийн
сонирхлыг онцгой татаж байгаа билээ... “Шар тууж” бурхны
шашны зохиолын уламжлал ёсоор хүн төрөлхийтэн төдийгүй
сав ертөнцийн үүсэл гарлын тухай товч өгүүллээр эхэлсэн
байдгаараа онцгой юм...

49900

5900

14900

4707596

ЭМЭЭТЭЙГЭЭ УНШИХ ҮЛГЭР ТҮҮХҮҮД Хүний ой ухаанд насан
туршид үлддэг хамгийн сайхан дурсамжийн нэг бол өвөө эмээ,
аав ээж, ах эгчийнх уншиж, ярьж өгсөн үлгэр билээ. Европын
соёлт ард түмний олон зуун жил хэлэлцэж ирсэн үлгэрүүд, орчин
үед тэдний ухаан бодлоос урган гарсан гайхам сонин түүхүүдийг
нэгтгэн багачууддаа өргөн барьж байна.

24900

4707110

ЭНГИЙН ДАДАЛ

19900

4707022

ЭНЭ НОМЫГ СӨХӨХИЙН ТӨДИЙД Энэ номыг сөхөхийн төдийд юу
хийх ёстойг чинь хувь заяа хэлээд өгнө

4900

4707414

ЭРДМИЙН БАГАНА I-III “Ýрдмийн багана” цуврал ньI-III анги, IV-V
ангийн сурагчдынмонгол хэл, математикийнхичээлийн хөтөлбөрт
тохирсонагуулгатай. Àлдаагүй зөв бичих,олон хувилбараар
бодож чаддагболоход зориулсан юм.

5000

4707415

ЭРДМИЙН БАГАНА IV-V “Ýрдмийн багана” цуврал ньI-III анги,
IV-V ангийн сурагчдынмонгол хэл, математикийнхичээлийн
хөтөлбөрт тохирсонагуулгатай. Àлдаагүй зөв бичих,олон
хувилбараар бодож чаддагболоход зориулсан юм

5000

4707434

ЭРДМИЙН ГАРАА 1-Р АНГИ МАТЕМАТИК 5-с дээш насны хүүхдэд
зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл дээрээ үзсэн
сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг эхчүүд бидэнд
тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй танд туслах
болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар бодож
төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

4707429

ЭРДМИЙН ГАРАА 1-Р АНГИ МОНГОЛ ХЭЛ 5-с дээш насны хүүхдэд
зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл дээрээ үзсэн
сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг эхчүүд бидэнд
тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй танд туслах болно.
Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар бодож төлөвлөж дасгал
ажлуудыг зохиосон байгаа.

4707435

ЭРДМИЙН ГАРАА 2-Р АНГИ МАТЕМАТИК 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707430

ЭРДМИЙН ГАРАА 2-Р АНГИ МОНГОЛ ХЭЛ 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707436

ЭРДМИЙН ГАРАА 3-Р АНГИ МАТЕМАТИК 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707431

ЭРДМИЙН ГАРАА 3-Р АНГИ МОНГОЛ ХЭЛ 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707437

ЭРДМИЙН ГАРАА 4-Р АНГИ МАТЕМАТИК 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707432

ЭРДМИЙН ГАРАА 4-Р АНГИ МОНГОЛ ХЭЛ 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

4707438

ЭРДМИЙН ГАРАА 5-Р АНГИ МАТЕМАТИК 5-с дээш насны
хүүхдэд зориулсан дасгал ажлын ном. Хүүхдийнхээ хичээл
дээрээ үзсэн сэдвийг гэрт нь хийлгэж, бататгах шаардлага эцэг
эхчүүд бидэнд тохиолддог шүү дээ. Тэгвэл энэ цуврал гарцаагүй
танд туслах болно. Àнги тус бүрээр сэдэв агуулгын хувьд сайтар
бодож төлөвлөж дасгал ажлуудыг зохиосон байгаа.

5900

НОМ

4707549

ЭРТНИЙ РОМ 100 БАРИМТ Та бүхэн хүчирхэн Ромын Эзэнт гүрний
тухай энэхүү түүхийг тухлан сууж таалан уншина уу.Уг номонд
орсон нэг зуун баримт, гайхалтай зураг чимэглэл, хөгжилтэй
комиксууд нь эртний Ромын хоолны соёл, хувцас чимэглэл, хүн
төрөлхтний тусын тулд нээн гаргасан шинэ бүтээлүүд, дайн
самуун гээд тэдний амьдралын түүх ямар байсныг харуулах
сонирхолтой олон мэдээллийг өгөх бол, наргиантай асуултууд та
бүхний олж авсан мэдлэлийг шалгах болно.

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

27

4347023

3 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд, Эрдэм сурах, сургахын жаргал, 3
номыг цахим хувилбараар нэгтгэн багтаасан CD

8900

4347024

4 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд, Эрдэм сурах, сургахын жаргал,
Заах аргазүйн зөвлөмж, 4 номыг цахим хувилбараар нэгтгэн
багтаасан

11900

4347025

13900

9900

4707155

ЭРТНИЙ СУРГААЛИЙН ЗОХИОЛУУД-1 ЗӨӨЛӨН

6900

4707108

ЭРТНИЙ СУРГААЛИЙН ЗОХИОЛУУД-2 ЗӨӨЛӨН

14900

4707078

ЭРТНИЙ СУРГААЛЫН ЗОХИОЛУУД

19900

5 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд, Эрдэм сурах, сургахын жаргал,
Заах аргазүйн зөвлөмж, Тоглонгоо сурах үсэглэл 5 номыг цахим
хувилбараар нэгтгэн багтаасан

4347027
19900

6 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд, Эрдэм сурах, сургахын жаргал, Заах
аргазүйн зөвлөмж, Тоглонгоо сурах үсэглэл, 4 аргын тоо бодлого,
2-р дэвтэр, үржүүлэх, хуваах гэсэн 6 номыг цахим хувилбараар
нэгтгэн багтаасан

14900

4707141

ЭХ ДАГИНЫ ДАЛД ТҮҮХ Цэнд зайсангийн дунд охин
Дондогдуламын тухайд сүүлийн зуун жил бид өөлж, шоолж,
муулж ярьсаар өдийг хүрчээ. Гэтэл хаан Чингис мэндэлсэн Хан
Хэнтий зүгийн энэ бүсгүй бидний цөөхөн монголчуудын сүүлчийн
амьд шүтээн VIII Богд Жавзандамба хутагттай Амарбаясгалантын
газар танилцаж, арваад жил амраг сэтгэлийн холбоотой явсаар
хөхөгчин могой жил /1905 он/ ил гарч, улмаар цагаагчин гахай
жил 1911 онд Улсын Эх дагинын өндөр сэнтийд өргөмжлөгдсөн
их хувь заяатан санжээ.

4347028

16900

ЭХ ДЭЛХИЙ Энэ номд эх дэлхийн уул нуруу, гол мөрөн, ан
амьтан, улс орон, хот тосгон, хүн зон, хөшөө дурсгал, аливаа
бүхний тухай дэлгэрэнгүй өгүүлнэ.Түүний зэрэгцээ хүүхдийн
оюун ухаан, авхаалж самбааг сорих асуулт, зурж будах дасгал,
төөрдөг байшингаар гарах болон туршилт хийх зэрэг олон
зугаатай, хөгжилтэй даалгавартай.

7 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд, Эрдэм сурах, сургахын жаргал, Заах
аргазүйн зөвлөмж, Тоглонгоо сурах үсэглэл, 4 аргын тоо бодлого,
1-2-р дэвтэр, нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах гэсэн 7 номыг цахим
хувилбараар нэгтгэн багтаасан.

16900

4347021

АНГЛИ ХЭЛ СУРАХ БИЧИГ /CD/ Бүх үг нь Английн сонгодог уран
зохиол ашигласан.

6900

4347009

АНГЛИ ХЭЛ ХЯЛБАР СУРАХ БИЧИГ /НОМ+CD/ Х. Энхтөгс,
Ц.Даваабаяр. Англи оригинал, эх зохиол ашиглан зохиосон,
бүх үг, хэллэг, хичээл нь аудио 2CD бичлэгтэй, дасгал сорил
нь түлхүүртэй, англиар сонсож, ярьж, сонсож, бичиж, сэтгэж
сурахад зориулсан цахим хувилбар 3 CD

6900

4347005

БАЯЖИХ УХААН-АМЕРИК ТУРШЛАГА /CD/ МАРВИН СМОЛЛ.
Ямар ч бэл бэнчингүй мөртлөө баяжих ухаан сийлж, шудрага
хөдөлмөр зүтгэлээрээ мөнгөжиж бэлжсэн эгэл жирийн зуу гаруй
хүний туршлага, “ухаанаар довтлох” аргачлалын ном. 2010 он
цахим хувилбар

3900

4347029

БОЛОВСРОЛЫН АЖ АСУУДЛУУД /CD/ Хүн судлал, боловсрол
судлал, нийгмийн сэтгэл судлал, хэл заах арга зүйн аж
асуудлуудыг шинэлэг сэтгэлгээгээр авч үзсэн тохимол. Цахим
хэлбэрээр 1ш CD

3900

4347007

КОНТРАСТИВНОЕ ОПИСАНИЕ РЕЧЕВЫХ КИНИМ /CD/ (На
материале монгольского и русского языков) Диссертация
кандидата филологических наук цахим 1ш cd хураангуй

4900

4347004

ҮСЭГЛЭЛ /CD/ Богино хугацааны дотор уншиж, дармалаар
бичиж, шударга уншиж, шуудхан бичиж сурахад зориулсан ном.
Цахим хэлбэрээр.

3800

4347006

ХҮН-МЭДРЭМЖИЙН ТУХАЙ АЖ ОНОЛЫН ҮНДЭС /CD/
Я.А.Коменскийн хүний мэдрэмжийн тухай сургаалийг иш
үндэс болгон аж амьдрал, оновчтой сургалт, шинэлэг
судагааны олон асуудлыг дэвшүүлсэн нэг сэдэвт зохиол.
Цахим 1ш CD

5900

4347011

ЭКОЛОГИЯ И РУССКИЙ ЯЗЫК /НОМ+CD/ Биологийн мэргэжлээр
зориулсан нэн сурах бичиг. цахим хувилбар 4 CD бичлэгтэй

18000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4596004

АНГЛИАР УНШИХ ЧАДВАР ХӨГЖҮҮЛЭХ 14 ХИЧЭЭЛ

8000

4596001

ОРЧУУЛАХ АРГАЧЛАЛ-1 /УЛС ТӨР, БИЗНЕС/

7000

4707535

ЭХИЙН ТУХАЙ ҮЛГЭР Хүүхдүүд та бүхэн Монгол ардын
шилмэл үлгэрүүдийн ертөнцөөр аялах гэж байна уу? Тийм ээ,
энэ бүхэн үнэхээр шлимэл үлгэрүүд. Эртний нүүдэлчин, дайнч
ард түмэн болох монголчуудын ёс заншил, түүх домгийн ертөнц
гайхамшгаар дүүрэн. Үлгэрүүдийн зарим эртний үг хэллэг нь
өнөөгийн нөхцөлд ойлгоход зарим талаар хүндрэлтэй тул бид
хүүхдүүд та бүхэнд зориулж, шинэчлэн найруулсан билээ.

5900

4707597

ЭЭЖТЭЙГЭЭ УНШИХ ҮЛГЭР ТҮҮХҮҮД Хүүхдэдээ илүү их цаг
гаргаж, үлгэр уншиж өгөх цагаа нэмээрэй!. Хүүхэдтэйгээ байнга
хамтдаа ном унших нь хүүхдэд дадлыг хэвшүүлнэ. Энэхүү
номонд 37 үлгэр, 44 төрлийн түүх багтсан. Үлгэр ярьж өгөхийн ач
холбогдол: Хүүхэд өөртэй итгэлтэй болно.Үгийн баялаг нэмэгдэж,
өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлж сурна.

24900

4707190

ЮМЖААГИЙН ЦЭДЭНБАЛ-1 Монголын төрийн жолоог 44 жил
атгасан энэ хүнийг “Зайлуулах” ажиллагаа ЗХУ-ын удирдагч
Горбачёвын даалгавраар явагдаж, түүнийг бие нь муудаж,
мартаж санамтгай болсон, ажил хийх чадваргүй хэмээх хуурамч
оношоор чөлөөнд гаргажээ.

4707392

4707191

ЮМЖААГИЙН ЦЭДЭНБАЛ-2 Монголын төрийн жолоог 44 жил
атгасан энэ хүнийг “Зайлуулах” ажиллагаа ЗХУ-ын удирдагч
Горбачёвын даалгавраар явагдаж, түүнийг бие нь муудаж,
мартаж санамтгай болсон, ажил хийх чадваргүй хэмээх хуурамч
оношоор чөлөөнд гаргажээ. Амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг
Москва хотноо гэрийн хорионд хараа хяналтан дор өнгөрүүлж,
эмнэлэг нэртэй “шорон”-д сэтгэлээрээ “хатаж” явсан энэ л гашуун
түүхийг “Маршалын нууц товчоо” танд дахин нэг сануулж нөгөөг
бас бодуулах биз ээ.

20000

20000

ЮМС ХЭРХЭН БҮТДЭГ БЭ ? Бид амьдралынхаа өдөр тутамд,
эргэн тойрондоо үй олон зүйлийг үзэж харж байдаг. Харахад
байдаг л энгийн зүйл мэт, хэзээний л ийм байсан юм шиг
санагдаж болох хэдий ч энэ бүхний цаад учир нь юу юм бол
хэмээн анхаарч сониучирхаж үзвэл сонин гайхам өдий төдий
зүйлтэй учрах вий.

24900

4707010

ЮУ ТҮҮВ? /30СЕК ТУТАМД 1 АНГЛИ ҮГ ХЭЗЭЭ Ч
МАРТАХААРГҮЙГЭЭР ЦЭЭЖИЛЦГЭЭЕ/ Ном youtube суваг
хослуулан хөгжилтэй аргаар англи үг цээжлэх нууцыг танд
дэлгэж байна. 30 секунд тутамд нэг англи үг хэзээ ч, бүр хэзээ ч
мартахгүйгээр цээжилцгээе.

17500

4707334

ЯПОН АРДЫН ҮЛГЭРҮҮД Няцашгүй хөдөлмөр, тууштай
сэтгэлийн тухай магтан өгүүлэх нь Япон үлгэрийн гол онцлог
гэлтэй. Хүүхэд багачуудад амьдралын өнгө төрх, тэвчээр
хатуужил, ухаарал хайрлах Япон ардын шилдэг үлгэрүүдийг
түүвэрлэн хүргэж байна. -Эрэлхэг Иссумбоси-Цасан доорх
гүзээлзгэнэ-Луун ордны хонх-Урасима таро, яст мэлхий хоёрДалайн ус яагаад шорвог байдаг вэ?-Шидэт тогоо-Санамсаргүй
самуурай болчихов-Цайлган, харамч хоёрТогоруун эхнэр

4707442

Амаржаргал.Н

Амарсанаа.С
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4367009

35-НАСНААС ӨМНӨ ЭРЧҮҮДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ХИЙХ ЁСТОЙ
66 ЗҮЙЛ Энэхүү номонд гарч буй зайлшгүй хийх ёстой 66 зүйл
нь бүхэлдээ таны амьдралыг гэрэлтүүлэх болно. Таныг хэзээд
зоригтой, идэвхтэйгээр амжилтын зам руу гарахад тань туслах
бөгөөд сэтгэлийн амар тайван байдлаа эргэн олоход чиглүүлж
амьдрах урам зоригийг өгөх болно.

15000

4367035

365 ӨДӨР ТЭР ЧИГТЭЭ АЗ ЖАРГАЛ Таны амьдрал ямар ч хэцүү
байсан, эсвэл төвөгтэй байсан та өдөр бүрийг аз жаргалтай
сэтгэл хангалуун байхаар шийдэж босож ирч чаддаг уу? Хэрэв
эргэлзэж байвал энэхүү номыг аваад өдөр бүр уншаарай.

15000

4367053

АЗ ЖАРГАЛЫН НАБОР Гэр бүл, сэтгэл судлалын ухааны доктор
Г.Наранбаатарын Аз Жаргалын Набор ном. Амьдрал өөрөө аз
жаргалын набор билээ. Алдсан ч тэр, оносон ч тэр та амьдралын
амтыг өдөр бүр мэдэрч байна. Таны амьдралын өдөр бүрийг
гэрэл гэгээтэй байхад тань хааяа ч болов тулгуур болоосой
хэмээн Зохиолч маань энэхүү номыг сийрүүлсэн байна.

17000

4367025

АМЖИЛТЫГ АЗ ЖАРГАЛ ГЭЖ ЭНДҮҮРЧ БАЙЛАА Зохиогч И
Жун Сонг нь 10 гаран жилийн турш сард 100 цагийн лекц тавьж,
дунджаар сард 500 гаруй цаг ажиллаж хэн хүнээс илүү завгүй
амьдарч ажилдаа хэт улайрч хурдаа багасгаж чадалгүй байсаар
эцэст нь эрүүл мэндийн асуудалтай тулгарч байж л нэг юм зогсон
амьдралаа эргэн харсан юм. Тэрээр 20 гаран жилийн турш хувийн
имиж бүрдүүлэлт, болон үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханажмийн
зөвлөгөө өгөх ажлыг хийж ирсэн стилист мэрэгжилтэн хамгийн
нөлөө бүхий эмэгтэй CEO юм.

15000

4367057

АМЖИЛТЫН АЯЛАЛ Өөрийгөө хөгжүүлж, Өөртэйгөө өрсөлдөж,
Өөрийгөө дасгалжуулахаар сэтгэл шулуудан шинэ бүтээлийг
маань уншиж эхэлсэн бүхий л уншигч нартаа амжилт хүсэе.
Номоо уншиж, гэрийн даалгавар бүхнээ биелүүлж төсөөлж
байснаасаа илүү их амжилтыг гаргаж, цочирдоорой.

10000

4367049

БАҚЫТТЫҢ БАЛ ДƏМІ
Отбасы жəне психология
гылымдарының докторы Г.Наранбаатардың “Бақыттың бал
дəмі” кітабы. Өмір өзі бақыттың балы. Қателессеңіз де, сəтті
өткізсеңіз де бəрі бір тіршілік тұздығын күнделік көресіз. Сіздің
өміріңіздің əр сəтін мəн мағыналы болуға бір септігі болсын
деп жазушы осы еңбегін ұсыныс етеді.

15000

9900

Алтанболд.Э
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4527002

МОНГОЛЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАРЗҮЙН БАЙРШЛЫГ
ХЭН САЙН МЭДЭХ ВЭ?

ҮНЭ

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4452007

IPHONE ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА
Мэдээллийн технологи эрчимтэй хөгжиж буй энэ эрин үед гар утас
хүн бүрийн өдөр тутмын зайлшгүй шаардлагатай хэрэглээ болсон
байна. Харин бид байнга биедээ авч явдаг атганд багтах энэ
жижиг төхөөрөмжийг хир сайн эзэмшиж байна вэ. Зөвхөн утасдах,
зурвас илгээх, зураг авах, бичлэг хийх төдийхнөөр хэрэглээгээ
хязгаарлаж боломжгүй байна. Гар утсыг бүрэн төгс зээмшиж
сурвал таны ажил хөдөлмөр, ахуй амьдралд тань тун их тустай.

15800

4452005

ОРЧИН ЦАГИЙН АНГЛИ-МОНГОЛ ӨВРИЙН ТОЛЬ БИЧИГ

22999

4452003

ОРЧИН ЦАГИЙН МОНГОЛ-АНГЛИ ТОЛЬ БИЧИГ Монгол-Англи эл
толь бичиг нь өдөр тутам өргөн хэрэглэгддэг 100,000 гаруй толгой
үг хэллэг, холбоо үгийг түлхүү оруулсан юм. Аливаа нэг үг олон
салаа утгаар илэрхийлэгдэх хийгээд холбоо үгтэй нэгдэн орохдоо
өөр өөр үгээр хөрвүүлэгддэгийг тус толь бичигт тусгасан болно.
Сайн орчуулга хийхийн тулд зөв, оновчтой үгийг сонгон хэрэглэх...

13000

Алтангэрэл.Ц
ҮНЭ

25000

Алтанцэцэг.М /Я.Хишигт/
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4347022

2 НОМЫН БАГЦ /CD/ Хүн-мэдрэмжийн тухай аж онолын үндэс,
Боловсролын аж асуудлууд 2 номыг цахим хувилбараар нэгтгэн
багтаасан.

7900

ҮНЭ

28

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4367028

БИДНИЙ БИЕМАХБОДЬ ХЭРХЭН ГАЙХАМШИГТАЙГААР
АЖИЛЛАДАГ ВЭ Таны хүүхдийн анагаахын мэдлэгт: “Ээжээ,
яагаад нуух бий болдог юм бэ?”, “Яаж хүүхэд төрдөг юм бэ?”,
“Яагаад унгадаг юм бэ?”, “Хоол идсэний дараа хоол хаашаа
очдог вэ?”, Өөрийн биеийг хэрхэн ажилладаг болохыг мэдэхийг
хүссэн мөчөөс эхлэн хүүхдүүд өдөр бүр “Яагаад, яагаад тэгдэг
юм бэ?” гэж тасралтгүй асуух үед хүүхдийнхээ мэдэхийг хүссэн
зүйлд амархнаар хариулж өгөөрэй.

15000

4367027

БИЗНЕСИЙН АНХНЫ АСУУЛТ-ЯАГААД “Амьдрахын тулд
“яагаад” гэдгийг мэдэж байгаа нэгэн хэр баргийн “хэрхэх”ийг
зохицуулж чадна.” Аливаа бизнесийг эхлэхдээ яагаад гэдгийг
сайн мэдэж байвал цааш нь хэрхэн хийх нь хялбар болно.
Энэхүү ном нь та ямар ч ажил бизнес хийх гэж байсан тулгарч
болох “Яагаад”-уудад хариултыг өгнө.

10000

4367052

БОДОЛ БИЕЛЛЭЭ ОЛДОГ Уг номын зохиолч Петр Бок бол
хүмүүсийг хүссэндээ хүрэхийн тулд дотоод хүчээ удирдахад
нь туслах дасгалжуулагчийн ажил хийдэг. Хүмүүс ихэнхдээ юу
хүсэж буйгаа маш сайн мэддэг боловч ойлгоход бэрх шалтгааны
улмаас зорилгодоо хүрэх замаа өөрсдөө хаадаг. Зохиолч маань
дасгалжуулагчийн хувьд тэднийг зовоож буй дотоод сэтгэл
санааны сөрөг хил хязгаарыг нурааж тухайн хүнд юу нь чухал
болохыг ухааруулах үүрэгтэй байдаг.

10000

4367059

БОРОО БОЛОН ОРДОГ ЭЭЖ Португалийн зохиолч Жозе Луй
Пейшоту нь европийн улсууд даяар бэстселлэр номын зохиолч
бөгөөд Бороо болон ордог ээж номондоо Ээж бороо Хүүгийн хамт
амьдардаг тухай өгүүлсэн юм. Хүү нь ээжтэйгээ жоохон ч гэсэн
хамт байх гэхээр хаа нэг газар борооны үүл хуралдан бороо болон
орох ёстой болдог тул ээж нь яалтчгүй ажилдаа гардаг байлаа.

9000

4367054

БҮСГҮЙЧҮҮД УРГУУЛАН БОДОЛТООСОО ЧӨЛӨӨЛӨГДӨХ
НЬ Бүсгүйчүүд та бүхэндээ зориулан Ургуулан Бодолтоосоо
Чөлөөлөгдөх нь хэмээх номыг санал болгож байна. Бүсгүйчүүд
бид түмэн төрлийн санаа зоволт, бодол, сэтгэл санааны тогтворгүй
байдалд живж, ургуулан бодох эмгэгээр зовох нь олонтаа. Өдөр
тутам тохиолддог жижиг зүйлс ч заримдаа бидний санааг зовоон,
бид хэдэн цаг магадгүй хэдэн өдөр болсон зүйлийн талаар
бодлогошрон суудаг.

15000

ГОЦ УХААНТАЙ ВИКТОР 17 жилийн турш тэнэг хүн мэт
амьдарсан IQ ийн холбооны ерөнхийлөгчийн түүх.Бусдаас өөр
байх огтхон ч муу биш. Харин ч бусадтай яг адилхан байна
гэдэг эмгэнэлтэй юм. Амьдралдаа хүн маш олон өөрчлөлт,
эрсдэл, хүнд хэцүү нөхцөл байдлуудтай тулгардаг. Үнэхээр хэцүү
уналтанд орж, өвдөж шаналан, ялагдалтай ч тулгарна.

15000

ГЭРЛЭЖ АМЖААГҮЙ БҮСГҮЙ ТАНД Өнөөг хүртэл ганц бие
амьдралдаа хайртай байсан ч ганцаараа өтлөх нь аймшигтэ
ймэт санагдаж буй нэгэнд! Уулзалт, танилцах үдэшлэгээр
дамжуулан олон хүмүүстэй уулзаж учирсан ч өнөөг хүртэл
ямар нэгэн мэдрэмж төрүүлсэн хүнгүй нэгэн.Гэхдээ тэглээ гээд
гэнэт сохор болзоонд явах юмуу гэрлэх товчоогоор дамжуулан
шууд гэрлэхээс айж буй нэгэн. Насан туршдаа зүрх сэтгэл нь
аз жаргалаар ялхсан, амар тайван, харамсахааргүй гэрлэлтийг
мөрөөдөгч нэгэн. Мөн эцэст н анхны гэрлэлт нь бүтэлгүйтэж,
дахин гэрлэх хосоо хайж буй ганц бие нэгэн.

10000

4367031

ЗААНЫ СУРГУУЛЬ Заан байдаггүй Монголын хүүхдүүдэд зааны
тухай сонин хачин мэдээ баримт мөн олон төрлийн заан байдаг
талаар өгүүлнэ.

5000

4367032

ЗУРШЛЫН ХҮЧ Энэхүү номыг бичихийн тулд 700 гаруй дипломын
ажлыг үзэж танилцаж, 300 гаруй эрдэмтэн удирдагчидтай
ярилцлага хийсэн бөгөөд олон улсын томоохон корпорациудад
хэрэгжүүлсэн олон арван хаалттай судалгааны материалаас
бүрдүүлсэн ба үүнийхээ үр дүнд бидний амьдралын бүх хэсэгт
нөлөөлөл үзүүлдэг зуршлуудыг энгийн бөгөөд төгсөөр захирч
чадах санааг дэвшүүлсэн юм. Хувь хүний болон байгууллагын
зуршлыг судалсан гайхалтай ном юм.

20000

4367047

4367029

4367060

ЛИНДБЕРГ НИСГЭГЧ ХУЛГАНЫ АДАЛ ЯВДАЛТ ТҮҮХ Өнөөдрөөс
яг 90 жилийн тэртээ нисгэгч хүчний түүхэнд анхдагч болох
Америкийн иргэн Чарльз Линдберг |1927 оны 5 сарын 20-ны
өдөр| өөрийн зохиосон “Spririt of St.Louis” нэртэй нэг хөдөлгүүрт
онгоцоороо Атлантын далайг газардалгүй амжилттай туулсан
юм. Нью-Йорк хотоос хөөрөн 5800 км зайг туулан 33 цагийн
дараа Парист газарджээ.

4367033

МИНИЙ ДАВЖАА ЖҮРЖИЙН МОД Бразилийн хүүхдийн сонгодог
уран зохиолын ном бөгөөд зохиолч Жозе Мауру де Васконселосийг хамгийн өндөр амжилтанд хүргэсэн ном бөгөөд 1968 онд
гарсан уг ном борлуулалтаараа дээд амжилт тогтоон кино
дэлгэцэнд мөнхөрчээ. Тус ном нь Бразилийн бага сургуульд унших
бичиг болж байсан гайхалтай ном юм. Та ч гэсэн үүнийг уншаад
хүүхэд насны тань амьдрал нүдний тань өмнө өрнөх болов уу.

4367007

4367056

4367034

НЭГ МИНУТЫН МЕНЕЖЕР Хэрхэн бусдыг 1 минутын дотор
удирдаж чадах вэ? Өөрөөр хэлбэл ойлгомжгүй мянган үг биш
ойлгомжтой 250 үг дотор удирдаж, зааварлаж, урамшуулж,
засаж сануулах шилдэг аргыг энэхүү ном танилцуулна. Мөн та
хэн нэгэнд хатуу хандаж байгаад сайн хандаж эхлэхэд юу болох,
харин сайн хандаж байгаад хатуу хандахад юу болох талаар ч
сонирхолтой баримт уншина.
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ӨӨРӨӨСӨӨ “Аливаа зүйлс өөрчлөгддөггүй
харин, бид өөрчлөгддөг” гэж Хенри Дэвид Тьорео хэлсэн байдаг.
Бид үргэлж л сайн сайхны төлөө тэмүүлэн өөрчлөгдөхийг
хүсч байдаг. Зөвхөн хүсэж мөрөөдсөнөөрөө аливааг бүтээх
боломжгүй, харин түүнд хүрэх хамгийн үр дүнтэй арга замуудыг
олж мэдэн хэрэгжүүлж, өөрийн амьдралдаа эзэн болох нь чухал
билээ.
САЙН НӨХӨР-ААВ БОЛОХ АЛХМУУД Сэтгэлзүйч, доктор
Г.Наранбаатарын бичсэн энэхүү ном нь хэрхэн сайн эр нөхөр
байх вэ, эхнэрээ хайрлах 40 аргууд, гэрлэлтээ хэрхэн хадгалах
вэ? гэр бүлийн асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замууд
зэрэг Монгол хүний сэтгэхүйд тохирсон байдлаар бичигдсэн
ном юм. мөн аав хүн байхын гайхамшиг, эцэг хүнд байх ур
чадвар гээд цаашлаад эр хүний зохистой хувцаслалт зэргийг
агуулсан байгаа.

10000

4367048

СЭТГЭ БАЯЖ-САЯТНУУДЫН СЭТГЭЛГЭЭНИЙ НУУЦ Энэ номноос
та дэлхийн агуу баячуудын хэрэглэсэн танд ч мөн адил гайхалтай үр
ашгаа өгөх нууц, таны мөрөөдлийг бодит байдал болгох, амьдралд
хэрэгжүүлэхүйц алхам алхмаар батлагдсан систем, өөрийн хийсэн
бүх зүйлдээ оюун санааны амар байдал, аз жаргалтай байдал
болон тэнцвэрт байдалд хэрхэн хүрэх, хайж буй баялаг та хоёрын
хооронд юу байсныг илрүүлэн гаргаж ирэх чухал 28 асуулт, хувийн
удирдлагын 11 нууцыг хэрэгжүүлсэнээр өөрийн амьдралыг хэрхэн
дэс дараалалтай болгох тухай олж мэдэх болно.

18000

4367050

СЭТГЭЛ ЗҮЙЧ НАРАНБААТАР-ГЭГЭЭЛЭГ, ӨӨДРӨГ УХААЛАГ
ХҮҮХЭД Алсын алсад аз жаргалтай амьдралынхаа аян замд
гарах гэж байгаа дүү нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дуслыг
хураавал далай, дуулсныг хураавал эрдэм гэдэг.

15000

4367023

СЭТГЭЛ ТАТАМ ЭМЭГТЭЙН 7 НУУЦ Сэтгэл татам эмэгтэй байхын
тулд зөвхөн гадаад үзэмжиндээ анхаараад орхих биш мөн дотоод
гоо сайхныг ч гэсэн цогцлооход энэхүү ном эмэгтэй таныг хөтлөх
болно. Нэг хэсэгтээ номын дэлгүүрт бестселлер хэсэгт борлогдсон
энэхүү ном нь танд хэрхэн зорилготой эмэгтэй, хэрхэн сэтгэл
татам байх талаар гайхалтай жишүүнүүдээр дагуулах болно.

15000

4367055

ТӨГӨЛДӨР ХУУРЫН АГУУЛАХ 1998 оны Нобелийн шагналт
Португалийн зохиолч Жозе Луй Пэйшотугийн “Төгөлдөр
хуурын агуулах” туужийг танилцуулж байна. Португалийн
хөнгөн атлетикч Франциско Лазаро нь 1912 оны Стокхолмийн
Олимпийн тоглолтын үеэр 30 километрийн марафон гүйлтийг
гүйцээсний дараа нас барсан юм. Энэхүү туужид түүний
амьдралыг шууд тусгаагүй бөгөөд бусад бүх үйл явдал,
дүрүүд нь уран зохиол хэлбэрээр бичигдсэн хэмээн зохиолч
тэмдэглэлдээ дурджээ.

10000

4367010

ТЭНЭГ ВИКТОР Энэхүү ном 17 жилийн турш цөхрөл зовлон
дунд амьдарч, хэрхэн амьдралын хамгийн чухал зүйлээ алдсан
болоод түүнийгээ эргүүлэн олох үед амьдралд нь ямар их
өөрчлөлт гарсан тухай өгүүлэх бүтээл юм. Энэ зохиол нь таны
амьдралыг илүү үнэ цэнэтэй, сэтгэл хангалуун, өөртөө итгэлтэй
нэгэн болоход тус болно гэдэгт итгэлтэй байна.

15000

4367038

УРАМ ҮГ Өдөр бүртээ урам үгийг өвөрлөн өөртөө болоод өрөөл
бусдад харамгүйгээр хайрлаарай. Энэхүү бяцхан өврийн дэвтэр
таныг өдөр бүр өргөн урамшуулах буйзаа.

5000

4367046

ХАЙР Өсвөр насны хүү охин хоёр нэг нь сагсан бөмбөгийн
од, нөгөө нь зохиолч болно, том болоод гэрлэнэ гэж хүртэл
мөрөөдддөг байлаа. Тэдний хүүхэд насны дэврүүн сайхан
мөрөөдлийг нэг л өдөр Элли охины аав ээж нь салсанаар үгүй
болгоно гэж хэн нь ч төсөөлөөгүй. Мөн Нолан ЭнБиЭй-гийн
шилдэг сагсан бөмбөгч болно гэсэн мөрөөдөлдөө хүрсэн боловч
амьдралынх нь дасгалжуулагч, сагсан бөмбөгийн анхны багш
болох аав нь харамсалтайгаар насан эцэслэсэн юм.

18000

4367058

ХООЛ ТӨЛӨВЛӨГЧ ХУАНЛИ Өглөө, оройн хоолоо та урьдчилан
төлөвлөж, төсөв бэлдэж сураарай! Таны цаг зав, эрүүл мэндийг
гамнах Хоол төлөвлөгч хуанли!

6500

4367022

ЭМЭГТЭЙ ХҮН 35 НАСАНДАА ДАХИН ТӨРДӨГ Эмэгтэй та эрт
гэрлэж, эрт сургуулиа төгсөж, үр хүүхдээ гаргаад гайхалтай
амьдарч байтал гэнэт 30 гарч амьдрал нэг л хэвийн, уйтгартай,
нөхөр хүүхдүүд сургууль ажил гээд л явчихдаг, өөрөө гэртээ
ганцаараа үлдээд амьдардаг болчихсон уу? Тэгвэл энэ насанд
та дахин өөртөө зорилго тавьж, өөрийгөө илүү нээж таньж
мэдэх боломж бий гэдгийг урамшуулан хэлэхийг хүссэн юм. Та
нөхөртөө цоо шинээр ахин дурлаж, үр хүүхдээ том болгосны ач
гавьяагаа эдэлж гайхалтайгаар шинэчлэгдэх боломжтой нас юм.
Бүсгүй минь, энэ насанд бүү бууж өг, харин ч сэргээрэй.

10000

4367014

ЭРЧҮҮДИЙН АМЬДРАЛЫН ХАМГИЙН ЧУХАЛ 1 ЖИЛ Эхнэр
нөхрүүд сайн харилцаа тогтоохоос өөр хүсэх зүйл хүнд байхгүй.
Энэ номын зарчимууд анги танхимд очиж суралцах бус шууд
туршлагаар дамжуулан сурах явдал юм. Гэр бүлүүдийн 60 гаруй
жилийн бодит туршлагаар сэдэвлэн бичигдсэн ном юм.

15000

4367051

ЭРЧҮҮДИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙГ ОЙЛГОХ НЬ - Эрчүүд яагаад
хөргөгчөө онгойлгоод яг хамрынхаа дор байгаа зүйлийг олж
хардаггүй юм бол?- Эрчүүд яагаад гэр орон нь эмх цэгцгүй
байгааг ойлгодоггүй юм бол?- Эрчүүд яагаад дэлхийн аварга
шалгаруулах тэмцээний ялагч тоглогчийн нэрийг санадаг хэрнээ
өчигдөрхөн ярилцсан зүйлээ санадаггүй юм бол?

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4608001

ПУНЦАГИЙН ЖАСРАЙ-МИНИЙ ӨВӨӨ

Ариунзаяа.А

11000

ҮНЭ
20000

Ариунзаяа.А-Ичинхорлоо.Т
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4610001

АВСТРАЛИД АМЬДАРСАН АРВАН ЖИЛ, АВУУШТАЙ САНААНУУД
Авсралид сурах, ажиллах, амьдрах, жуулчлалаар явахад анхаарах
зүйлсүүд 1.Виз гаргуулах2.Санхүүгийн баталгаа3.Оюутнуупын
амьдрах зардал,Тулгардаг бэрхшээлүүдийг хэрхэн даван туулах4.
Австрали төвтэй Монгол агентлаг, Австралийн их дээд сургуулиуд

8500

ҮНЭ

18800

Аюурзана.Г

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4444002

БӨӨГИЙН ДОМОГ Монгол хэлээр бичигдсэн, бөө мөргөлийн
утга учрыг харуулсан анхны роман болно. Буриад ястаны тухай
өгүүлэмж. Үйл явдал нь Байгал нуур орчимд өрнөнө. Гадаадын
5-6 хэлнээ орчуулагдан гарсан.

18000

4444029

ӨЧИГДӨР УУЛЗЪЯ (БҮРЛЭЭЧИЙН МОНОЛОГ)
Ардын
хувьсгалаас өмнөх үед бага залуу насаа өнгөрөөж, хувьсгалын
жилүүдэд идэр явж, социализмын сайн муу бүхэнтэй нүүр тулж
туулаад нас нөгчсөн эр бүхий л амьдралаа эргэн харж дурсан
өгүүлж буй бодлын урсгал хэлбэрээр бичигдсэн, монолог-роман.
Эхнээсээ дуустал нэг л хүний хууч яриа юм.

21000

4444027

САХИУСТ ХАНГАЙН НУУЦ Халх даяар ятгач ноён хэмээн
алдаршсан Пүрэв гүний амьдралаас сэдэвлэсэн роман. Үйл
явдал ХХ зууны эхэн үед өрнөнө. Зохиолчийн хамгийн шилдэг
бүтээлүүдийн нэг.

21000

15000

ҮНЭ

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4444021

СУДАСНЫ ЧИМЭЭ Хорчин монголчуудын нутагт хийгээд орчин
цагийн Монгол улсад өрнөж буй үйл явдлын цаана уламжлалт
анагаах ухааны сэдвийг бодит бариач, эмч хүмүүсийн
өгүүлэмжээс ургуулан бичсэн зохиол. Монголын түүхийн
өвөрмөц бэлгэдлүүд, өнөө цагийн содон дүрүүд гардаг, ихээхэн
нийлмэл бүтэцтэй роман юм.

4444026

СҮНСНИЙ ТОМЬЁО Орчин үеийн сэдэвтэй, амьдай багш шавь
хоёрын амьдралын ээдрээтэй түүх. Тэд хоёулаа матемтикт
авьяастай бөгөөд амьдралыг математикын уран сэтгэлгээр
харж, цаг хугацааг өртөөлөн олон нууцыг тайлж болох арга
бол сүнсний томьёог олох явдал гэсэн гаргалгаанд хүрцгээсэн
эрэлчид юм.

21000

ХАРААЦАЙ ЗОГСОЛТ Уран зохиолын бүх төрөл жанрыг нэг дор
багтаасан, 2 дэвтэр экспериментал роман. Зохиолч, яруу найрагч
Өлзийтөгсийн уран бүтээлийн бүх онцлог талыг харуулахын
зэрэгцээ шинэлэг эрэл хайгуул болсон, маш өвөрмөц ном.

58000

4444020

ЦАГААН ХАР УЛААН Торгууд ястаны үүх түүхийн сэдэв дээр
тулгуурлан, урлагийн мөн чанарын тухай өгүүлсэн орчин үеийн
зохиол. Үйл явдал нь Алтайн уулсад өрнөнө.

20000

4444001

ШҮГДЭН Буддын шашны мөн чанарын тухай, өмнөд
монголчуудын орчин үеийн амьдралын дэвсгэр дээр суурилсан
зохиол. Үйл явдал нь Хятадын дотоод муж дахь монгол угсаатны
дунд өрнөнө.

25000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4663001

АМОЛА/ ҮЗЭГЧ ҮГҮЙ ҮНЭН / Тамирчин хүн амжилт гаргахад
урсгах хөлс хөдөлмөр, золиос юу юм бэ? Аливаа хүн
зорилготой байж, шудрага хөдөлмөрлөвөл үр дүн нь танд
хэрхэн ирэх, Байгалийн гайхамшиг түүний давтагдашгүй хүчин
зүйл гэдэг юу болох түүний өмнө хүн өчүүхэн ч түүнийг ялан
дийлэх давж гарахын төлөө хэрхэн тэмцдэг. Эх орон байгаль
дэлхийгээ хайрлах гэдэг ямар аугаа зүйл болохыг талаар
уншина. Энэхүү дэлхийн олон зуун хүмүүн, уулчдынхаа гэгээн
дурсгалд зориулав.

4444028

21000

4430001

АМИНЫ ОРОН СУУЦ Амины орон сууцны загвараа хэрхэн гаргах
талаар зөвлөгөө, мэдээлэл • Өрөг ба өргийн бетон зуурмаг
• Хаших хийцийн загвар төсөв • Агааржуулалтын системийн
шийдэл • Дээврийн ажлын зөвлөгөө • Хана, дээврийн дулаалга
• Амины орон сууцны бохирын шийдэл • Сантехникийн иж бүрэн
төсөв гээд уншигчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц олон
төрлийн мэдээ мэдээллийг багтаалаа.

15000

4430002

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙН Гэр болон албан өрөөгөө тохижуулахыг
хүссэн хүн бүхэнд зориулан гаргасан “Интерьер дизайн” катологи

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4519007

“ХҮН ЧАНАР II” АЖИЛСАГ ЧАНАР, АМЬДРАЛЫН АРЧААГААР
ХАРАГДАНА

15000

4519008

“ХҮН ЧАНАР IV” ХҮНИЙ ХАРИЛЦАА, ХҮНИЙ ҮГ ХЭЛЭЭР
ХАРАГДАНА

15000

4519009

“ХҮНИЙ ЧАНАР V” ХҮНИЙ ЁС, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭР ХАРАГДАНА

15000

4519003

ДОРДОХЫН ДОЛООН ШИВШИГ БУЮУ ТА НАДТАЙ САНАЛ
НИЙЛЭХ ҮҮ /5,5 ХХ-ТАЙ/ Өнөө үед онцгойлон авч үзвэл зохих
асуудлыг “Хүмүүжилтэй бол хүн” үг бүр утгатай, утга бүр
учиртай”Архины аюул,Сархадын самуун,”залхуугийн гадаа
түлшгүй гэсэн гарчгаар жишээ татаж, эдгээр асуудал гарсан
шалтгаан, хор уршиг, арилгах арга замыг тодорхой тайлбарлажээ.

5000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4409001

СЭТГЭЛ ТҮВШИН АМЬДРАХУЙ

Батаа.П

Б.Гангаамаа
ҮНЭ

45000

Батаа.Ц

ҮНЭ

4629001

ХЯТАД ДАХЬ МОНГОЛ СУДЛАЛ I Хятад дахь Монгол судлал
нь Дэлхийн Монгол судлалын нэг төв бөгөөд Монголыг судлаж
байсан олон зуун жилийн баялаг түүхтэйгээрээ бусад Монгол
судлалын төвүүдээс ялгарч байдаг.

27000

4629002

ХЯТАД ДАХЬ МОНГОЛ СУДЛАЛ II ХЯТАД ДАХЬ МОНГОЛ
СУДЛАЛ эрдэм шинжилгээний цувралын хоёрдугаарт: Дундад
үеийн түүх, орчин үеийн түүх, нийгэм соёлын антропологи,
Монголч эрдэмтэдийн намтар гэсэн хэсгүүдэд хамаарагдах 18
өгүүллийг багтаасан болно.

27000

4629003

ХЯТАД ДАХЬ МОНГОЛ СУДЛАЛ III ХЯТАД ДАХЬ МОНГОЛ
СУДЛАЛ эрдэм шинжилгээний цувралын гуравдугаарт: Монгол
хэл, бичиг судлал, утга зохиол судлал, дундад үеийн түүх, орчин
үеийн түүх, нийгэм соёлын антропологи, дурсамж дуртгал,
монголч эрдэмтэдийн намтар, судалгаа гэсэн дэд хэсгүүдээс
бүрдэх төдийгүй 22 өгүүлэл багтсан болно.

4629004

ХЯТАДЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ОЛОЛТ I Аливаа улсын хөгжил
дэвшлийг тодорхойлогч гол хэмжүүрийг шинжлэх ухааны түвшин
харуулж байдаг. Тэр утгаараа шинжлэх ухааны талаар хамтран
ажиллах нь хоёр орны эрдэмтдийн ойртон нягтрах, харилцан
биесээ хүлээн зөвшөөрөх, илүү бодитойгоор танилцаж, мөр
зэрэгцэн хөгжих боломж олгох юм.

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4702001

МОНГОЛ ХҮҮХЭД ЦОМОГ /CD/ Хөгжмийн зохиолч С.Батболдын
“Монгол хүүхэд” цомгийн шинэ дуунуудыг бага насны 3-10 насны
хүүхдүүд дуулахад тохиромтой. Дууг сурч мэдсэнээр хүүхдийн
дуулах авъяас нь хөгжиж, дуу хөгжимд дуртай болж, сэтгэн бодох
чадвар, бүтээлч сэтгэхүйг нь хөгжүүлнэ.

НИМГЭН СУУРЬТАЙ БЯЛУУ+BAKING POWDER Бялуу хийх
аргачлал

4658001

ЁС ЗҮЙ, ЁС СУРТАХУУНЫ ТУХАЙ НОМ Номын I бүлэгт “Ёсзүйн
сэтгэлгээний хөгжлийн түүх, эртний Энэтхэг, Хятад, Грек, Монголын
сэтгэгчдийн ёс суртахууны сургаалууд”, II бүлэгт “Ёсзүйн шинжлэх
ухаан, түүний үндсэн категорууд, ёс суртахуун, түүний мөн
чанар”, III бүлэгт “Мэргэжлийн ёсзүйн салбар шинжлэх ухаан,
мэргэжилтний ёс суртахуун, түүнд тавигдах шаардлага”, IV бүлэгт
“Бизнесийн ёсзүйн шинжлэх ухаан, түүний хэрэгцээ шаардлага,
бизнес эрхлэгч, бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлага”, V
бүлэгт “Хэрэглээний ёсзүй, түүний төрөл, нээлттэй асуудлууд”-ын
тухай тус тус өгүүлж, кейс, дасгал, сорил, бүлгийн ажил, тулгуур
ойлголтууд, шүүн хэлэлцэх сэдвүүд, уншиж судлах ном, сурах
бичгийн жагсаалт, мэдлэг, чадвар шалгах хэлбэрийн талаарх
мэдээллийг бүлэг бүрийн агуулгын төгсгөлд оруулж, VI бүлэгт “Ёс
суртахууны тухай өөрийн туурвисан эрдэм шинжилгээний илтгэл,
өгүүлэл, нийтлэлүүд”-ийн дээжээс оруулсан байна.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
МОНГОЛ ЗУРАГ, ЗЭЭГТ НААМАЛ УРЛАН БҮТЭЭХҮЙ

38000

4323002

ХӨӨРӨГНИЙ ДААЛИН ОЁХ АРГА Уг номд хөөрөгний даалингийн
зураг зохиох, даалингийн хээ угалзыг зүү ороох оёдлоор оёх,
хөөмөлтэй зүү ороох оёдол, загасны нуруу оёх аргыг дэлгэрэнгүй
заасан ба даалин дээр буулган оёх зургийг 1:1 хэмжээгээр шууд
аваад хэрэглэж болохоор тусгаж өгснөөрөө онцлог юм. Мөн
даалин эмжих аргыг тодорхой зааж өгсөн. Сайхан урласан
даалин нэлээд байгаа. Зохиогч Ц.Батбуян, Ц.Бямбацэрэн.

25000

27000

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4545001

УХААН ДАЛАЙ, АНГЛИ ЯПОН, ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГС Англи Япон
зүйр цэцэн үгс

15000

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4631003

“ИШҮҮЖИН” Аавынхаа хийсэн хэргийг цайруулахаар өмнөд
газарт хааны хатнаар богтлогдож очоод оргож босож нутагтаа
явганаар гүйж ирсэн Гүйгүүл хатан ард олны аман ярианд
домог болон үлджээ. Гүйгүүл хатан болон түүний хайртай залуу
Ишүүжин хоёрын эгэл бус агуу хайрын тухай энэ романд өгүүлнэ.

15000

4631001

“НАМРЫН ШӨНИЙН ЗҮҮД” 2012 ОН 1930-1940 оны үеийн
монголчуудын амьдрал, хайрын тухай уянгын роман.
Арванзургаан настай жаахан охин Биндэр зүүдэнд үзсэн
сайхан залуугаа бэдрэн хайсаар олж нэгэн сайхан хайрын
түүхийг хамтдаа бичиж буйг энэ романаас уншаарай. Мөн
хэлмэгдүүлэлтийн бараан үүлний сүүдэр хөдөө буйдхан
нутгийг дайран өнгөрсөн түүхийг бодит хүмүүсийн амьдралаар
төлөөлүүлэн үзүүлжээ.

13000

4631005

АРГАСУУ БААТАР РОМАН Энэхүү роман нь “Ишүүжин” романы
үргэлжлэл бөгөөд хаант төрийн элч нарын амьдрал үйлийг
харуулна.

15000

4631009

ДОТОГШОО АНИРДАХАУЙ Зохиолчийн хүүхэд ахуйн хөгжилтэй
дурсамжаас эхлээд зөн совин, мэдрэжийн тухай, зохиол бүтээл
нь хэрхэн төрсөн түүхийг өгүүлнэ.

18000

4631002

ИХ ХАЙРЫН ТҮҮХ Хүн төрөлхтнийг уяраасан их хайрын бэлгэ
тэмдэг Таж Махал хийгээд Шах Жахан хаан, Мумтаз Махал хатан
хоёрын тухай монголчууд эртнээс мэддэг төдийгүй утга зохиолдоо
ямар нэгэн хэмжээгээр тусгаж иржээ. Гэвч томоохон хэмжээний
роман бичигдсэн нь үгүй. Өдгөө зохиолч С.Батжаргалын бичсэн “Их
хайрын түүх” романаас та сэтгэл догдлуулсан хайрын амт, басхүү
шаналгасан гашуун тавилан, бахархал бүхнийг унших болно.

13000

4631010

ОГУЛ ХАЙМЫШ ХАТАН /ТҮҮХЭН РОМАН/ Их Монгол улсын
түүхнээ эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэсэн үүрэг их билээ. Түүн
дундаа хүчирхэгжин мандсан эзэнт гүрний төрийн жолоог их
бага хугацаагаар атгаж, хатан ухаанаар залж явсан бүсгүйчүүд ч
бий. Тэдний нэг нь Их Монгол улсын гурав дахь их хаан Гүюгийн
хатан Огул Хаймыш юм. Дэлхийн дайдыг эзэлсэн их гүрний
төрийн жолоог хатан сэнтийгээс гурван жил шахам залсан тэрхүү,
үзэсгэлэн гоо хатан чухам хэн байв? Юуны төлөө тэмцэж байв?
Гэдгийг энэхүү роман өгүүлнэ.

25000

4631006

ХАЙДУ ХААН / РОМАН / Өгэдэйн ач хөвүүн Хашины Хайду
юм. Их өвөг Чингисийн зарлигийг хуульчлан дагаж, Монголоо
монголоор нь авч үлдэх гэсэн түүний насны тэмцлийг хойч
үеийн бид мартах учиргүй билээ. Мөн эцгийнхээ баруун гар
болон тэмцэж явсан эрэмгий дайчин, бөх гүнж хэмээн олонд
алдаршсан Хотолан чаха (Хотол цагаан) хэмээх үзэсгэлэнт
охины дуулиантай амьдрал ард түмний дунд олон зууны турш
домог болон яригдсаар иржээ.

15000

30000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР
АРСЛАНТАЙ АВДАР НУУЦЫН ТАЙЛАЛ

10000

ҮНЭ

4662002

МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ИВГЭЭЛ ХАЙР

10000

4662004

ӨВӨГ ДЭЭДСИЙН АМЬДАРХУЙН НУУЦААС

5000

Бадарч.Д

4623001

Индекс

Барилга орон сууц сэтгүүл
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4430003

“АМИНЫ ОРОН СУУЦ ШИЛДЭГ 100” ЗАГВАР

12000

Индекс
27000

4662001

СУЛЬ, СУЛИХАР, БУДАРГАНЫГ ХҮНС ТЭЖЭЭЛД АШИГЛАХУЙ
Зах зээлийн өнөөгийн нийгэмд экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний
эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдсэн.

ҮНЭ

Батжаргал.С

Б.Сарантуяа

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

Индекс

ҮНЭ

Индекс

20000

Батжаргал.Да

Б.Оюунчимэг
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4323003

ҮНЭ

Индекс

10000

Батбуян.Ц, Бямбацэрэн.Ц

Б.Нарангэрэл

4659001

ҮНЭ

Индекс

Б.Лхагвадорж
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

Батболд.С

Индекс

Индекс

29

ҮНЭ
20000

ҮНЭ
25000

ҮНЭ

30

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4631007

ХАРИЙН ТЭНГЭР РОМАН Эзэн чингис хааны удам Хүлэгү
хааны үүсгэн төвхнүүлсэн Ил хаант улсад бүтээгдэн өнөө үед
хүртэл уламжлагдан ирсэн, их хаадын түүхийг өгүүлэх судрын
чуулган хэмээх хөлгөн судрыг бүтээхэд Хархорум хотоос
бичгийн мэргэд, зураачдын аян замын болоод тэнд байх үеийн
адал явдлын тухай роман юм.

15000

4631008

ХӨХ ИЛДНИЙ НУУЦ Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт
зохиолч Санжаагийн Батжаргалын Хөх илдний нууц тэргүүт 5-6
өгүүллэгийг багтаасан энэхүү номд түүхэн, уянгын, хүүхдийн
өгүүллэгүүд багтана.

18000

4445011

THE HISTORY OF MODERN MONGOLIA (1911-2017) The fall of
Communism in the 1980s, leading to the Democratic Revolution in
the 1990s, resulted in drastic changes in Mongolia’s societal perspective. Since that time, 28 years have passed, yet almost no difference can be seen between the written history of today and that of
the past, when the whole of Mongolian society was driven by Soviet
ideology. We are misinforming Mongolia’s post-Democracy generations, by passing along those written histories and literature, steeped
as they are in this ideology. This book is written as a corrective to this
situation; it presents Mongolia’s history during this period, without
the influence of ideology because we believe Mongolians deserve
to know their own path, to better understand their situation today.
We have attempted to write a comprehensive history book with fresh
eyes, based on scientific research evidence. It is our fervent hope
that the information contained herein will benefit everyone interested
in the history of modern Mongolia.

40000

4445004

THE LAST KING OF MONGOLIA BOGDO JEBTSENDAMBA
KHUTUGTU Монголын сүүлчийн эзэн хаан VIII богд Жавзандамба
хутагт: Амьдрал ба домог. Богд эзэн хаан, Эх дагина Дондогдулам
нар болон эл үеийн Монголын төрийн зүтгэлтнүүд, монголын
тухай шинэ зургууд 160-ыг багтаасан.

40000

4445013

VIII БОГД ЖАВЗАНДАМБА ХАТУУ

40000

4445016

БАРОН УНГЕРНЫ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

30000

4445019

БИЕ ДААСАН
ХУВЬСГАЛ

4445017

ЗАРЛИГААР ТОГТООСОН ХУУЛЬ ЗҮЙЛИЙН БИЧИГ

25000

4445024

МОНГОЛ ҮНДЭСТЭН

20000

4445015

МОНГОЛ ҮНДЭСТЭН БҮРЭН ЭРХТ УЛС БОЛОХ ЗАМД

20000

4445010

МОНГОЛЫН ТҮҮХ ( 1911-2017 ) 1980-аад оны сүүлчээр
коммунизм задран унаж, Монгол Улсад өрнөсөн 1990 оны
ардчилсан хувьсгалын үр дүнд бидний нийгмийн баримжаа
бүхэлдээ өөрчлөгдсөн билээ. Тэр үеэс хойш даруй хорин найман
жил болжээ. Гэвч 1990 он хүртэл монголын нийгмийг хөтөлж
байсан үзэл суртлын дор бичигдсэн ХХ зууны Монголын түүх,
түүхэн үнэлэмж, ойлголт өнөөдөр өөрчлөгдөөгүй шахам байна.

40000

4445005

МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙН ЭХ СУРВАЛЖ Энэхүү баримт бичгийн
эмхтгэл нь Монгол улсын түүхийн 1911 –1921 оны хоорондох
үеийн тусгаар тогтнол, үндэсний эрх ашигт шууд холбогдох олон
чухал асуудлуудыг хамарсан 63 төрлийн 100 гаруй эх баримтыг
багтаасан бөгөөд Монголын төрийн дотоод, гадаад харилцааны
түүхэн олон үйл явдлуудыг гэрчлэн илэрхийлсэн эдүгээ бичгийн
сан хөмрөгт олдохуйяа ховор болсон төрөл бүрийн эх баримтууд
агуулснаараа монгол үндэстний түүх сонирхогч, судлаач
эрдэмтэн мэргэд, сэхээтэн оюутан хэн бүхэнд онц сонирхолтой
бөгөөд шинэ мэдээ хүртээх ач холбогдолтой байх нь болно.

30000

4445006

ОТ ЧИНГИС ХАНА ДО СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКА Признанный
авторитет по вопросам Востока, российский дипломат
И.Я.Коростовец в 1920-х гг. закончил свою книгу, охватывающую
исторический период Монголии с XIII века до середины 20-х
годов ХХ века. В этой книге подробно описаны период его
пребывания в Нийслэл Хурээ и заключение русско-монгольского
соглашения 1912 г. Из его оригинальных рукописей, долгие
годы хранившихся в архиве Министерства Иностранных Дел
Российской империи, можно ознакомиться с историческими
фактами, реальными сведениями, представляющими не только
научный интерес, но и также с восточной политикой Российской
империи начала ХХ века.

30000

4445018

ТҮҮХЭН НОТОЛГОО

15000

4445012

ХЭЛМЭГДЭЛ БА ЦАГААТГАЛ: ТҮҮХ БА БАРИМТ Монгол улсад
Цагаатгалын асуудал хариуцсан бие даасан байгууллага
байгуулагдсаны 30 жилийн ойд зориулсан эл ном нь Монголд
гарсан улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн түүхийг 1921 оноос 1990 он
хүртэл туушид нь авч үзэж, бүхэлд нь дүн шинжилгээ хийхийг
хичээсэн, улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгаж, нэр
төрийг сэргээх, нөхөн олговор олгох, дурсгалыг нь мөнхжүүлэх
талаар авч хэрэгжүүлсэн бүхий л арга хэмжээг хамруулахыг
хичээсэн бүтээл болно.

40000

4445002

ХЯТАД ОРОС МОНГОЛ ГУРВАН УЛСЫН 2015 ОНЫ ХИАГТЫН
ГЭРЭЭ Хятад Орос Монгол гурван улсын 2015 оны Хиагтын
гэрээний өдөр тутмын тэмдэглэл, протокол, монгол орос хэлээр

30000

4445021

ЦЭРЭНПИЛ ГҮНГИЙН ХЭРГИЙН ТУХАЙД

15000

Батмөнх.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4509006

МОНГОЛ КАМАСУТРА
Нүүдэлчин малчин дайчин түүхт
Монголчууд “Салхи сарны явдал буюу” “Үүлэн борооны
үйл”-ийн сэдэвт уран зохиол, мэргэн цэцэн хошин егөөдөл,
аман зохиолын болон Дүрслэх урлагийн арвин баялаг өвтэй
билээ. “Учирмагц сэнгэнэсэн Уран гол шиг бие” ээр маш их
хайр сэтгэл, хүсэл сэрэл, дур тачаалыг мэдрэн түүнийгээ
Гэгээн их эрчим хүч болгон бүтээлч сэтгэлгээ, уран бүтээл,
дотоод хүч чадалдаа зориулан “Галидас” шиг амьдрах нь
ухаан мэдрэмжит хүний Сэтгэлийн гоо сайхны нэг хэмжүүр,
эр эмийн ёсны соёл юм. Та бүхэн энэ номын уншсанаар нэг
шинэ ертөнц нээх болно.

20000

4509003

МОНГОЛ УРЛАГ

7000

4509002

СОНГОМОЛ ЭГШИГЛЭН

3000

4509005

СЭТГЭЛД МӨНХӨРСӨН ДУРСАМЖ Хөдөлмөрийн баатар Ч.Хурц,
Яруу найрагч Ш.Дулмаа, хөгжмийн зохиолч Н.Жанцанноров,
Б.Шарав, Д.Баттөмөр, Кино найруулагч Г.Жигжидсүрэн,
Ардын зураач Ч.Гунгаасүх, төрийн соёрхолт зураач Ц.Цэгмэд,
Ч.Чимэддорж, Эмч, доктор Э.Санжаа, Ж.Аминдаваа, А.Ж
Ц.Цэрэндагва, УГЖ ЛхаДолгор, Ж.Дэлгэржаргал, Н.Батцэцэг,
урлаг судлаач доктор Г.Ренчинсамбуу, С.Бадрал, бүх цэргийн
жанжны орлогч О.Дашчирав нарын хөрөг дурсамж, амьд
ярилцлагууд орсон.

20000

ҮНДЭСНИЙ УДИРДАГЧ Х.ЧОЙБАЛСАН Хувийн амьдралын нууц
түүх, Хувьсгалын үйл хэрэгт амь бие үнэт зүйлсээ зориулсан үе,
Тусгаар тогтнолын төлөөх тэмцлийн цусан гавьяа, Монгол улсын
хөгжил дэвшил, мандан бадралд оруулсан хувь нэмрийг түүхэн
эх сурвалжаас үндэслэн дүрслэн үзүүлсэн баримтат түүхэн
зохиол юм.

20000

4509004

ҮНЭ

Батсайхан.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4612005

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН НОМ ЗҮЙ

20000

ҮНЭ

4612001

БОЛОВСРОЛЫН ШИНЖЭЭЧИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

10000

4612013

ЕРӨНХИЙ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

28600

4612003

ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

40000

4612010

ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН ЭРИН ҮЕ БА МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

20000

4612017

МОНГОЛ СУДЛАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ
СУДАЛГААНЫ НОМ ЗҮЙ

20000

4612024

МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧОО-ЦУВРАЛ ЗУРАГТ НОМ 600 орчим
хуудастай 700 орчим зурагтай бүлэг тус бүрээр 1 ном болгон
хэвлэсэн бүтээл юм. Монголын нууц товчооны сонгомол эхийг
бүрэн зураглалаар хавсарган харуулсанаар онцлогтой

250000

4612016

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

19000

4612015

МЭРГЭЖЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ

10000

4612022

НИЙГМИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

10000

4612014

СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН БАГА ТАЙЛБАР ТОЛЬ

19900

4612004

СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН НОМ ЗҮЙ

10000

4612008

СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ТОЛЬ БИЧИГ

18000

4612021

ТА Ч БАС ТАГНУУЛ ХИЙЖ ЧАДНА

4612009

ТОЛИН ТУСГАЛТ ӨВЧИН:
ШИЗОФРЕНИ, ХАРШИЛ

4612019

ШАР АЙРАГ

10000

4612020

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

9900

ХАВДАР,

БНСУ-Д

ХИЙГДСЭН

15000
ЧИХРИЙН

ШИЖИН,

15000

Батсайхан.О
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4445009

IX БОГД ЖАВЗАНДАМБА ХУТАГТ IX Богд Жавзандамба хутагтын
намтар болон бурханы шашны тухай өгүүлнэ.

4445007

MONGOLIA BECOMING A NATION STATE Doctor in Mongolian
history, Professor Emgenet O.Batsaikhan is presenting to you,
dear reader a monograph written on the very critical subject of the
history of Mongolia. The topic of battle for independence and sovereignty of Mongols has not been explored by our historians and
researchers. One of the main features of the nation- state is his
independent existence. Modern concepts did not deny that one
nation may exist within different nation-states. In this study author
tried to make some propositions about the correlation of the notion
`nation-state` (in English), `государство-нация` (in Russian) with
Mongolian national independence and sovereignty.

ҮНЭ

ЭРМЭЛЗЭЖ

БУЙ

МОНГОЛЫН

15000

Батсүх.Д /БАДРАНГУЙ/
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4434001

НҮГЭЛТ ОРЧЛОНГИЙН ХЯСЛАН Роман. Энэхүү романд Бархас
хэмээх нэгэн эр тавин насныхаа босгон дээр, цэл залуу насандаа
учирч явсан Гэрэлгуа, Цээмаа, Сэндэр зэрэг хүүхнүүдийн хайр
сэтгэл, алдаа оноог эргэн дурсаж буй тухай өгүүлнэ.

20000

4434009

СОГООНЦЭЦЭГ /1-2 БАГЦ/

25000

4434002

СОГООНЦЭЦЭГ-1 Энэхүү роман нь залуу охид амьдралын их
замд орохдоо хөл хальтарч, сайн муу, сайхан муухай бүхэнтэй
учирч, хорвоогийн үнэнийг ухаарч сэхээрэх үе хүртэлх дотоод
зөрчлийг нь дүрслэн бичжээ.

15000

4434003

СОГООНЦЭЦЭГ-2 Роман. Энэхүү романы тухай “Ингэж охидын
эмзэг дотоод сэтгэлийг анхны хайраас нь эхлэн маш нарийн зурж
гаргасан романыг би лав арав гаруй жил уншаагүй” гэж Төрийн
соёрхолт, СГЗ зохиолч Д.Гармаа дүгнэжээ.

20000

4434004

СЭТГЭЛИЙН ҮНЭР Өгүүллэгийн түүвэр. Энэ номонд “Сэтгэлийн
үнэр”, “Өвгөд”, “Сүүдэр”, “Гэрэлт од”, “Сүүлчийн өдөр” зэрэг
таван өгүүллэг орсон бөгөөд эдгээр нь хайр сэтгэл, хар хорон
санаа, хүн чанарын тухай өгүүлнэ.

16000

4434011

ТОРГУУДАЙ /1-2 БАГЦ/

25000

4434007

ТОРГУУДАЙ-1 Энэхүү роман нь хайр сэтгэлийн эмгэнэлт, уянгын
зохиол юм. Энэ романд Торгуудай хэмээх өнчин хөвгүүний хайр
сэтгэлийнхээ төлөө хэрхэн тэмцэж буйг өгүүлжээ.

15000

36000

20000

БАЙДЛЫН

ҮНЭ

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4434008

ТОРГУУДАЙ-2 Анхны хайр нь бүтэлгүйтэж, хайртай охин хойд
эцгийнхээ ааш авирыг үл тэвчин амиа хорлоход Торгуудай
хүний амь бүрэлгэн шоронд орж буй амьдралынхаа зөрчлийг
өгүүлнэ.

15000

4434010

ҮНЭНЧ ХАЙРЫН ЗОЛИОС /1-2 БАГЦ/

25000

4434005

ҮНЭНЧ ХАЙРЫН ЗОЛИОС-1 Роман. Энэхүү роман нь гэр бүлийн
гэсэн тодотголтой хоёр дэвтэр роман юм. Боролзой, Бүрэнжаргал
хоёрын амьдрал, дотоод сэтгэлийн зөрчил, үзэл бодол, хүсэл
сонирхлыг нь маш нарийн дүрслэн өгүүлнэ.

15000

4434006

ҮНЭНЧ ХАЙРЫН ЗОЛИОС-2 Роман. Энэхүү романд гэр бүлийн
амьдралын зөрчилтэй, ээдрээтэй, сургамжтай, санаа авууштай
олон зүйлийг зохиолч ямар нэг нэмэр хачиргүйгээр ойлгомжтой
дүрсэлжээ.

15000

4434012

ХАНЬ-1

12000

4434013

ХАНЬ-2

12000

4434014

ХАНЬ-3

12000

4434022

ЭВИЛАГИЙН НУЛИМС /1-2 БАГЦ/ ЭВИЛАГИЙН НУЛИС-1,2
романд Эвилла хэмээх нэгэн бүсгүйн ээдрээтэй адармаатай
аж амьдралыг 25-с 60 нас хүртэлх орон зайн хугацаанд
дүрслэн үзүүлсэн болно. Хөдөө нутгийн малчин бүсгүй хоёр
ч үр хүүхдээ бусдад алдаж, ханилсан эр нөхрүүд нь ямар нэг
шалтгаанаар хань, үр хүүхдээ орхин одож, амьдралын хүнд
бэрх үеийг сэтгэлийн хатаар хэрхэн туулж буй тухай өгүүлнэ.

4434020

4434021

ЭВИЛАГИЙН НУЛИМС-1 ЭВИЛАГИЙН НУЛИС-1,2
романд
Эвилла хэмээх нэгэн бүсгүйн ээдрээтэй адармаатай аж
амьдралыг 25-с 60 нас хүртэлх орон зайн хугацаанд дүрслэн
үзүүлсэн болно. Хөдөө нутгийн малчин бүсгүй хоёр ч үр хүүхдээ
бусдад алдаж, ханилсан эр нөхрүүд нь ямар нэг шалтгаанаар
хань, үр хүүхдээ орхин одож, амьдралын хүнд бэрх үеийг
сэтгэлийн хатаар хэрхэн туулж буй тухай өгүүлнэ.
ЭВИЛАГИЙН НУЛИМС-2 ЭВИЛАГИЙН НУЛИС-1,2 романд
Эвилла хэмээх нэгэн бүсгүйн ээдрээтэй адармаатай аж
амьдралыг 25-с 60 нас хүртэлх орон зайн хугацаанд дүрслэн
үзүүлсэн болно. Хөдөө нутгийн малчин бүсгүй хоёр ч үр хүүхдээ
бусдад алдаж, ханилсан эр нөхрүүд нь ямар нэг шалтгаанаар
хань, үр хүүхдээ орхин одож, амьдралын хүнд бэрх үеийг
сэтгэлийн хатаар хэрхэн туулж буй тухай өгүүлнэ.
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4318008

ФИЗИКИЙН ЛАВЛАХ /В5/ Механик, молекул, цахилгаан,
соронзон, хэлбэлзэл, долгион, оптик, квант механик ба
атомын физик, квант статистик ба хатуу биеийн физик, цөмийн
физикийн түгээмэл хэрэглэгддэг томъёо тодорхойлолт, үндсэн
ойлголт, зарчмыг эмхэтгэн оруулсан энэхүү гарын авлагыг
физик, инженер, техникийн их, дээд сургууль, коллежийн
оюутнууд, ЕБС -ийн сурагчид, ЕШ -д бэлтгэгчдэд зориулсан.
2013 он, 350 хуудас.

4357011

“ЕБХИЧЭЭЛҮҮДИЙН ЛАВЛАХ-2 •
Энэхүү багц ном нь
EБС-ийн 6-с дээш ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд
элсэгчдэд зориулагдсан. Нийт 12 хичээлийн агуулгийг бүрэн
багтаасан. Хичээл болгоны агуулгийг хурдан, хялбар ойлгуулах
үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж, тоочиж,
зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн өгсөн нь маш том давуу тал
юм.2-р дэвтэр /улаан шар/•
Математик•
Ге о м ет р •
Хими•
Биологи• Газар зүй• Түүх•Нэмэлт хавсралт”

18000

4357013

ИОГИЙН ҮНДСЭН ДАСГАЛУУД

8000

4357006

КОМПЬЮТЕРИЙН ГЭМТЭЛ ЗАСВАР-2 Компьютерийн техник
хангамжийн талаар болон компьютер угсрах, форматлах,
програм суулгах, сүлжээ зохион байгуулах, вирус эмчилэх, толь
бичиг, WinXP, WinVista, Win7 үйлдлийн систем, сүүлийн бүх
тоног төхөөрөмжийн талаар маш дэлгэрэнгүй бичигдэсэн. Өмнөх
Компьютерийн гэмтэл засвар – I нь 2008 онд Grand Book буюу
шилдэг ном болсон. 2012 он

6000

4357014

КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХӨТӨЧ Компьютерийн
хэрэглээний бүх программууд болох Microsoft Windows XP,
Windows 7, Microsoft Word, Excel, Power point буюу Office 2007,
2010 бүлэг программууд, Adobe PageMaker, Photoshop CS3 дээр
хэрхэн ажиллах мөн интернет сүлжээ, компьютерийн техник
болон программ хангамж талаар бичигдсэн компьютерийн цогц
хэрэглээний ном.

18000

4357016

МАТЕМАТИКИЙН ЛАВЛАХ Математикийн хичээл үзэж
эхэлсэнээс хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг
хурдан, хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж,
ангилж, төрөлжүүлж, тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.

4500

4357020

МОНГОЛ БИЧГИЙН ЛАВЛАХ Монгол бичгийн хичээл үзэж
эхэлсэнээс хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг
хурдан, хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж,
ангилж, төрөлжүүлж,6 тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.

4500

4357019

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ЛАВЛАХ Монгол хэлний хичээл үзэж
эхэлсэнээс хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг
хурдан, хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж,
ангилж, төрөлжүүлж,5 тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.

4500

4357027

НАСАН ТУРШИЙН ЗУРЛАГА Эрхэм хүндэт уншигч авхай таны
гэгээн мэлмийд толилуулж буй энэхүү номонд хүмүүний заяаг олж
нарт хорвоод мэндлэх жил, сар, өдөр, гариг, цаг, мэнгэ суудал,
одны төөргийг нэгтгэж эмхэтгэн, шүүн тунгааж туурвисан болно.
Хүний амьдралын хувь заяаны хэмнэл төрсөн өдрийн төөрөг,
гарсан өдрийн гаригтайгаа нягт холбоотой байдаг тул аливаа хүн
төрсөн сар, өдөр, цаг, минутаа мэдэж байхад түүнийгээ ашиглан
ямар хувь тавилан, ямар зан төрх, юуг анхаарах, юуг хүндэтгэн
шүтэх зэргийг энэхүү номноос олж авах болно.

6000

4357018

НИЙГМИЙН ЛАВЛАХ Нийгмийн хичээл үзэж эхэлсэнээс хойш
12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан, хялбар,
ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж,2
тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн бичигдсэн. ЕБС-ийн
6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд
элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын гарын авлага.

4500

4357023

ОРОС ХЭЛНИЙ ЛАВЛАХ Орос хэлний хичээл үзэж эхэлсэнээс
хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан, хялбар,
ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж,9
тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн бичигдсэн. ЕБС-ийн
6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд
элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын гарын авлага.

4500

4357026

ТОЛЬ БИЧИГ /КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРНЕТ, ГАР УТАС/

5000

4357025

“ТҮҮХИЙН ЛАВЛАХ Түүхийн хичээл үзэж эхэлсэнээс хойш 12-р
анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан, хялбар, ойлгуулах
үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж, тоочиж,11
зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12
дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд элсэгчдэд
зориулсан томъёо тодорхойлолтын гарын авлага.”

4500

4357017

“ФИЗИКИЙН ЛАВЛАХ Физикийн хичээл үзэж эхэлсэнээс хойш 12-р
анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан, хялбар, ойлгуулах
үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж,1
тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12
дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд элсэгчдэд
зориулсан томъёо тодорхойлолтын гарын авлага.”

4500

4357015

ХИМИЙН ЛАВЛАХ Химийн хичээл үзэж эхэлсэнээс хойш 12-р
анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан, хялбар, ойлгуулах
үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж, тоочиж,
зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12
дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд элсэгчдэд
зориулсан томъёо тодорхойлолтын гарын авлага.

4500

4357004

ХЭВЛЭЛ ДИЗАЙН Adobe InDesign, Photoshop, PageMaker,
Adobe Reader гэсэн сүүлийн үеийн хэвлэлийн эх бэлтгэх цогц
программуудын талаар маш дэлгэрэнгүй энгийн үг хэллэгээр
бичигдсэн ном. Ном, сонин, сэтгүүл, танилцуулга, хаяг,
реклам, нэрийн хуудас гэх мэт бүхий л текстэн болон зурган
хэлбэртэй хэвлэлийн бүтээгдэхүүнийг эдгээр цогц программын
тусламжтайгаар бүрэн хийх боломжтой. 2013он

15000

4357002

ХЭРЭГРЭЭНИЙ ПРОГРАМУУДЫН ДАСГАЛ Microsoft Word, Excel, Power point, Adobe Page-Maker, In design зэрэг программууд
дээр хийгдэх дасгалууд, Дасгал хийж мэдлэгээ өөрийн болгох,
сургууль сургалтанд ашиглах боломжтой.

3000

40000

25000

25000

Батханд, Т.Батгэрэл.Т
Индекс

ҮНЭ

12500

Батцэцэг.Т
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4531001

САЙН ОХИД ТЭНГЭРТ, МУУ НЬ ХАА САЙГҮЙ /ҮТЕ Э Германы
сэтгэл зүйч зохиолч Үте Эрхардт нийгмийн тогтолцооны хэвшмэл
хандлага эмэгтэйчүүдийг хэрхэн дарамтанд оруулж, өөрийн
сонгосон замаар сэтгэл хангалуун бие даасан амьдралаар
амьдрахад саад учруулж байгааг энэхүү номондоо тайлбарлажээ.
Мөн энэ бүх хүнд төвөгтэй байдлаасаа хэрхэн гарч, бие даасан
амьдралд хүрэх талаар амьдралын олон бодит жишээн дээр
тулгуурлан үнэтэй сургамж сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгсөн вест
селлер ном та бүхний гарт очиж байна.

ҮНЭ

20000

Батчимэг.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4357022

“АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЛАВЛАХ Англи хэлний хичээл үзэж эхэлсэнээс
хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан,
хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж,
төрөлжүүлж,8
тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.”

4500

БИЛЭГТ САЙН ӨДӨР СОНГОХ ЗУРЛАГА Уг номонд аливаа
үйлийг хийхэд зөв өдрийг сонгоход туслах болно. Бид өдрийн
сайныг өнжин хүлээж хоногийн сайныг хонон хүлээж зөв
түвшин өдрийг сонгож ажил үйлсээ эхлүүлэн, аян замдаа гардаг
уламжлалтай тиймээс энэхүү ном таньд өдөр тутам туслах
болно. 2011 он

6000

4357024

БИОЛОГИЙН ЛАВЛАХ Биологийн хичээл үзэж эхэлснээс
хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан,
хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж,
төрөлжүүлж,10 тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.

4500

4357021

ГАЗАР ЗҮЙН ЛАВЛАХ Газарзүйн хичээл үзэж эхэлсэнээс
хойш 12-р анги төгсөх хүртэл үзэх нийт агуулгийг хурдан,
хялбар, ойлгуулах үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж,
төрөлжүүлж,7 тоочиж, зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн
бичигдсэн. ЕБС-ийн 6 -12 дугаар ангийн сурагчид, багш нар, их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан томъёо тодорхойлолтын
гарын авлага.

4357010

ЕБХИЧЭЭЛҮҮДИЙН ЛАВЛАХ-1 Энэхүү багц ном нь EБСийн 6-с дээш ангийн сурагчид, багш нар, их дээд сургуульд
элсэгчдэд зориулагдсан. Нийт 12 хичээлийн агуулгийг бүрэн
багтаасан. Хичээл болгоны агуулгийг хурдан, хялбар ойлгуулах
үүднээс томьёолж, тодорхойлж, ангилж, төрөлжүүлж, тоочиж,
зураглаж, эрэмбэлж, хүснэгтлэн өгсөн нь маш том давуу
тал юм.1-р дэвтэр /улаан шар/• Монгол хэл• Монгол бичиг
•Уранзохиол •Англи хэл •Нийгэм • Физик • Нэмэлт хавсралт

4357009

ҮНЭ

4500

31

18000

Батчулуун.Е
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4628001

ГАЗАРЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ҮНДЭС

ҮНЭ
80000

32

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Баяраа.У
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4437009

“ТАЛ НУТАГТ 14 ЖИЛ” Тэмдэглэл шүлэг бүхий баримтат уран зохиол

5000

4437008

АДУУНЫ САЛХИ Санан сэдэх учиг, айраг найрын түрлэг дуу,
Эрдмийн харгуй, Эрүүл ахуй,Нутаг усны гоо үзэмж, адуу малын
сүлд хийморь туссан шүлэг найраг

8500

4437002

ЗАЛБИРАЛ Монгол түмний халуун бүл, үр сад, аз хийморь,
амгалан жаргалын илч гэгээг сэтгэл зүрхээрээ мэдрэх айл өрхийн
ариун шүтээн энэрэл хайрын судар болно.

2500

4437001

ОРОС ХЭЛНИЙ ДҮРМИЙН ЛАВЛАХ ГАРЫН АВЛАГЫН ХАМТ

3000

4437004

УС УУХ ХУВЬТАЙ “ЭЛЭГНИЙ” ХЭМЭЭХ ЖАМЦЫН ЖАМСРАН
“СУРВАЛЖИЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ” Ж.Жамсран бол гадаадын 3
орны эмнэлгийн эмчилгээний суурь дээр эх орныхоо байгалийн
агаар, ус, амьтан ургамалын шим эрч хүчээр өөрийгөө сувилж
эрүүлжүүлсэн./х/хуудас 8,5/

4437007

ХАЙР ШИНГЭСЭН НУТАГ Үндэсний бичгээ сэргээн үзэх
болсонтой холбогдуулан бяцхан сурагч шавь нартаа хос бичгээр
бүтээсэн шүлэг, дууны товхимол.

4437003

ЭЭЖИЙН МИНЬ СУРГААЛ Ахлах ангийн сурагчийн өдрийн
тэмдэглэл, хүүхдэд зориулсан шүлэг дууны эмхэтгэл

8000

2500
3500

Бигэрмаа.Р
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4328001

АЛБАН БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ, ТҮҮНИЙ
НАЙРУУЛГА 2009 онд батлагдсан баримт бичиг хөтлөх үндсэн
заавар. 2011оны шинчилсэн стандартад тусгагдсан албан
баримт бичгийн нэр төрлийг боловсруулах арга зүй, бүрдэл,
түүнийг зөв байрлуулах, компьютер, twitter, fasebook, e-mail, messenger-түүний ажиллах зарчим, вирус, компьютер дээр хэрхэн
баримт бичгийг боловсруулах, факсын аппарат ашиглах арга;
албан баримт бичиг дээр гаргадаг зөв бичих болон найруулгын
алдаа, хэл ярианы соёл, төрийн албан ёсны хэлний хууль, ишлэл
ном зүйг зөв авах; архивын тухай хууль, дүрэм, заавар;

32000

4328021

БУДДАГ НОМ ХҮНСНИЙ НОГОО ЖИМС ЖИМСГЭНЭ-2 Жимс
жимсгэнэ. 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт тохируулан,
ахуйн соёл таниулах ном.

4100

4328023

ГАЗАРЗҮЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ ТЕСТИЙН ХУРААМЖ Газарзүйн
мэргэжлээр ерөнхий шалгалтанд бэлтгэгчид, ЕБС-ийн 7-11
ангийн сурагчдад зориулсан, онол арга зүй хосолсон ном. Хариу,
бодлого бодох аргачлалтай. Багш нарт гарын авлага болно.

8500

4328020

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ МОНГОЛ ХЭЛ-3 ГИЙГҮҮЛЭГЧ ҮСЭГ
Тэдгээр нь үгийн эхэнд, дунд, адагт орж үг бүтээдэг болохыг
зургаар тайлбарлан таниулсан арга зүйн зөвлөмж бүхий ном.

4300

4328012

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-АНГЛИ ХЭЛ ЦУВРАЛ-1 Хялбар
үсэглэл. 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт тохируулан,
зургаар англи цагаан толгойн 26 үсгийг таниулах ном. Давуу тал:
IQ, ой тогтоолт, будах чадвар, хэл яриа, оюуны цогц чадамжуудыг
хөгжүүлэх дасгалууд, багш, эцэг эхчүүдэд зориулсан арга зүйн
зөвлөмж, өөрийн болон багшийн үнэлгээтэй.

7500

4328005

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-МАТЕМАТИК ЦУВРАЛ 3-МИНИЙ
ДУРТАЙ ӨНГӨ 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүй болон ЕБС-н I
ангийн сурагчдын стандарт, онцлогт тохируулан өнгө таниулах
ном. IQ, ой тогтоолт, анхаарал зэрэг сэтгэхүйн төрөл бүрийн
үйлдлүүдийг хөгжүүлэх зорилготой

4300

4328006

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-МОНГОЛ ХЭЛ ЦУВРАЛ-1 Миний
дүрсүүд. 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүй болон ЕБС-н I ангийн
сурагчдын стандарт, онцлогт тохируулан дүрс таниулах ном. IQ,
ой тогтоолт, анхаарал зэрэг сэтгэхүйн төрөл бүрийн үйлдлүүдийг
хөгжүүлэх зорилготой.

4300

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-МОНГОЛ ХЭЛ ЦУВРАЛ-2 “Эгшиг
үсэг” Эгшиг үсгүүд (а,э,и,о,у,ө,ү,й,ы), тэдгээр нь үгийн эхэн-дундадагт орж үг бүтээдэг болохыг зургаар тайлбарлан харуулж,
эгшиг тус бүрийг монгол ардын үлгэрээр тайлбарлан таниулсан
арга зүйн зөвлөмж бүхий, 4 өнгөт зурагт ном

9999

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-СОНИРХОЛТОЙ МАТЕМАТИК
ЦУВРАЛ-1 Миний анхны тоо. 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүй
болон ЕБС-н I ангийн сурагчдын стандарт, онцлогт тохируулан
1-20 тоог таниулах ном. IQ, ой тогтоолт, анхаарал зэрэг сэтгэхүйн
төрөл бүрийн үйлдлүүдийг хөгжүүлэх зорилготой.

4300

4328004

ЗУГААТАЙ ТАНИН МЭДЭХҮЙ-СОНИРХОЛТОЙ МАТЕМАТИК
ЦУВРАЛ-2 Миний дүрсүүд. 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүй
болон ЕБС-н I ангийн сурагчдын стандарт, онцлогт тохируулан
дүрс таниулах ном. IQ, ой тогтоолт, анхаарал зэрэг сэтгэхүйн
төрөл бүрийн үйлдлүүдийг хөгжүүлэх зорилготой.

4300

4328013

МАТЕМАТИК-1 5-7 настанд зориулсан тооны зурагт ном. Хүүхэд
зургийг будах, гүйцээх, холбох явцад тоог нүдэлж, нэмэх-хасах
үйлдэл хийх, энгийн өгүүлбэртэй бодлогыг зургаар тайлбарлан
бодох зэргээр анхан шатны математик ойлголтыг олж авна.

5100

4328014

МАТЕМАТИК-2 5-7 настанд зориулсан тооны зурагт ном. Энэ ном
нь дээрх номын цуврал бөгөөд 2 оронтой тооны үйлдэл хийх,
хүрдийг хялбархан тогтоолгохын тулд төрөл бүрийн тоглоом,
зураг зурах, будах, зүй тогтол олох зэрэг сэтгэхүйг хөгжүүлэх
төрөл бүрийн шинэлэг дасгалуудтай.

5100

4328009

ТАВАН ХОШУУ МАЛ 4-6 насны хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт
тохируулан, монгол ёс заншлыг таниулах ном. Давуу тал:
Нүүдэлчин Монголчуудын амьдрал, таван хошуу малын тухай
мэдлэг эзэмшүүлнэ. IQ, зурах, будах, ой тогтоолт... зэрэг
сэтгэхүйн үйлдлүүд, хэл яриа, оюуны цогц чадамж хөгжүүлнэ.
Сурах арга барил эзэмшүүлнэ.

4300

4328022

УРАН ЗОХИОЛЫН ЦАГ-1 Гурван тоорой үлгэр. 4-6 насны
хүүхдүүдийн сэтгэхүйн онцлогт тохируулсан үлгэрийн ном.

4100

4328017

УТГА ЗОХИОЛЫН УНШИХ БИЧИГ ЕБС-ийн 11-р анги төгсөгчид,
ахлах ангийн сурагчдад МУИС-ийн англи, япон, хятад, солонгос,
монгол хэл, уран зохиол, эх бичиг, МУБИС-ийн хос хэлний
багшийн ангид элсэн ороход зориулсан монгол хэл, уран
зохиолын хичээлийн шалгалтад бэлтгэх гарын авлага, 2 хэсэгтэй

18000

4328007

4328003

ҮНЭ

4328025

ҮЛГЭР УНШИНГАА ХЯТАД ХЭЛ СУРЦГААЯ

7500

4328015

ХИЧЭЭНГҮЙ БИЧИГ 6 настай сурагчдад дармал болон бичмэл
үсгийг харьцуулан таниулахдаа тухайн үсэг орсон зураг дээр
өнгөөр ялган будуулж нүдлүүлэхээс гадна үсгийг заасан сумын
дагуу будуулж; калькан цаасан дээр, цэгээр бичсэн үсэг дээр
давхарлан бичүүлж сургана.

8000

4328024

ЭКО-ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ БА ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИХҮЙЦ АНГЛИ
ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ Хэл шинжлэл, англи хэлний ангийн багш,
оюутнуудад зориулсан шинэ урсгал чиглэлийн тухай ном. Англи
хэлний хичээлийн программ, хөтөлбөрүүд багтсан.

4600

Бирадамба.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4650001

ТЭНГЭРИЙН ТАМГА

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ
30000
Болор софт
ҮНЭ

46320001

БОЛОР ДУРАН /АЛБАНЫ ХУВИЛБАР, ЛИЦЕНЗ 1 ЖИЛ CD/

49000

46320002

БОЛОР ДУРАН /ХУВИЙН ХУВИЛБАР, ЛИЦЕНЗ 1 ЖИЛ CD/

88000

Буяндэлгэр.П
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4439038

14-Р ХОРИХ ЛАГЕРААС ОРГОСОН НЬ

25000

4439017

АМЖИЛТЫН АМЬД СОРОНЗ Ажил амьдралдаа амжилт гаргахыг
хүссэн хүн бүхэнд зориулав.

25000

4439023

АМЬДРАЛ ОРГИЛД БИШ БЭЛД Сэтгэл зүйн блокоо гаргахын
тулд өөрийнхөөрөө байх орон зай хамгаас чухал.Нэг хэвийн
уйтгар гунигтай, чухал царайгаа хааяа ч болов өөрчилж бай.

20000

4439007

БУСДЫГ ТАТАХ 25- АРГА Та өөртөө амжилт хүсч байвал
амжилттай байх эрхийг өвөрлөх хэрэгтэй. Эрх нь хариуцлагатай
харилцаагаар дамжуулж бусадтай шинэ түвшинд холбогдохоос
эхэлнэ. Энэ нь зөвхөн билэг авьяастай цөөн тооны азтай хүмүүст
л байдаг зүйл биш бөгөөд бэрхшээлийг даван туулагч хүний
чанарыг өөртөө агуулсан байх ёстой.

16000

4439013

БҮСГҮЙ МИНЬ НАР ДАГАН УРГА Бүсгүй таны зүрхэнд үүр
цайж сэтгэлд тань нар манадах цаг хэдийнээ болжээ. Нар
таны тлөөө мандаж сар таны төлөө гэрэлтэх атал бүсгүй таны
сэтгэлд манан будан татах ёсгүй. Учир нь юу хийхээ мэддэг
хүн яаж хийхээ мэддэг гэтэл юу хийх ёстойгоо мэдэхгүй хүн
хэрхэн яаж хийхээ мэдэх билээ. Эмэгтэй хүн сурч мэдэж
боловсроно гэдэг нь манан будан арилахтай адил бөгөөд
өөрийн сэтгэлийг цэлмээн зүрхэн дэх нараа чөлөөлөн хорвоо
дэлхийг гэрэлтүүлнэм.

15000

4439011

ДУР БУЛААМ ЭМЭГТЭЙН 10 НУУЦ-1 Энэхүү номонд үзүүлсэн
асар олон тооны Үнэн Түүхийг Дур булаам эмэгтэйн сургалтыг
үндэслэн байгуулагч Хелен Анделинд ирсэн олон зуун захидал
илгээмжээс ишлэн татсан билээ. Эдгээр түүхүүдийн зөвхөн
нэрийг өөрчилсөн болно. Энэ номонд буй нууцуудыг бусдын
нөхөрт хэрэглэхыг хатуу хориглоно.

20000

4439012

ДУР БУЛААМ ЭМЭГТЭЙН 10 НУУЦ-2 Яагаад эмэгтэйлэг байдал
нь эрчүүдийг байлдан дагуулж өөртөө татах увидастай байдаг
вэ? Яагаад гэвэл эмэгтэйлэг байдал нь уян зөөлөн нинжин
сэтгэлийг өөртөө хадгалан эр хүний эрх мэдэл, хийморь лундаа,
хил хязгаарыг хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрч түүний нөмөр нөөлөгт
хоргодон хайрлагдаж чаддаг бүсгүй хүний дотоод сэтгэлийн
зөөлөн чанарыг хэлнэ. Энэхүү ном нь таны ер бусын дотоод мөн
чанарыг нээн өгснөөрөө эмэгтэйлэг эрхэмсэг оршихуй тань эр
нөхрийнхөө хайрын мөнгөн утсыг хөглөх болно.

20000

4439034

ЗОВЛОНГООР БУС ЗОРИЛГООР УДИРДУУЛ

25000

4439001

НАР ХҮНЭЭС МАНДДАГ Нар хэзээ ч ганцаарддаггүй шиг
сэтгэлдээ нартай хүн бусдаар хүрээлүүлдэг. Энэхүү ном
нь сэтгэлдээ буй нарыг хэрхэн харилцаагаар дамжуулан
мандуулахыг таньд хэлэх болно. Харилцаа нь хурууны хээ
шиг дахин давтагдашгүй бөгөөд тантай уулзсан хүн бүр үл
давтагдах харилцааны өөр өөр мэдрэмжийг үүсгэдэг. Зөвхөн
танаас гарч болох тэрхүү харилцааг бий болгох нь өөрийн
онцлогоо бусдын онцлогт уусгалгүй нийцэхийг давтагдашгүй
харилцаа гэнэ. Энэхүү чанараараа бусдыг өөрөөсөө түлхэж
эсвэл өөрийн хувь шинж

25000

4439005

ӨӨРИЙГӨӨ БАЙЛДАН ДАГУУЛАГЧ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛ Хүн
бүрт харилцааны тодорхой хэрэгцээ байдаг бөгөөд өөрийн
эрхгүй энэхүү хэрэгцээгээ бусдаар хангахыг хүсдэг. Сэтгэл
өвддөг, сэтгэл уйлдаг, сэтгэл дуулдаг, сэтгэл шаналдаг. Хэн
түүнийг сонсож байна түүнд тэр өөрийгөө нээдэг. Хүн сэтгэл
зүйн хэрэгцээг нь хангаж чадах хүн рүү өөрийн эрхгүй татагддаг
нь нууц биш. Хүмүүс амьдралд нь эрч хүч урам зориг, итгэл
найдвар, баяр баясал, цог золбоо, утга учир авчирдаг хүнтэй
хамт байхыг зорьдог. Хүмүүс таны дэргэд байхдаа баяр хөөртэй
байгаасай гэж хүсч бай

22000

4439006

ӨӨРИЙГӨӨ БАЙЛДАН ДАГУУЛАГЧ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛ-2 Хүн
бүрт харилцааны тодорхой хэрэгцээ байдаг бөгөөд өөрийн эрхгүй
энэхүү хэрэгцээгээ бусдаар хангахыг хүсдэг. Сэтгэл өвддөг, сэтгэл
уйлдаг, сэтгэл дуулдаг, сэтгэл шаналдаг. Хэн түүнийг сонсож байна
түүнд тэр өөрийгөө нээдэг. Хүн сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь хангаж
чадах хүн рүү өөрийн эрхгүй татагддаг нь нууц биш. Хүмүүс
амьдралд нь эрч хүч урам зориг, итгэл найдвар, баяр баясал, цог
золбоо, утга учир авчирдаг хүнтэй хамт байхыг зорьдог. Хүмүүс
таны дэргэд байхдаа баяр хөөртэй байгаасай гэж хүсч бай

20000

4439004

ӨӨРИЙГӨӨ УДИРДАГЧ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛ Энэ номыг эхэлж
харсан нь биш түрүүлж уншсан нь нөгөөдөө нөлөөлнө. Номыг
уншихгүй өнгөрөөснөөр ном биш байгууллага болон хүмүүс л
хохирох болно. “Өөрийгөө Удирдагч Болгон Хөгжүүл” номыг
уншаагүй хүнийг удирдах албанд тавина гэдэг байгууллага
хамт олноо эрсдэлд оруулж мэднэ. “Номон дотор зам байдаг”
гэдэгчлэн энэ ном таны удирдан нөлөөлөх амьдралд бас нэгэн
шинэ замыг нээх нь гарцаагүй.

20000

4439009

УДИРДАГЧИЙН 360 ГРАДУС

20000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4439002

ХАЙРЛАГДСАН ЭМЭГТЭЙН ЗУРВАС-1 Амьдрал гэдэг заримдаа
бүсгүй хүний хэрээс хэтэрсэн сэтгэлийн их тэвчээрийн сүүлийн
оньсон дээр тогтож байдаг юман чинээ бүсгүй хүн яахан санах
билээ дээ. Өөрөөс тань өөр хэн ч дүүргэж үл чадах тийм нэгэн
хоосон сав таны дотор оршдог. Энэ саваа юугаар дүүргэх
нь зөвхөн таны гарт л байдаг. Учир нь эмэгтэй хүн өөрийгөө
дүүргэхгүй л бол бусдад ч өөрийгөө зориулж чадахааргүй хоосон
чигээрээ үлддэг.

4439003

ХАЙРЛАГДСАН ЭМЭГТЭЙН ЗУРВАС-2 Эрэгтэй хүнийг өөрчлөх
хүсэл нь энэ дэлхийн бүхий л эмэгтэйчүүдийн мөнхийн өвчин
гэлтэй. Өөрийг нь өөрчлөхийг оролдох хэрээр улам цаашлах
эрчүүдийн сэтгэл тэдний мөнхийн зөрүүдлэл гэлтэй. Гэвч
хайрлагдсан эмэгтэй нь эр нөхрөө хэрхэн яаж өөртөө татаж,
хэрхэн яаж өөрчлөхөө тун ч сайн мэднэ. Учир нь эр хүн бол
дурласан эмэгтэйгийнхээ төлөө юуч хийхээс буцахааргүйгээр
өөрчлөгддөг хүмүүс билээ. Ийм л учраас эмэгтэй хүн эр нөхрөө
өрчлөхөөсөө өмнө эхлээд өөрийгөө “эр нөхрийнхөө хайрыг
татсан эмэгтэй болгон өөрчлөх нь” бүсгүй хүний нууц билээ.
Ингээд эхнэртээ өдөр бүр дурлах эр хүн улам л танд таалагдах
гэж өөрийн эрхгүй өөрчлөгдөж байгааг та харах болно.

20000

4439033

ХАЙРТАЙ УЧРАХ БОЛНО

16000

4439031

ХООСОН ТӨСӨӨЛӨЛ

15000

4439022

ХООСОН ТӨСӨӨЛӨЛ бурхны талаарх буруу ойлголтуудын
тухай энэ номоос мэдэж авах боломжтой мөн амьдралын үнэ
цэнийн тухай ойлголт өгнө.

12000

4439036

ХӨЗРИЙН ХАТАН 1-Р ДЭВТЭР

25000

4439037

ХӨЗРИЙН ХАТАН 2-Р ДЭВТЭР

25000

4439035

ХҮН ӨӨРИЙГӨӨ БҮТЭЭДЭГ

25000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4630013

АРДЫН УХААНЫ ДЭЭЖ Монгол банхар, Борхүү бор ишиг хоёр,
Дуучин төрөв өө, Дээр үеийн хүүхэд, Ихэр ишиг, Мазаалай,
Монгол малчин, Монгол өргөө, Мөнхийн ус, Нэр яаж өгдөг
вэ, Сар дэлхий хоёр, тарваганы дууль, Ууган хурга, Хадаан,
Халзан цагаан хонь, Цагаан ботго, Цагаан чоно, Цоохор тугал,
Вансэмбэрүү, Наймааны монгол ухаан, Хулганын хөеө, Өвөөгийн
бэлэг, Чулуун тэмээ, Дөрвөн бамбарууш, Хамт байгаач, Хүн сүлд,
Заллага айлдахуй, Мэнгэт халиун, Цоохор ирвэс зэрэг Шинэ,
хуучин Монгол бичгээр бүтээгдсэн 29 шилдэг зохиол бүтээлтэй
танилцах боломжтой. Хэвлэлийн хуудас 42,

25000

33

4386004

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮЙЛ ҮГИЙН ЦАГУУД Энэ номыг судалсанаар
англи хэлний дүрмийн гол суурь мэдлэгийг өөрөө бие даан
эзэмших, англи хэлний туслах үйл үгийн бүх хувиралууд, үндсэн
үйл үг, баймж үг, нөхцөл үйл үг болон үйл үгийн 26 цагийн дурмийг
цагууд нь хэрхэн үүсдэгээс эхлэн цаг тус бүрээр нь англи монгол
хэл дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж бичигдсэн, англи хэл сурч
байгаа хүн бүхэнд гарын авлага байх болно.

10000

4386012

АХЭЛЭЭР СОНСОЖ ХЭЛЛЭГ ЗҮГШРҮҮЛЭХ ХҮҮХДИЙН НОМ
Англи хэл дээр тест сонсож, дуу сурч, зөв хэлж сурах боломжтой.

10000

4386013

ИРЭЭДҮЙ ТОССОН МОНГОЛ МИНУ хуудасны тоо 68Залуу яруу
найрагчийн эх оронч шинэ шүлгүүдээс бүрдсэн бөгөөд шүлэг бүр
крил, уйгаржин монгол хоёр бичгээр хадаж бичигдсэн нь уншсан
хүн бүхэнд сонирхолтой байх болно.

10000

4386002

КОМПЬЮТЕР ЗАСВАР Энэ номд компьютерийн эд ангиудын
бүтэц онцлогийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлаж тэдгээрт
гарах гэмтлийг хэрхэн таних, яаж урьдчилан сэргийлэх, диск
форматлах, програм суулгах, вирусээс хэрхэн хамгаалах
зэрэг компьютерийн найдвартай ажиллагааг хангах талаар
дэлгэрэнгүй оруулсан.Мөн компьютерийн сүлжээнд хэрэглэгдэх
төхөөрөмжүүдийн ажиллагааг тайлбарлаж сүлжээ зохион
байгуулах, сүлжээгээр хэрхэн мэдээлэл солилцох талаар бичсэн.

15000

4386003

КОМПЬЮТЕР СУРАХ ГАРЫН АВЛАГА Компьютер сурах гарын
авлага номыг судалснаар MS Word, Excel, Power Point, Publisher, Access болон Adobe Photoshop програмуудын талаар судалж
бичиг баримт боловсруулах, хүснэгтэн мэдээлэлтэй ажиллаж
тооцоо хийх, илтгэл танилцуулга бэлтгэх, мэдээллийн сан үүсгэх,
хэвлэлийн эх бэлтгэх, зураг засварлах чадвар эзэмшинэ. Уг номд
компьютерийн програмуудыг ашиглах талаар зураг жишээ оруулан
дэлгэрэнгүй тайлбар оруулсан тул компьютер дээр бие даан
ажиллаж суралцах боломжтой болсон бөгөөд хэрэглээний олон
программуудыг багтааснаараа давуу талтай.

15000

4386001

КОМПЬЮТЕРТ 10 ХУРУУГААРАА БИЧИХ ГАРЫН АВЛАГА
Компьютерт арван хуруугаар бичих гарын авлага номд компьютерийн
гар товчлууруудын үүрэг зориулалт, гарнаас өгөх хураангуйлсан
командууд, арван хуруугаар бичихэд баримтлах дүрэм, хийх дасгал
хичээл болон албан бичиг баримт хөтлөх, найруулах, албан бичгийн
стандартын талаар дэлгэрэнгүй бичсэн. Мөн албан бичгийн англимонгол орчуулга оруулж өгсөн. Энэ номыг ашигласнаар англи болон
монголоор арван хуруугаар хурдан шивэх чадвар эзэмшиж албан
бичиг баримт боловсруулж сурна.

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4652001

ДҮРСЛЭХ УРЛАГ, УРЛАГИЙН БОЛОВСРОЛ МУБИС-ийн Дүрслэх
урлагийн тэнхимд багшилж байсан болон одоо багшилж байгаа
багш нарын жрхан бүтээл, эрдэм судалгаа, Монгол улсын
дүрслэх урлаг, боловсролын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг
зураг тайлбартайгаар оруулжээ.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4336006

“ХӨӨРХНӨӨС ХӨӨРХӨН НЬ ХҮНИЙ ҮР” Хүний хөөрхөн үрээс
надна төвөн хошуу малын нялх төл, нохойн гөлөг, зээрийн
янзага зэрэг өхөөрдөм хөөрхөн дүрийг яруу найргийн хэлээр тод
томруунаар дүрслэн хүүхэд багачуудын сонирхолыг татахуйц
сайхан зургуудаар чимэглэн харуулсан.

5000

4336005

АЛТААР Ч АРИЛЖИХГҮЙ АМЬДРАЛ Хорвоо дэлхий уудам ч
хосгүй үнэтэй нь эх орон, төрсөн нутаг ус, хүмүүн төрөлхтөн
олон ч аав, ээжээс илүү ачтан үгүй, хайр дурлалын халуун гал,
хамгаас хүчтэй сэтгэлийн дуудлага бүхий яруу найргийн ном.

6000

4336001

МОНГОЛ УЛСЫН ХАРЦАГА ХИЙГЭЭД ХАРЦАГА ЛУГАА
НАЧИНГУУД Монгол улсын 29 харцага, харцага лугаа амжилттай
60 гаруй начингуудын тухай сонирхолтой ном юм. 2005 он. 32.5х.х.

5000

4336004

ЦАГИЙГ ЭЗЭЛСЭН ИХ АВАРГУУД Ардын хувьсгалаас хойш
торон гарсан 21 аваргын түүх намтар, улсын их баяр наадамд
үзүүлсэн амжилтын товчоо, судалгааны олон материалуудыг
үнэн бодитой их эх сурвалжид тулгуурлан намтарчилсан романы
хэлбэрээр онц сонирхолтой бичсэн

35000

Бяруузана.О
ҮНЭ

35000

Галбадрах.Б

4630001

МЭНГЭТ ХАЛИУН BLAZED TAWNY /Өнчин “МЭНГЭТ ХАЛИУН”
унагыг Тамиргоо охин ээж чинь холоо явсан халиун минь ижил
олон сүргээ магнайлж яваарай халиун минь гэж өсгөсөн “Мэнгэт
халиун” азарга Тамиргоо охиныг ойд төөрөхөд нь тусалсан адал
явдлуудыг уншаарай/

4630002

ЦООХОР ИРВЭС SNOW LEOPARD Ардаа толь шиг ханан хадтай,
хоёр хүн яавч багтаж зөрөхөөргүй алдаж нэг гишгэвэл аминд
халтай, цавчим өндөр хясааны зөрөг зам дээр хүүгээ дагуулсан
аав, гүемээ дагуулсан эмэгчин ирвэс гинс нар зөнгөөрөө учраа
ололцож анд болж байгаа сонирхолтой үйл явдал өгүүлнэ

10000

4630010

ЭЗЭН БОГД ЧИНГЭС ХААНЫ САН Эзэн Богд Чингэс хааны сан
,Сүлдний сан нь Мөнх тэнгэрийн тайлга тахилгын чухал хэсэг нь
юм.Зөвхөн монголчуудад зориулсан Эзэн Богд Чингэс хааны сан,
Сангийн раши, Эзний сүлдний санг та унших болно.

3000

10000

ҮНЭ

16500

Гоохүү.Ш

В.Балжинням
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4661002

СОРОНЗОН ЭМЧИЛГЭЭ Илбэт соронзон ч гэж хэлж болох оросын
энэхүүэмчилгээний арга мөн энгийн. Өөрсдийн боломжоор элдэв
хэлбэр хэмжээтэй соронзнуудыг цуглуулж, эмгүйгээр өөрсдийгөө
эмчилж болохыг энэхүү номоос уншиж ойлгож хэрэгжүүлээрэй.

ҮНЭ
12000

4661001

ШИДЭТ УС Устөрөгчийн хэт исэл буюу перекисьны эрүүл мэндэд
үзүүлдэг ид шидийн талаарх энгийн бөгөөд агуу эмчилгээний
тухай “Шидэт ус” ном эрэлттэй байсаар байна. Энэхүү шидэт
эмчилгээ нь бүх төрлийн өвчин, тэр ч байтугай хавдрын эсрэг үр
дүнтэй эмчилгээ болсоор байгаа.

12000

Гэр гэртээ тогооч

В.Сэлэнгэ
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4657002

ОНЬСОГО МОНГОЛ

5500

4657001

ОНЬСОГО ЦЭЭЖЛЭЭД ДАГААД БУДААРАЙ/ЖИМС, АМЬТАН,
ШУВУУ /-3Ш БАГЦ

12000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4386006

АНГЛИ ХЭЛНИЙ 3 ТҮВШИНТЭЙ ДҮРМИЙН СОРИЛТУУД
хуудасны тоо 64Англи хэлний анхан, дунд, гүнзгий түвшний
сорилыг хариултын хамт багтаасан. Англи хэлний мэдлэгээ
тодорхойлох, бататгах, өөрийгөө сорьж үзэх давуу талтай.

15000

4386015

АНГЛИ ХЭЛНИЙ АНХАН ШАТНЫ СУРАХ БИЧИГ

25000

4386008

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ДҮРЭМ Англи хэл бие даан сурхад нэн
тохиромжтой бөгөөд бүх үг өгүүлбэрийг англи болон монгол хэл
дээр нэг бүрчлэн хадаж өгсөн учир ашиглахад маш ойлгомжтой
цэгцтэй хялбар болно. Англи хэлний дүрэм ном нь англи хэлний
үг зүй + өгүүлбэр зүйн бүх дүрэм жишээ дасгалийн хамт багтсан.
Анхан дунд гүнзгий бүх түвшинг багтаасан бүрэн сурах бичиг юм

30000

4386010

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЗӨВ БИЧИХ ДҮРМИЙН ТАБЛИЦ

1800

4386009

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЗӨВ УНШИХ ДҮРМИЙН ТАБЛИЦ

1800

4386005

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ЗӨВ УНШИХ ДҮРЭМ Англи хэлний эгшиг
гийгүүлэгчийн 44 галиг болон нийлэмжүүдийг дүрмийн дагуу хэрхэн
зөв дуудахыг монгол хэлтэй дүйцүүлэн тайлбарлаж, үг уншиж
жишээ дасгалыг хамт багтаасан. Энэхүү номыг англи хэл бие даан
судлагчдаас гадна сурагчид, оюутнууд, багш нар гм хүн бүхэн
ашиглах боломжтой сурах бичиг юм. 2013 он

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4333004

АМТЛАГ САЛАД-1 Энэхүү 3 цуврал ном нь хийхэд хялбар,
идэхэд амттай, аминдэмлэг, маш олон төрлийн зууш, салатны
жороос бүрдсэн. Та төрөл бүрийн салат хийж сурахыг хүсэж
байвал “Амтлаг салат” номыг захиалан авч найз нөхөд, хайртай
хүмүүстээ өдөр бүр өөр, шинэхэн зууш салатыг хийж өгөөрэй

2000

4333002

АМТЛАГ САЛАД-2 Энэхүү 3 цуврал ном нь хийхэд хялбар, идэхэд
амттай, аминдэмлэг, маш олон төрлийн зууш, салатны жороос
бүрдсэн. Та төрөл бүрийн салат хийж сурахыг хүсэж байвал “Амтлаг
салат” номыг захиалан авч найз нөхөд, хайртай хүмүүстээ өдөр бүр
өөр, шинэхэн зууш салатыг хийж өгөөрэй

2000

4333015

ДЭЛДЭН ЧИХЭР Монгол улсын гавъяат багш Л.Галмандахын
хүүхдийн дууны “Дэлдэн чихэр” шинэ цомог худалдаанд гарлаа.
Цэцэрлэгийн болон сургуулийн бага ангийн сурагчдын дуулах
дуртай 12 дуунаас бүрдсэн

8500

4333008

МИНИЙ ГАРЫН ХООЛ-1 Зууш, салат, үндсэн хоол, шөлтэй хоол,
нарийн боов, десерт гэсэн таван бүлгээс бүрдсэн бүрэн өнгөт
ном бөгөөд зарим жоруудын хийх аргачлалыг оруулж өгснөөр
танд хийж сурахад илүү хялбар байх болно.

5000

4333011

МИНИЙ ГАРЫН ХООЛ-4 Зууш, салат, үндсэн хоол, шөлтэй хоол,
нарийн боов, десерт гэсэн таван бүлгээс бүрдсэн бүрэн өнгөт
ном бөгөөд зарим жоруудын хийх аргачлалыг оруулж өгснөөр
танд хийж сурахад илүү хялбар байх болно.

5000

4333016

МОГЖООХОН ДААГАТАЙ ЖОГЖООХОН ХҮҮ МУГБагш
Л.Галмандахын бага ангийн болон цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд
зориулсан энэхүү 2 цомогт галт тэрэг, хэрвээ би шидтэн бол,
дэгдэн чихэр, аав ээж би, азын нахиа, 10 гэж юу вэ гм үе үеийн
хүүхдүүдийн дуулах дуртай олон дуунууд багтсан.

8500

Валябуу.Г, Насанжаргал.Д
ҮНЭ

15000

34
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ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
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4333012

4333017

4333018

ОХИДЫН ЖОР Охид хөвгүүд та бүхэн хийхэд амархан, идэхэд
хөнгөн бас амттай амин дэмтэй зууш, салат, хачиртай талх,
талхан зууш зэргийг хийж сурахыг хүсэж байвал энэ ном та
бүхэнд тусална. Хичээлдээ явахдаа хийж сурсан амтат хөнгөн
хоолоо хурдан хугацаанд хийж зооглон, заримдаа найз нарыгаа
ч дайлж болно шүү дээ.
ҮЕРХЭЛ ЧАМАЙГАА НАНДИГНАНА Монгол улсын гавьяат багш
Л. Галмандахын 1980-аад онд зохиосон “Зуун зууны ерөөл”,
“Торойсоор үлддэг миний ээж”, “Арван зургаан нас”, “Бага насаа
хайрлаж явна”, “Гэгээн хүсэл”, “Сурагчийн жилүүд” гэх мэт үе
үеийн хүүхдүүдийн дуулах дуртай сурагч насны гэгээн дурсамжийг
тань мөнхөлсөн олон сайхан дуунууд ноттойгоо хэвлэгдэн гарлаа
ХЭРВЭЭ БИ ШИДТЭН БОЛ Монгол улсын гавъяат багш
Л.Галмандахын аялгууг нь зохиосон олон зуун хүүхдийн дуунаас
ард түмний дунд хамгийн түгээмэл тархсан шилдэг хүүхдийн
дуунууд энэ номонд багтсан. Бүх дуунуудыг үнэн зөв нотны
хамт хэвлэсэн бөгөөд “10 гэж юу вэ?”, “Аав ээж би”, “Сансрын
нисгэгч хүүхэд байлаа”, “Тоглоомууд минь ядраа байлгүй”,
“Дэлдэн чихэр”, “Алимны модны мөчир”, “Бөөн баяр” гэх мэт үе
үеийн хүүхдүүдийн дуулж ирсэн, дуулсаар ч байгаа олон дуунууд
багтсан. Хар. А4. 5х/х.

3000

3800

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4108231

МОНГОЛ БИЧГИЙН ДАСГАЛ АЖЛЫН ДЭВТЭР

2500

4108232

МОНГОЛ БИЧГИЙН ДҮРМИЙН ХУРААНГУЙ

1000

4108230

МОНГОЛ БИЧГИЙН ДЭВТЭР

2000

4108233

МОНГОЛЫН БИЧГИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙН ПЛАКАТ

2000

Даалхай.Л
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4427001

ХЯТАД ХЭЛНИЙ ХАНЗ ҮСГИЙН ЗУРЛАГЫН ТОЛЬ Ханз үсэг цээжлэх
ганц арга нь давтан бичих байдаг ба бичихдээ зурлагын дарааллыг
зөв бичихгүй бол цаг алдаж үр дүн багатай байдаг. Энэхүү ном нь
6600 гаруй ханзны зөв бичих зурлагыг багтаасан болно

ЖАНЬРАЙСКИЙН МААНЬ-МОЛОМ ТОЙНЫ МААНЬ-АВРАЛТАЙ
ГУРВАН ЧУХАЛ МААНЬ-ДҮНЧҮҮР МААНИУД 97.5 FM-ээр
уншигддаг.

40000

4408024

ЖИЛ ЖИЛИЙН АМЬДРАЛЫН ТҮШИГ ТУЛГУУР, ЦАГААН САРЫН
ЦУВРАЛ 6 СД

150000

4408018

МААНЬ ХӨГЖӨӨХҮЙ ДОР БУЯН АРВИЖМОЙ

5000

4408005

МОНГОЛ АРДЫН УХААНЫ ГУРВАН ГАЙХАМШИГ

21000

4408015

МӨНХИЙН БАХАРХАЛ

5000

4408022

ӨРХ УРГИЙН ҮЕ ДАМЖИН ӨВЛӨЖ ЯВАХ АЛТАН УРГИЙН
ЗАХИАСУУД 8 БАГЦ СД

160000

4408017

РАШААН УС ЭМЧИЛГЭЭ ГАМЫН ТУХАЙ энэ номонд сайхан эх
орноо 28 жил тойрч, олон 100-н 1000-н рашаан ус булаг шанд,
гол мөрөн, нуур далайг ажиглан домог түүхүүдийг дуулж сонсож
явсныхаа үр дүн ач холбогдолоор рашаан ус эмчилгээний гам,
хорио цээрийн ардын ухаан, арга билэг, ёс заншил уламжлал
ухаарлын бор аргуудаас рашаан усанд ууж ордог монголчуудынхаа
эрүүл мэнд сайн сайханд зориулан туурвисан. 4х.х 2012 он

9000

4408014

УУЛ УС, РАШААН УСНЫ ТАХИЛГАД ОРОЛЦОЖ БАЙСАН

10000

4408010

ХҮМҮҮНИЙ ДЭЭД ЭЭЖ-АМЬДРАЛЫН ТҮШИГ ЭХНЭР /МИНИЙ
БУРХАН ЭЭЖ МӨӨМНИЙ СҮҮ РАШААН/

12000

4408021

ХҮН БАЙГАЛИЙН ХҮЙН ХОЛБОО Газар шороо, уул ус, байгаль
дэлхийн тахилга, од эрхэсийн гайхамшиг, бэр буулгахын гэгээн
ухаарал зэрэг 10 багц СД

200000

4408013

ЭРДЭНИЙН ХУТАГТУУДДАА МӨРГӨЕ

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4419001

АЙРАГ Бага насны хүүхдүүдэд зориулсан шинжлэх ухаан танин
мэдэхүйн хялбарчилсан ном. Маш сонирхолтой зохиолтой.
Айргийг хэрхэн хийх тухай Монгол зан заншил, өв соёлыг хүүрнэн
өгүүлэхийн зэрэгцээ сүүлийн 4 хуудсанд тусгайлан тайлбар зураг
оруулсан байгаа.

8800

4419002

СҮҮТЭЙ ЦАЙ

6500

2000

Д.Золзаяа

Индекс

4408020

Дашдорж.Д

ҮНЭ
20000

Даваадорж.Л
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4626001

УЛБАР СҮНСНИЙ МӨРӨӨР Адал явдалт үлгэрийн ном.

5000

Дашжав.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4654001

МОНГОЛ МАРКИЙГ СУДЛАХУЙ 2019 ОН Энэхүү ном нь 19242018 онд гарсан 75 жилийн хугацаанд гарсан Монгол маркийн
сэдвийн жагсаалтыг хэдэн оны хэдэн сарын хэдэнд ямар улсад
захиалан, үйлдвэрлэсэн маркийн тоо, үйлдвэрлэсэн улсын нэр
анхны өдрийн дугтуй мөн хэдэн ширхэг гарсан, хэн гэж зураач
зурсан, хэвлэсэн тоо ширхгийг харуулсан болно

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4630005

“0-5 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛ ХӨГЖИЛ, АЛДАРТАЙ
СЭТГЭЛ ЗҮЙЧДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ”-I

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4532012

АРДЧИЛЛЫН АМ ЦАГААН ХУЛГАНУУД Я.Дүгэр 2014, 2015.
Ардчиллын төлөө орон нутагт анхлан тэмцсэн баатруудын тухай.

12000

4532001

КОММУНИЗМЫН ХАР НОМ Францын эрдэмтэд. 80х.х 2013 он

50000

4532004

КРЕМЛЬ ЭЗЭГТЭЙ НАР Л.ВАСИЛЬЕВА Эмэгтэйчүүд хэрхэн
алуурчид, зомби болсон тухай.

10000

4532002

ЛЕНИН ҮЛГЭР БА ҮНЭН Ленин анхны фашист болох тухай. 15х.х
Я.Дүгэр, Б.Батбаатар

10000

4532013

СОЦИАЛИСТ ТУРШИЛТАД 70 ЖИЛ БНМАУ социализмын үед
ямар байв? Аж амьдрал, хоол хүнсний байдал ямар байв?
гэдгийг харуулсан

15000

4532003

УЛААН ХЯДЛАГА С.МЕЛЬЧУНОВ С.Мельчунов. Хядлага юунаас
эхтэй вэ? Баримтууд.

10000
10000

Дамбажав.И
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4488003

ОЮУН БИЛГИЙН МЭЛМИЙГ НЭЭГЧ АЯЛГУУ САЙХАН МОНГОЛ
ҮГИЙН ДЭЭЖ 70000 гаруй үгийг зөвхөн толгойн үг болгож,
зуугаад мянган хэлц үгийг оруулсан, толгой үг бүрийг үгийн айгаар
хуваасан, үгийн гарал үүслийг аль болох эрдэм шинжилгээний
үндэслэлтэйгээр тодорхойлсон.2 боть нийт 2452 хуудастай.

4488002

ҮНЭ

ХӨВЧ ТАЙГЫН ЦЭНХЭР МАНАН

200000

2000

Дамбий.С
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4408008

АЙЛ БОЛГОН ЗАЛЖ ХҮН БҮР УНШМОЙ Орон гэрийн сүлд бүтэн,
эхнэр нөхөр үр хүүхдүүдийн амь амьдрал аз жаргал, тэгш сайхан
байх, нөхрийн мөс чанар, эв эеийн найрамдал, өшөө хорсол,
аюул зовлонгууд, байгалийн гамшгуудаас тойрч болох гэгээн
ухаарлууд, энэ хойдохын үйлс буян, аав ээжийн амин захиас,
амины хишиг, нүүрийн буян өлзий хутаг, дэлгэрэх ардын ухаан
арга билгээс үе үеийнхэнд зориулсан болой

ҮНЭ

13000

5000

ҮНЭ

60000

Долгормаа.Ч
ҮНЭ
10000

Дүгэр.Я
ҮНЭ

АЛТАН ШАР ЗАМ Монголчууд “агаарын, усан, газрын” замтай
ухаалаг харьцах, үйл хөдлөл бүрийг мэдэрч хэрэгжүүлж ирсэн,
ерөөл дэмбэрэл тавих, уншиж явах сан даатгалаар гэгээрэл
олж, элдэв саадыг тойрох хорио цээр, хэл үг, хангай дэлхийдээ
сүслэн даатгаж, ганзага дүүрэн бие сэтгэл амгалан зорьсноо
биелүүлж явдаг 500 гаруй бичигдээгүй гурван үеийнхэний
гэгээн ухаарлуудыг хэн бүхний амь амьдралд шууд тус дэм
болохуйцаар маш сайхан ном юм. 2005 он

10000

4408019

АЛТАН ШАР ЗАМЫН АРГА БИЛГИЙН CD БАГЦААР

35000

4532011

ФИШЕР Ч ХОЖИГДДОГ БАЙВ. АНУ-ын спортын шилдэг ном.

4408016

АМЬДРАХУЙН УХААН АРГА БИЛГИЙН ДЭЭЖҮҮД

45000

4532010

ХЯЗГААРЛАХ ЭРЧИМ 2 дах хэвлэл

7000

4532007

ШАТРЫН БОДЛОГО ДАСГАЛУУД 4 дэх хэвлэл

12000

4532006

ШАТРЫН ГАРАА Алдартай сурах бичиг. 40х.х 2 дах хэвлэл

20000

4408012

АРДЫН АМАН ХУУЛЬ Монголын өрх хүн бүрийн үе дамжин
уламжлан өвлөх, нутаг нутгийнхан хүүхэд олдохоос эхлээд төрөх,
нэр хайрлах, даахь үргээх, өрх нэмж сум сунгах, он жилүүдийн
засал арга билиг, мөнх бусыг үзэхийн энэ хойтох ухаарлууд
болон гэр орноо төвхнүүлэх, хогшил хөрөнгөө арвижуулан мал
сүргээ өсгөж амь амьдралаа дээшлүүлэх, зэрэг уламжлалт ы
хэдэн арван зуун арга билгүүд, ёс жаягийг нарийвчлан заасан
болно. 3.5 х.х.

12000

4532009

ШАТРЫН КОМБИНАЦ 2 дах хэвлэл

7600

4532008

ШАТРЫН ТАКТИК 4 дэх хэвлэл.

12000

4532005

ЭГЭЛГҮЙ АЧТАНУУД. ЭМЧ ГЭЖ ХЭН БЭ Алдарт эмч нарын
тухай. 2011 оны шилдэг ном.

10000

4408006

БАЙГАЛИА ХАМГААЛЖ МОНГОЛООРОО БАХАРХАЦГААЯ

9000

4408002

БУЯНАА НИЙЛҮҮЛЖ ҮЙЛСЭЭ ДЭЛГЭРҮҮЛЦГЭЭЕ-4

6000

4408003

БУЯНАА НИЙЛҮҮЛЖ ҮЙЛСЭЭ ДЭЛГЭРҮҮЛЦГЭЭЕ-5

3000

4408004

БУЯНАА НИЙЛҮҮЛЖ ҮЙЛСЭЭ ДЭЛГЭРҮҮЛЦГЭЭЕ-6

6000

4408009

ГАЛЫН БУРХАД БАЙГАЛЬ ЭЭЖИЙН УВИДАС Ээж эхнэр охидын
хүн байгалийн хүйн холбооны гайхамшигт чанарууд, ус булгийн
ариун дагшин арга билгүүд, гэр орон өрхийн тэргүүний хийморь
сүлд, гал голомтын цэвэршүүлэх, гай барцадыг хаах бүрэн
ухаарал, эх дэлхийн энэрэлийг далласан, ээж хад, авгай мод,
алтай ээж дөрвийн увидасуудын тухай

19000

4408023

ДӨРВӨН УЛИРАЛ 12 САРЫН БАЙГАЛЬ ЦАГ УУР ХҮН АМЬТНЫ
АМЬДРАЛЫН АРГА БИЛГҮҮД 13 БАГЦ СД

390000

4408011

ДЭЛГЭР ХАНГАЙ УУЛЫГ ХАМГААЛАХ УХААН ОНГИЙ Энэ номонд
тухайн уул усны домог түүхийг эрхэм болгож, нутгийн ард олон үе
дамжин хамгаалж, баялагийг нь хүртэж ирсэн ухаанууд дээр, эх
орны хэмжээгээр уул овоогоо тахиж газар, усаа хөндөж, гол мөрөн,
ай савуудыг цэвэр байлгах, алт эрднэс, мод чулуу, үрэл жимсийг
өнөөдөр, ирээдүйнхэн авч ашиглаж болох, болохгүйн учир, мөн
гэр орны аюулгүй ажиллагаа, уурын мунхаг, архины хор, зуурдын
гайнаас тойрон гарч болох ухаануудыг тусгасан болно. 2003

4408007

Дүүриймаа
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4635002

ГЭГЭЭН СУДАР-II Хүний амьдралын утга учир, гэр бүл, ёс
суртахуун, шударга ариун чанар, үнэн хийгээд зориг тэвчээр,
нинжин сэтгэл, эелдэг зан чанар, эв эе гэх мэт хүнийг бүх талаас нь
харж бичсэн бүхэлдээ хүн байхуйн тухай сурах бичиг

ҮНЭ
20000

4635003

ГЭГЭЭН СУДАР-III Хүний амьдралын утга учир, гэр бүл, ёс
суртахуун, шударга ариун чанар, үнэн хийгээд зориг тэвчээр,
нинжин сэтгэл, эелдэг зан чанар, эв эе гэх мэт хүнийг бүх талаас нь
харж бичсэн бүхэлдээ хүн байхуйн тухай сурах бичиг

20000

4635004

ГЭГЭЭН СУДАР-IV Хүний амьдралын утга учир, гэр бүл, ёс
суртахуун, шударга ариун чанар, үнэн хийгээд зориг тэвчээр,
нинжин сэтгэл, эелдэг зан чанар, эв эе гэх мэт хүнийг бүх талаас нь
харж бичсэн бүхэлдээ хүн байхуйн тухай сурах бичиг

20000

Ёндон.Т
5000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4500003

САНХҮҮГИЙН БҮРТГЭЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗАГВАРЧЛАЛ
Санхүү бүртгэл зээлийн сонирхсон асуудлаар математик
загвараар илэрхийлэх шинэ санааг энгийн хялбар, практикийн
хэрэглээ талаас нь тайлбарласан болно. 8х.х 2008 он

ҮНЭ
10000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Загдрагчаа.Г

4500004

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН
ЗАГВАРЧЛАЛ Энэ номонд санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ
төлөвлөлтийн онол практикийн орчин үеийн арга зүйг,
хэрэглэгээний шаардлагад нийцүүлэн практикийн хэрэглээ
талаас нь энгийн хялбараар, олон хувилбарт тоон шижээн дээр
тайлбарласан.

25000

4500005

ХУВИАРАА
ЖИЖИГ
ДУНД
БИЗНЕС
ЭРХЛЭГЧИЙН
ХЯЛБАРШУУЛСАН САНХҮҮ, БҮРТГЭЛ Төрөл бүрийн чиглэлийн
бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны шаардлагад нийцүүлэн
санхүү, татвар, тайлан бүртгэлийн олон талт амин чухал
асуудлыг энгийн ойлгомжтойгоор тоон жишээн дээр тайлбарлав.
5.7х.х 2009 он

12000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4613004

ЭЗЭНТ ГҮРНИЙ ТУУЛЬС

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4387001

ГЕОМЕТРИЙН БАТЛАХ БА БАЙГУУЛАХ БОДЛОГУУД VII-IX
анги ерийн болон төрөлжсөн, гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн
сурагчдад зориулагдсан ном. Батлах байгуулах 200 орчим
бодлогыг сонгон авч бодолтыг нь үзүүлсний зэрэгцээ зүйл бүрийн
эцэст бие дааж бодох дасгалуудыг оруулсан. 2009 он.

5000

4387009

МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ, ЧАДВАР ЭЗЭМШИЛТИЙН ТҮВШИН
ТОГТООХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖИШИГ ДААЛГАВРУУД 12 жилийн
сургалттай ерөнхий боловсролын 1-р ангийн математикийн
сургалтанд зориулав.

7000

4387002

МАТЕМАТИКИЙН
МЭДЛЭГ,
ЧАДВАР
ЭЗЭМШИЛТИЙН
ТҮВШИН ТОГТООХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛУУД 1-Р
АНГИ Ном нь бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр,
сурах бичиг, багшийн номтой уялдуулан зохиогдсон юм. Ном
нь математикийн цээж бичиг, тест, бичгийн хяналтын ажил,
нэмэлт материалаас бүрдэнэ. Сурагчид номыг ашиглан
өөрсдийнхөө мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшинг сорихоос
гадна, ангийн багш сурагчдынхаа эцэг эх, хүүхдийнхээ мэдлэг
чадвар, эзэмшилтийн түвшинг тогтооход ашиглаж болно.
/12 жилийн сургалтанд шилжсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн
хэвлүүлэв. УБ 2016 он.

6000

4387003

МАТЕМАТИКИЙН
МЭДЛЭГ,
ЧАДВАР
ЭЗЭМШИЛТИЙН
ТҮВШИН ТОГТООХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛУУД 2-Р АНГИ
Ном нь бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах
бичиг, багшийн номтой уялдуулан зохиогдсон юм. Ном нь
математикийн цээж бичиг, тест, бичгийн хяналтын ажил, нэмэлт
материалаас бүрдэнэ. Сурагчид номыг ашиглан өөрсдийнхөө
мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшинг сорихоос гадна, ангийн
багш сурагчдынхаа эцэг эх, хүүхдийнхээ мэдлэг чадвар,
эзэмшилтийн түвшинг тогтооход ашиглаж болно. /12 жилийн
сургалтанд шилжсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн хэвлүүлэв. УБ
2016 он.

6000

4387004

МАТЕМАТИКИЙН МЭДЛЭГ, ЧАДВАР ЭЗЭМШИЛТИЙН ТҮВШИН
ТОГТООХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛУУД 3-Р АНГИ Ном
нь бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг,
багшийн номтой уялдуулан зохиогдсон юм. Ном нь математикийн
цээж бичиг, тест, бичгийн хяналтын ажил, нэмэлт материалаас
бүрдэнэ. Сурагчид номыг ашиглан өөрсдийнхөө мэдлэг, чадвар
эзэмшилтийн түвшинг сорихоос гадна, ангийн багш сурагчдынхаа
эцэг эх, хүүхдийнхээ мэдлэг чадвар, эзэмшилтийн түвшинг
тогтооход ашиглаж болно. /12 жилийн сургалтанд шилжсэнтэй
холбогдуулан шинэчлэн хэвлүүлэв. УБ 2016 он.

6000

4387005

МАТЕМАТИКИЙН
МЭДЛЭГ,
ЧАДВАР
ЭЗЭМШИЛТИЙН
ТҮВШИН ТОГТООХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛУУД 4-Р
АНГИ Ном нь бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр,
сурах бичиг, багшийн номтой уялдуулан зохиогдсон юм. Ном
нь математикийн цээж бичиг, тест, бичгийн хяналтын ажил,
нэмэлт материалаас бүрдэнэ. Сурагчид номыг ашиглан
өөрсдийнхөө мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшинг сорихоос
гадна, ангийн багш сурагчдынхаа эцэг эх, хүүхдийнхээ мэдлэг
чадвар, эзэмшилтийн түвшинг тогтооход ашиглаж болно.
/12 жилийн сургалтанд шилжсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн
хэвлүүлэв. УБ 2016 он.

6000

4387006

МАТЕМАТИКИЙН
МЭДЛЭГ,
ЧАДВАР
ЭЗЭМШИЛТИЙН
ТҮВШИН ТОГТООХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛУУД 5-Р АНГИ
Ном нь бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах
бичиг, багшийн номтой уялдуулан зохиогдсон юм. Ном нь
математикийн цээж бичиг, тест, бичгийн хяналтын ажил, нэмэлт
материалаас бүрдэнэ. Сурагчид номыг ашиглан өөрсдийнхөө
мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшинг сорихоос гадна, ангийн
багш сурагчдынхаа эцэг эх, хүүхдийнхээ мэдлэг чадвар,
эзэмшилтийн түвшинг тогтооход ашиглаж болно. /12 жилийн
сургалтанд шилжсэнтэй холбогдуулан шинэчлэн хэвлүүлэв. УБ
2016 он.

6500

4387008

МАТЕМАТИКИЙН ЦАГААН ТОЛГОЙ Математикийн цагаан толгой
ном нь 5-8 насны хүүхдэд математикийн анхны мэдэгдэхүүн
олгож, зохих дадал төлөвшүүлэхэд тухайлбал 1-ээс 12 хүртэлх
тоо, цифр таниулж, энгийн бодлого бодох, хэмжихэд сургаж,
геометрийн үндсэн дүрс таниулахад оршино. Ном их хөгжөөнтэй,
сонирхолтой бичигдсэн бөгөөд эцэг, эх, төрөл төрөгсөд гэр
орондоо үр хүүхэдтэй хамтран хичээллэхэд зориулагдсан
юм. Ном өнгөтэй, зураг олон байгаа нь хүүхэд математикийн
материал эзэмшихэд нь тусална.

6500

Жак Уэтерфорд сан
ҮНЭ
30000

Жамбалдорж.Я
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4370015

ЛАБОРАТОРЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ТАЙЛБАР, ОНОШИЙН
АЧ ХОЛБОГДОЛ / АНХНЫ ХЭВЛЭЛ / 350 гаруй шинжилгээний
хэвийн үзүүлэлт болон уг шинжилгээний ихсэх, багасах
шалтгааныг тайлбарласан клиникийн эмч, оюутан нарт
зориулсан лавлах толь болно.

15000

4370012

МОНГОЛЫН МЭС ЗАСЛЫН НЭГЭН ЗУУН Академич, Ардын
эмч Н.Баасанжавтай хамтран бичсэн энэн ном нь Монголын
мэс заслын хөгжлийг он дарааллаар нь танин мэдэхүйн толины
хэлбэрээр тайлбарласан бүтээл юм. Хүний эрүүл мэндийн төлөө
бие сэтгэлээ зориулан ажиллаж байсан ахмад үеийнхэн, мөн
Монголын мэс заслыг дэлхийн түвшинд хүртэл хөгжүүлэхээр
зүтгэж яваа одоогийн мэс засалчдын тухай эндээс уншиж болно.
Мөн дэлхийн мэс заслын хөгжлийн түүхийн хураангуй лавлах,
мэс заслын өвчин эмгэгийн үед гарах шинжүүдийг оруулсан.

45000

4370002

НЯНГИЙН ЭСРЭГ ЭМЧИЛГЭЭНИЙ СОНГОЛТЫН АЛГОРИТМ
Зохиогч С.С.Вялов. Нян, Вирус, Эгэл биетэн протозойн, Мөөгөнцөр,
Шимэгч, Сүрьеэ зэрэг үүсгэгчээр үүсдэг эмгэгийн эмийн эмчилгээ,
түүний сонголт, эдгээрт хэрэглэдэг эм, антибиотикийн ангилал
заалт зэргийг заасан ном. Эмийн аналоги, түүний ОУ-ын нэршил,
хүүхэд, жирэмсэн хөхүүл эхэд хэрэглэж болох, болохгүй туйлын
болгоомжтой хэрэглэх заалт, антибиотикийн тархи нугасны саадыг
давах чадавхи, анафилаксийн шок, үүсгэгчээр нь эмийн сонголт
хийх зэргийг тусгажээ.

ҮНЭ

10200

ӨРХ ГЭРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НОМ Энэхүү ном нь
эмнэлгийн анхан шатны ойлголт эрүүл мэндийгн+ боловсролоо
дээшлүүлэхийг хүссэн хүн бүхэнд зориулсан ном болно.
Нийт анагаах ухааны 350 сэдэв, өргөн хэрэглээний 40 эмийн
хэрэглээний заавар, эмч, эмнэлгийн байгууллагаас хол амьдардаг
хүн бүхэн өөртөө эмнэлгийн яаралтай тусламж шаардлагатай
үед авах арга хэмжээнүүдийг энгийнээр тайлбарласан оюутан,
сурагчдад, эрүүл мэндийн хичээл заадаг багш нар, өрх гэрийн
хүмүүст зориулсан ном болно.

15000

4370009

ҮЙЛДВЭР, УУРХАЙН АЖИЛЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨВРИЙН
ДЭВТЭР Уул уурхай, үйлдвэр, барилга, машин механизмын
үйлдвэрт ажиллагсадад зориулсан ном. Ажил олгогч, ажилтаны
хоорондын хөдөлмөрийн гэрээ, аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрийн
аюултай үйл ажиллагаа, хортой хүчин зүйл, түүнээс эрүүл мэндээ
хамгаалах арга зам, үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааг мөрдөх
дүрэм, хөдөлмөрийн болон ХАБЭА-н талаар бичсэн. Мөн осол
гэмтлийн үеийн эмнэлгийн анхан шатны тусламжийн талаарх
сургалтад ХАБЭА-н инженер, эрүүл ахуйч эмч нар ашиглаж болно.

5000

4370001

ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАМЫН ӨВЧНИЙ ОНОШИЛГОО
ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ ЛАВЛАХ Зохиогч С.С.Вялов. Хоол
боловсруулах замын өвчний ОУ-ын ангилал, тодорхойлолт,
клиник шинж, бодит үзлэгээр илрэх гол шинж, хийх шинжилгээ,
ялган оношлогоо, эмчилгээ зэргийг тусгасан практикийн гарын
авлага. Орчуулагчийн зүгээс хоол боловсруулах замын эрхтний
анатоми, эмчилгээний хоол, лабораторийн шинжилгээ зэргийг
нэмэлтээр оруулжээ.

15000

4370016

ХҮҮХДИЙН ӨВЧНИЙ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ Хүүхдийн төрөх
үеэс өсвөрнасанд хүрэх үе хүртэлх нас, насны онцлог, хүүхдэд
тохиолдох өвчин эмгэгийн үед,яаралтай үзүүлэх тусламж,
оношлох, үнэлэх, эмчлэх аргачлалыг тодорхой заасан эмч нарын
лавлах ном болно. Мөн АУ-ын сургуулийн Ахлах курсын оюутан
нарт зориулсан гарын авлага болно

15000

4370010

ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЭВИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЛАВЛАХ
Эхийн хэвлийд хүүхэд заяахаас эхлээд нас биед хүрэх хүртэлх
үеийн хэвийн үзүүлэлт, өсөлт хөгжилтийг багтаасан номыг
ОХУ-ын АШУ-ны доктор С.С.Вялов бичсэнийг монгол хэлнээ
орчуулсан. Хүүхдийн бие махбодь болон оюун ухааны хөгжлийн
шалгуур үзүүлэлтүүд, хүүхдийн дархлааг дэмжих, халдварт
өвчнөөс сэргийлэх вакцин, түүний товлолт, хоол хүнсний сонголт,
хичээлийн хөтөлбөр зохиоход анхаарах зүйл зэргийг нарийн
заасан лавлах болно.

6500

4370003

ЭМНЭЛГИЙН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТОВЧ ЛАВЛАХ Зохиогч
С.С.Вялов. Яаралтай тусламжийн бүх эмгэгийн үеийн авах арга
хэмжээг ойлгомжтой, цэгцтэй тайлбарлан бичсэн ном. Өвчний
ОУ-ын ангилал, тодорхойлолт, шалтгаан, эмгэг жам, клиник
шинж, ялган оношлогоо, авах арга хэмжээ, эмнэлэгт хэвтүүлэх
заалт, хийх шинжилгээ зэргийг нарийн заасан практикийн товч
хөтөч болсон гарын авлага.

15000

4370008
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Золзаяа.Ч

Жамсран.Ж
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4437006

ҮХЭЭГҮЙН НУУЦ

3000

4437005

ЭЛЭГНИЙ ӨВЧИНТЭЙ ТЭМЦЭЖ ЭДГЭРСЭН Ж.ЖАМСРАНГИЙН
ЯРИА

11000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4497001

ДУУЧИД ӨСВӨРИЙН ХӨГЖИМЧИД ХАМИЛАГ БҮТЭЭЛИЙН
ТҮҮВЭР Төгөлдөр хуур эхлэн суралцагчдад зориулсан

Жамъян.Ц
ҮНЭ
10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4398017

ЗАНГА Зохиогчийн анхны бестселлер морины тухай зохиолоор
сая сая үзэгчдийн сонирхон үзэх дуртай хит киног хийсэн
юм. Түүний дараагийн бүтээлд чонын тухай гайхамшигтай
дүрсэлжээ. Занга роман нь хүний сэтгэлийн утсыг хөндөж
чаджээ. Хайр дурлалын сайхан түүх, адал явдал, хүн
төрөлхтөн болон зэрлэг байгаль дахь сөргөлдөөн, хүмүүсийн
хоорондын үл ойлголцол болон хүн чоно 2-ын тэмцэлд хүн
л ялж бурхны нэгэн бүтээлийг хайр гамгүй устгаж байгаа нь
нэгийг бодогдуулам. Сэтгэл түгшээсэн эхний хуудаснаас
эхлээд л таныг үйл явдлын талаас ч, уран дүрслэлийн талаас
ч мөн адил занганд оруулах бизээ..

ҮНЭ

22000

4398004

ЗЭВЭРСЭН ХУТГАТАЙ МЭС ЗАСАЛЧ АРИГО Анагаах ухааны
мэдлэг боловсролгүй Бразилийн тариачин эр Ариго мэдээ
алдуулахгүй энгийн хутгаар мэс засал хийж олон мянган
гайхамшигтай эмчилгээгээрээ дэлхийг цочирдуулсан тухай
итгэмээргүй ч үнэн түүх юм.

12000

4398015

ИЖИЛ УТГАТАЙ АНГЛИ ҮГИЙН ТОЛЬ БИЧИГ Англи хэлээр
харилцах хэрэгцээ хэн бүхэнд тулгарсан өнөө үед адил утгыг
илэрхийлэх бидний төдийлэн хэрэглэж заншаагүй үгсийг /synonyms/ энэхүү толь бичгээс ашиглаж нуршихгүйгээр цэгцтэй
ярьж утга төгөлдөр санааг гарган бичиж, хэлний мэдлэгээ улам
өргөжүүлэхэд тань туслах болно. Мөн адил дуудлагатай боловч
ондоо утгатай үгс /homonyms/ болон эсрэг утгатай үгсийг /antonyms/ багтаасан байна.

7000

36

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4398013

4398006

ЛЕНИНЭЭС ЛИТВИНЕНКО ХҮРТЭЛХ КГБ-ЫН ХОРНЫ ҮЙЛДВЭР
Оросын судлаач Борис Володарскийн өөрийн судалгаа,
ярилцлага, сурвалжлага дээр үндэслэн КГБ-ын тагнуулууд эх
орноосоо урвасан этгээдүүдийг хэрхэн устгаж, амь насыг нь
хороосон талаар дэлгэрэнгүй бичсэн уг номонд Лениний үед
байгуулсан хорны лаборатори, тухайн үеийн урвасан этгээдүүдээс
эхлээд өнөө хүртэлх хугацаанд ямар аллага, хороолтыг явуулсан,
нууц ажиллагааг хэрхэн хийсэн, ямар арга хэрэгслийг ашигласан
талаар өгүүлсэн болно. Хамгийн сүүлд Англид химийн бодисоор
хордуулж амийг нь егүүтгэсэн Литвиненко, Оросын алдарт улс
төрчид хэрхэн амиа алдсаныг энэ номонд бичжээ.
СОНГУУЛЬ ЛУЙВАРДАХ АРГА БУЮУ ЦАХИМ СОНГУУЛЬ Бид
энэ сэдвийг судалж эхлэх явцад маш сонирхолтой зүйлийг
олж мэднэ гэдэгт итгэлтэй байлаа. Мэдлэг хомс байсныг бас
дурьдах хэрэгтэй байх. Яг л оршуулгын газрыг мэдэлгүй ухсан
мэт санагдаж байлаа. Гэнэт л үхсэн хүмүүсийн цогцос бөөнөөрөө
олдож, “За одоо болноо болно. Бидэнд хангалттай” гэж хэн нэгэн
хүн хэлэх мэт их зүйлийг олж тогтоосон юм.

4548002

ИХ БӨХ-2 “Их бөх” бөхийн түүхэн номны 2 дугаар боть нь,
“1891-1923 оны хооронд болсон долоон хошуу даншиг наадам,
уул тайлгын наадам болон Ардын Хувьсгалын эхний 3 жилийн
хугацаанд болсон Цэргийн наадамд түрүүлсэн, үзүүрлэсэн,
шөвгөрсөн алдарт 528 бөхийн намтар, барилдааны амжилт, хууч
яриануудыг сонирхолтой хэлбэрээр бичиж бөх сонирхогч олон
түмэндээ хүргэж байна. Энэхүү 2 дугаар боть нь 805 хуудастай,
үнэ нь 50,0 мянган төгрөг юм.

50000

4548004

ИХ БӨХ-4

50000

15600

М.Удвал

12000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4301088

ДАЛД ЕРТӨНЦИЙН ИЛ НУУЦ

15000

4301089

УРЖИН ЖЮС БА ТҮҮНИЙ МОДОН ЦЭРГҮҮД

18500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4529003

АЙ ТИ АУТСОРСОРСИНГ, ГАРЫН АВЛАГА Мэдээллийн
технологийн шийдэлгүйгээр төсөөлөхийн ч аргагүй орчин үеийн
бизнес, ажил хэрэгт яаж үр дүнтэй АйТи аутсорсинг хийх тухай
сайтар бодож боловсруулсан, алхам бүрийг зааж төлөвлөсөн
гарын авлага юм. Аутсорсингийн гэрээ хэлцлийн хоёр талд
байгаа, мэргэжлийн баг болон түүний үйлчилгээг авахыг зорьж
буй мэргэжлийн бус /мэдээллийн технологийн хувьд/ хэрэглэгч
хоёрыг ойлголцлын нэг түвшинд хүргэх зорилготой, аль алинд
нь зэрэг хандсан ном юм. Ном бизнесийн зөвлөхүүдэд ч ач
холбогдолтой.

35000

4529002

МАЙКЛ ПОРТЕРЫГ ОЙЛГОХУЙ, ӨРСӨЛДӨХ СТРАТЕГИЙН
ГАРЫН АВЛАГА /ЖОАН МАГРЕТТА/ Ихэнх менежер түүний
тухай болон онолын гол концепцийг нь сонссон байдаг ч ажил
практиктаа бүрэн төгс ойлгож хэрэгжүүлэх хэмжээнд мэддэг байх
нь ховор. Ажил хэргийн удирдагч, менежерүүдэд зориулан маш
сайн гарын авлага бэлтгэсэн нь энэ ном болой.

39000

4529001

САЙНААС АГУУД ДЭВШИХҮЙ /ЖИМ КОЛЛИНЗ/ Жинхэнэ агуу
удирдагчийн нийтлэг дүр төрх, агуу болсон компаниуд ажилтан
сонгож авах, халахад хэрхэн ханддаг учир жанцан: хийж буй ажил
тань амьдралаа зориулах ёстой ажил үйлс мөн үү, биш үү гэдгийг
хэрхэн ухаж ойлгох, зүгээр нэг байгууллагын соёл, сахилга батын
тухай биш, харин сахилга батын соёлын тухай, цэгцтэй хүмүүсийн
цэгцтэй сэтгэлгээ, цэгцтэй үйлдлийн тухай, бас технологи бол
зөвхөн хурдасгагчийн л үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг олж мэдэх агуу
компаниудын амжилтад хүрсэн гайхамшигт түүхүүдийг ч уншина.

22000

4529005

ҮЛДЭХ ҮҮ, ЭСВЭЛ Цагтаа рокер хөгжимчин, шүтэн бишрэгч
байсан аав, ээжийн даруухан охин сонгодог хөгжимд сэтгэл
татагдана. Харин сургуулийн хөгжмийн хэсэгт давтлага хийн
хөгжимдөө уусах охинд төгсөх ангийн сурагч, рокер хамтлагийн
гитарчин, сургуулийн од болсон залуу сэтгэл алдарснаар хайрын
түүх эхэлнэ. Орчин цагийн ахлах ангийнхны гэгээн хайр, үерхэл
нөхөрлөлийн тухай энэ ном олон улсад бестселлер болж, одоо
бүр дэлгэцийн бүтээл ч болов. Залуухан эцэг эх, үр хүүхдийн
харилцааны соёлд ч тус нэмэртэй.

17900

4529004

ЭСЭРГҮҮ ЭДИЙН ЗАСАГЧ ЮМС ҮЗЭГДЛИЙН ДАЛД ХОЛБООСЫГ
ТАЙЛБАРЛАЖ БАЙНА. /С.ЛЕВТИИ БА С.ДАБНЭР/ Алим байна
гээд зүстэл жүрж байх шиг сонин үр дүнг эдийн засгийн судалгаа
харуулах нь цөөнгүй. Үнэндээ эдийн засгийн бодит үр дүн нь
хүмүүсийн үйл хөдлөлийн толь юм. Орчин цагийн, мэдээлэл
боловсруулах техникийн чадамж, асар том мэдээллийн баазууд
нь тоо баримтыг олон хэмжээст түвшинд боловсруулах урьд нь
хэзээ ч байгаагүй гайхалтай боломжийг буй болгож, улмаар юу,
ямар сэдэл хүмүүсийг ямар тодорхой үйлдэлд түлхэж буйг ул
суурьтай шинжих боломжийг олгож байна.

17500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4540001

СОНЕТУУД /ШЕКСПИР/ Английн Сэргэн мандлын үеийн их
яруу найрагч, дэлхий дахинаа “Эмгэнэлт жүжгийн хаан” хэмээн
алдаршсан их яруу найрагч Шекспирийг монгол түмэн түүний
“Отелло”, “Гамлет”, “Лир ван” зэрэг жүжгээр нь таньдаг билээ.
Эмгэнэлт жүжгүүдээс нь дутахгүй гайхамшигт зохиол бол түүний
“Сонетууд” юм. Хэл бичгийн ухааны доктор, яруу найрагч
Б.Магсаржав 154 сонетыг англи хэлнээс нь Зөвлөлтийн алдарт
яруу найрагч, нэрт орчуулагч С.Маршакын сонгодог орчуулгын
хамт орчуулан хэвлүүлжээ.

25000

4540003

ЦАМЦААЛСАН ХАСЫН СОНДОР Дундад эртний Хятадын яруу
найргийн алтан үе хэмээн тэмдэглэгддэг Тан улсын үеийн яруу
найргийг залгамжлан хөгжүүлсэн Сүн улсын үеийн яруу найргийн
голлох төлөөлөгчдийн бүтээлээс энэхүү дэвтэрт толилуулж байна.

15000

4540002

ЧАРАЛБА * ШИЛМЭЛ ШҮЛЭГ XIX зууны Оросын суут яруу найрагч
Михиал Юрьевич Лермонтовын хамгийн алдартай зохиолын нэг
болох “Демон” буюу “Чаралба” хэмээх романтик найраглал болон
уран бүтээлийнхээ бүх үед бичсэн уянгын шүлгээс шилэн авч
орчуулан орос эхийн хамт монгол уншигчдадаа түүний харуусал
эмгэнэлтэйгээр хөнөөгдсөнөөс хойших 175 дахь жил болох 2016
оныг угтан толилуулж байна.

18000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4637025

ENGLISH IDIOMS 1 Англи хэлний өөрөө сурах дасгалын энэхүү
ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн тохиолддог
хэлц үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү үгийн Монгол
хэл дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын хамт буй. Мөн нэг
хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ ашигласан 5 төрлийн
дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын яриаг ойлгох, Англи хэл дээр
кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг хүсэж буй хэн бүхэнд зориулсан.

7500

4637026

ENGLISH IDIOMS 2 Англи хэлний өөрөө сурах дасгалын энэхүү
ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн тохиолддог
хэлц үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү үгийн Монгол
хэл дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын хамт буй. Мөн нэг
хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ ашигласан 5 төрлийн
дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын яриаг ойлгох, Англи хэл дээр
кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг хүсэж буй хэн бүхэнд зориулсан.

7500

Магнум Опус Консалтинг

4398003

ХАКЕРУУДЫН НУУЦ АЖИЛЛАГАА
Маргаан дагуулсан
Wikileaks вебийг үндэслэгч Жулиан Ассанж 1971- 6- 3-нд
төрсөн Австралийн иргэн. Тэрээр олон оронд амьдарч, хэвлэл
мэдээллийн эрх чөлөө, шүүмжлэл, эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн
тухай олон нийтэд хандаж байсан юм.

8000

4398014

ХОЛБООНЫ МӨРДӨХ ТОВЧООНЫ ЗАХИРАЛ ЭДГАР Ж.ХУУВЕР,
ТҮҮНИЙ АЖИЛ АМЬДРАЛЫН НУУЦ АНУ-ын Холбооны мөрдөх
товчооны даргаар 48 жил тасралтгүй ажиллахдаа хувь хүний
мэдээллийг айлган сүрдүүлэх, заналхийлэхэд болон өөрт
ашигтайгаар хэрхэн ашиглаж байсан тухай өгүүлэх болно

14700

И.Рэнцэнханд
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4664001

РОМЫН ХАМБА НАМАЙГ ЕР ҮНСЭЖ БАЙГААГҮЙ Улстөрч гэгч
аминд халтай алба болох нь энэ номноос Танд анзаарагдах
байх. Яагаад гэвэл тэд хамгийн амгалан тайван гэгддэг
газар оронд ч амиа алдах нь цөөнгүй байдаг. Улс төрийн хор
найруулга, атгаг санаа, муу үйлийн золиос болох эрсдэл тэдэнд
байнга заналхийлж ирж. Японд хааны гэр бүлд эрэгтэй хүүхэд
ховор төрж байгаагаас удам тасрах дээр тулаад байгаа бол
Нидерландад сүүлийн 110 гаруй жилийн түүхэнд анх удаа эр хүн
хаан ширээ залгамжлах аз тохиосон байх юм.

30000

4664002

ХАР ХУН Оросын түүхч, зохиолч , Кирилл Бенедиктов бичсэн
номоо ийн нэрлэжээ. Энэ ном Дональд Трампийн тухай юм. “Алиа
салбадай” бизнесээс өр юм мэдэхгүй гэх мэт элдвээр хэлүүлж
байсан хүн Америкийн улс төрийн өндөрлөг дээр яаж гарч ирснийг
мэдэхэд “Хар хун” ном танд нэлээд хэмжээгээр туслах болно.

27000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4660001

САНХҮҮГИЙН ЭМХ ЦЭГЦ+АЖИЛ ХЭРЭГ, ОРЛОГО, ЗАРЛАГА
- Санхүүгийн эрх чөлөө эмх цэгцээс эхэлнэ.- Бичиж тэмдэглэх
бодол зуршил таныг зөв шийдвэр лүү хөтөлнө.- Бүх насны хүмүүс
хэрэглэхэд тохиромжтой.- Гэр бүлийн гишүүд тус бүрдээ дэвтэр
хөтлөөд сарын эцсийн нэгтгэлээ хийх нь хамгийн тохиромжтой.

20000

4660002

САНХҮҮГИЙН ЭМХ ЦЭГЦ+ОРЛОГО, ЗАРЛАГА - Санхүүгийн
эрх чөлөө эмх цэгцээс эхэлнэ.- Бичиж тэмдэглэх бодол зуршил
таныг зөв шийдвэр лүү хөтөлнө.- Бүх насны хүмүүс хэрэглэхэд
тохиромжтой.- Гэр бүлийн гишүүд тус бүрдээ дэвтэр хөтлөөд
сарын эцсийн нэгтгэлээ хийх нь хамгийн тохиромжтой.

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4203003

БОЛОВСРОЛЫН ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

20000

4203001

ИХ СУРГУУЛИЙН БАГШ

8000

4538001

ХҮН ХӨГЖИМ Санаа үгээр илэрнэ. Үгийн язгуурт, тэгэхээр, үндсэн
санаа бий. Хөгжмийн язгуурт хөг, жим байна. Хөг, жимээр, иймд,
хөгжмийг танина. Хөгөө барьснаар хөгжих жимийг олно. Энэ л зөн,
итгэл үнэмжшилд хөтлөгдөн хөгжмийг ихэд судлав. Түүний үүсэл
гарал, түүхэн хөгжил, онол, практикийн өнгөрсөн, одоог эргэн нэг
харав, ирээдүйг бас эргэцүүлэв.

12000

ХҮН ХӨГЖИМ Санаа үгээр илэрнэ. Үгийн язгуурт, тэгэхээр,
үндсэн санаа бий. Хөгжмийн язгуурт хөг, жим байна. Хөг, жимээр,
иймд, хөгжмийг танина. Хөгөө барьснаар хөгжих жимийг олно.
Энэ л зөн, итгэл үнэмжшилд хөтлөгдөн хөгжмийг ихэд судлав.
Түүний үүсэл гарал, түүхэн хөгжил, онол, практикийн өнгөрсөн,
одоог эргэн нэг харав, ирээдүйг бас эргэцүүлэв.

10000

ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА, 2021

15000

Л.Ганхуяг
ҮНЭ

Лувсандорж.Ц 95675629

4203002

4203004

ҮНЭ

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4341001

СЭЛҮҮН ОРЧЛОНГИЙН СИИМХИЙ-1

20000

4341002

СЭЛҮҮН ОРЧЛОНГИЙН СИЙМХИЙ-2 Уншихад баярлан
хашгирмаар, бахдан дуулмаар, агшин чичирмээр, айдас
төрмөөр,хүний нүдэнд үзэгдээгүй, чихэнд сонсогдоогүй,
санаанд орохын аргагүй хурц үйл явдлуудтай, адал явдалт онц
сонирхолтой роман.

30000

ТҮНТҮҮ, ТУНТУУ 2 БУЮУ АМ ЦАГААН ХУЛГАНА

5000

ҮНЭ

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4548003

“ИХ БӨХ” 3-Р БОТЬ 1924-1946 оны хоорондох үеийн Улсын баяр
наадамд барилдсан нийт 600 гаруй бөхчүүдийн барилдааны
амжилт, хууч яриануудыг оруулсан түүхэн ном юм.

4548001

ИХ БӨХ-1 Бөх судлаач М.Лхагвасүрэн “Их бөх” бөхийн түүхэн ном
/1, 2 дугаар боть/. /Айл бүхэнд залагдах ном энэ байна/. “Их бөх”
бөхийн түүхэн номны 1 дүгээр боть нь, “1800-1890 оны хооронд
болсон долоон хошуу даншиг наадам, уул тайлгын наадмын
түрүүлсэн, үзүүрлэсэн, шөвгөрсөн алдарт 633 бөхийн намтар,
барилдааны амжилт, хууч яриануудыг сонирхолтой хэлбэрээр
бичиж бөх сонирхогч олон түмэндээ хүргэж байна. Энэхүү 1 дүгээр
боть нь 805 хуудастай, үнэ нь 50,0 мянган төгрөг юм.

ҮНЭ
50000

50000

ҮНЭ

Мандахзул.Н

Лхагвасүрэн.М
Индекс

ҮНЭ

Магсаржав.Б

Лхагвасүрэн.Б, Саранцэцэг.С

4341004

ҮНЭ

НОМ

4637027

ENGLISH IDIOMS 3 Англи хэлний өөрөө сурах дасгалын энэхүү
ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн тохиолддог хэлц
үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү үгийн Монгол хэл
дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын хамт буй. Мөн нэг
хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ ашигласан 5 төрлийн
дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын яриаг ойлгох, Англи хэл
дээр кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг хүсэж буй хэн бүхэнд
зориулсан.

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

7500

ENGLISH PHRASAL VERBS 1 Англи хэлний өөрөө сурах
дасгалын энэхүү ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн
тохиолддог хэлц үйл үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү
үгийн Монгол хэл дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын
хамт буй. Мөн нэг хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ
ашигласан 5 төрлийн дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын
яриаг ойлгох, Англи хэл дээр кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг
хүсэж буй хэн бүхэнд зориулсан.

7500

4637023

ENGLISH PHRASAL VERBS 2 Англи хэлний өөрөө сурах
дасгалын энэхүү ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн
тохиолддог хэлц үйл үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү
үгийн Монгол хэл дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын
хамт буй. Мөн нэг хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ
ашигласан 5 төрлийн дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын
яриаг ойлгох, Англи хэл дээр кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг
хүсэж буй хэн бүхэнд зориулсан.

7500

4637024

ENGLISH PHRASAL VERBS 3 Англи хэлний өөрөө сурах
дасгалын энэхүү ном нь Англи хэлний харилцан ярианд ихэвчлэн
тохиолддог хэлц үгүүдийг шинэ үг байдлаар оруулсан. Тэрхүү
үгийн Монгол хэл дээрх тайлбар, жишээ өгүүлбэр орчуулгын
хамт буй. Мөн нэг хичээлд 3-5 шинэ үг заах ба тэрхүү үгүүдээ
ашигласан 5 төрлийн дасгалтай. Англи хэлний өдөр тутмын
яриаг ойлгох, Англи хэл дээр кино үзэж, ном уншиж ойлгохыг
хүсэж буй хэн бүхэнд зориулсан.

4637022

4637015

4637016

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО II АНГИ-2C Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

4637014

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО II АНГИ-2А Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

7500

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО III АНГИ-3B Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

7500

4637018

7500

7500

4637017

7500

4637019

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО III АНГИ-3С Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

7500

4637021

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО IV, V АНГИ-4B Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

4637020

4637007

4637008

ХИЧЭЭЛД ДУРТАЙ I АНГИ-2 Бага сургуулийн 1-р ангийн
сурагчдад зориулсан. Математикийн хичээл эхлэн суралцагчидад
ойлгомжтойгоор цифр таних, тоон дараалал, нэмэх, хасах
үйлдэл. Орон ахиулж нэмэх, орон бууруулж хасах, хэрчмийн
урт, талбай харьцуулах ойлголтууд багтсан. Өгүүлбэртэй
бодлогуудтай бөгөөд бодолт хийх зай нь мөн орсон.
ХИЧЭЭЛД ДУРТАЙ I АНГИ-3 Бага сургуулийн 1-р ангийн
сурагчдад зориулсан. Математикийн хичээл эхлэн суралцагчидад
ойлгомжтойгоор цифр таних, тоон дараалал, нэмэх, хасах
үйлдэл. Орон ахиулж нэмэх, орон бууруулж хасах, хэрчмийн
урт, талбай харьцуулах ойлголтууд багтсан. Өгүүлбэртэй
бодлогуудтай бөгөөд бодолт хийх зай нь мөн орсон.

7500

4637010

ХИЧЭЭЛД ДУРТАЙ I АНГИ-5 Бага сургуулийн 1-р ангийн
сурагчдад зориулсан. Математикийн хичээл эхлэн суралцагчидад
ойлгомжтойгоор цифр таних, тоон дараалал, нэмэх, хасах
үйлдэл. Орон ахиулж нэмэх, орон бууруулж хасах, хэрчмийн
урт, талбай харьцуулах ойлголтууд багтсан. Өгүүлбэртэй
бодлогуудтай бөгөөд бодолт хийх зай нь мөн орсон.

7500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4457002

БҮХ ЗҮЙЛ ТАЛ ТАЛ ТИЙШЭЭГЭЭ БУТАРЛАА Роман. Уг зохиол
нь колончилолоос ангижирсан нийгмийн сонгодог бүтээлд
тооцогддог, дэлхий дахинаа хамгийн их таашаагдсан Африк
зохиолчийн роман бөгөөд нийтдээ 8 сая гаруй борлуулагдсан
бестселлер зохиол юм. Уг зохиолд Англи улс Нигерид нэвтрэн
орж эхэлсэн 19-р зууны төгсгөл үед нэгэн омгийнхний уламжлал,
соёл барууны нөлөөгөөр хэрхэн хүчинд автан задарч байгаа тухай
нийгмийн золгүй, өрөвдмөөр түүхийг уран сайхны аргаар өгүүлдэг.

10000

4457008

ДОЛООН ЗУРШИЛ Монголчууд “Бурмаар тэжээхээр урмаар тэтгэ”
гэж ярьдаг. Хүнийг хүн болгох хөтөч нь урам зориг, итгэл байдаг.
Иймд өөртөө итгэх итгэл, өөрийгөө жолоодох чадвар бий болгоход
энэ ном Монголын залуучуудад хөтөч болж, ганцаардах үед нь
зөвлөгч байж чадна гэдэгт итгэж байна.

25000

4457004

КУО ВАДИС Ард түмний хүч чадварыг магтан дуулагч, түүхэн
сэдвийн зохиолч Хенрик Сенкевич нь “Куо вадис” романаа 1895
онд бичсэн бөгөөд энэхүү зохиолоороо 1905 онд Нобелийн шагнал
хүртэж байсан. Мөн Польшийн хамгийн нэр хүндтэй зохиолч,
үндэсний хөдөлгөөний удирдагч хэмээн өргөмжлөгджээ.

18000

4457005

ЛАО ЦАНИЙН АЯН ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭЛ Уг роман нь зохиолч Люү
Ө өөрийн амьдралын мөрөө зохиол болгож бичсэн роман гэгддэг.
Уг роман нь Лао Ца гэгч бадарчлан явагч оточ олон газар усаар
аялахдаа харж сонссон хэрэг явдлыг тэмдэглэлийн хэлбэрээр
бичиж тухайн үеийн Манж Чин улсын улс төр, нийгмийн байдлыг
илчилж, шүүмжилсэн байдаг.

18000

4457003

НАМАНЧЛАЛ Гэгээн Августин нь тухайн үеийн Ромын Африк
мужид амьдарч байсан латин хэлт, гүн ухаантан, шашны
зүтгэлтэн байсан бөгөөд түүний сургааль номлолд хүн газрын
биеийг ашигладаг оюун ухаант сүнс юм. Хүн бол бие хүний
хувьд өөрийн үйл ажиллагаагаараа бурхан тэнгэрийн өмнө
болон бусад хүний өмнө хариуцлага хүлээдэг байх ёстой хэмээн
сургасан байдаг.

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4306038

“ОРОН НУТАГ” ХИЧЭЭЛИЙН ЗААХ АРГЫН ЗӨВЛӨМЖ /1998
ОН/ ЕБДС-ийн багш нарт зориулсан гарын авлага

2000

4306001

БОДИСЫН НЭРШИЛ. 1993 ОН. Химийн бодисыг нэрлэх олон
улсын нэршлийн систем, түүгээр ЕБДС-д үздэг бодисуудыг
нэрлэх жишээг үзүүлсэн.

1000

4306004

БОЛОВСРОЛЫН СТАНДАРТ. 1996 ОН.
зориулсан гарын авлага.

1000

4306039

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ /1997 ОН/ ЕБДС-ийн дунд ангийн
багш, сурагчдад зориулсан гарын авлага

1000

4306003

ГАДААД ҮГИЙГ МОНГОЛ БИЧГЭЭР ЗӨВ БИЧИХ ТОЛЬ/ХИМИ/.
1994 ОН. ЕБДС-ийн ахлах ангийн сурагч, багш нарт зориулсан
гарын авлага.

1000

4306023

Ж.ДАВААСҮРЭН. УНШИХ БИЧИГ/1-Р АНГИ/. 2017 ОН. Анхлан
уншиж сурч байгаа хүүхэд болон тэдний эцэг эхчүүдэд зориулсан,
шоо ашиглан хурдан уншиж сургах тухай зөвлөмж.

5000

4306036

ИСЭЛДЭН АНГИЖРАХ УРВАЛ /1995 ОН/ ЕБДС-ийн сурагчдад
зориулсан гарын авлага

2000

4306021

М.АНХТУЯА. ЗУЗААХАЙ ЦЭЦЭГ/ГЭРИЙН ХҮН ОРХООДОЙ/.
2017 ОН. Гэрийн таримал энэ цэцгийг амьсгалын замын халдварт
өвчнөөс сэргийлэх, бэртэл гэмтэл, түлэгдэл болон арьс, үе
мөчний зэрэг олон өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэх тухай зөвлөмж.

5000

4306020

М.АНХТУЯА. СОНГИНОЛОГ ЦЭЦЭГ/ГЭРИЙН ШИДЭТ ЭМИЙН
САН/. 2017 ОН. Гэрийн таримал энэ цэцгийг амьсгалын замын
халдварт өвчнөөс сэргийлэх, бэртэл гэмтэл, түлэгдэл болон арьс,
үе мөчний зэрэг олон өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэх тухай зөвлөмж.

5000

4306026

МОНГОЛЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ. 2013 ОН

50000

4306005

НОБЕЛИЙН ШАГНАЛТ ХИМИЧИД Намтар, бүтээл, зурагтай

8000

4306012

ОРГАНИК БИШ ХИМИЙН БОДЛОГО. 2014 ОН ЕБДС-ийн ахлах
ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага.

2000

4306002

ОРГАНИК ХИМИЙН АСУУЛТ ДАСГАЛЫН ХУРААМЖ. 1993 ОН.
ЕБДС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага.

1000

4306033

ОРГАНИК ХИМИЙН ТЕСТ /1997 ОН/ ЕБДС-ийн ахлах ангийн
багш, сурагчдад зориулсан гарын авлага

2000

4306037

ОРОН НУТАГ ТӨВТЭЙ БОЛОВСРОЛ /1997 ОН/ ЕБДС-ийн багш
нарт зориулсан гарын авлага

1000

4306035

ХИМИ СУРГАЛТАНД “ИСЭЛДЭН АНГИЖРАХ УРВАЛ” ГЭСЭН
УХАГДАХУУНЫГ АШИГЛАХ НЬ /1993 ОН/ ЕБДС-ийн багш нарт
зориулсан гарын авлага

1000

4306022

ХИМИ, ХИМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ Хими, химийн
технологийг сонирхогч сурагч, оюутан, багш, инженер техникийн
болон хэвлэл мэдээллийн ажилтан зэрэг хүмүүст зориулсан.
Хими, химийн технологийн холбогдолтой хамгийн өргөн
хэрэглэгддэг 6000 орчим толгой үгийг цагаан толгойн үсгийн
дарааллаар жагсааж товч тодорхойлж тайлбарласан.

18000

4306015

ХИМИЙН АСУУЛТ, ДАСГАЛ, БОДЛОГО. 2017 ОН ЕБДС-ийн дунд/79-р/ ангийн сурагчид болон багш нарт зориулсан гарын авлага.

20000

Манлайлах урлаг ТББ
ҮНЭ

Мижиддорж.Д

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО III АНГИ-3А Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО IV, V АНГИ-4А Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

4637009

ХИЧЭЭЛД ДУРТАЙ I АНГИ-4 Бага сургуулийн 1-р ангийн
сурагчдад зориулсан. Математикийн хичээл эхлэн суралцагчидад
ойлгомжтойгоор цифр таних, тоон дараалал, нэмэх, хасах
үйлдэл. Орон ахиулж нэмэх, орон бууруулж хасах, хэрчмийн
урт, талбай харьцуулах ойлголтууд багтсан. Өгүүлбэртэй
бодлогуудтай бөгөөд бодолт хийх зай нь мөн орсон.

7500

ОЮУНЫГ ТЭЛЭГЧ ӨГҮҮЛБЭРТЭЙ БОДЛОГО II АНГИ-2B Бага
сургуулийн 1-5-р ангийн өгүүлбэртэй бодлогын ном. Өгүүлбэртэй
бодлогын бага ангид ордог бүхий л сэдвүүдийг багтаасан бөгөөд
ном дээр бодолт хийх зайтай. 1 номондоо 60 бодлготой. 10
бодлого тутамдаа сонирхолтой зугаатай амрах цаг бүхий. Амрах
цаг нь хүүхдийг бодлогоо цаашаа бодож дараагийн амрах цагаа
хийх сонирхол төрүүлэх зорилго бүхий.

37

7500

7500

7500

7500

ЕБС-ийн багш нарт

38

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4306042

ХИМИЙН ЛАВЛАХ 2019 ОН Ерөнхий боловсролын сургуулийн
дунд, ахлах ангийн сурагчид болон химийн багш нарт зориулсан
лавлах. Ерөнхий хими, органик биш хими, органик хими, хавсралт
гэсэн хэсэгтэй

12000

4306007

ХИМИЙН УРВАЛ/ТЭРГҮҮН ДЭВТЭР/. 1997 ОН. ЕБДС-ийн ахлах
ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага.

1000

4306032

ХИМИЙН ХИЧЭЭЛЭЭР ШАЛГАХ ТЕСТ /ДЭД ДЭВТЭР 1996 ОН/
ЕБДС-ийн дунд ангийн багш, сурагчдад зориулсан гарын авлага

2000

4306031

ХИМИЙН ХИЧЭЭЛЭЭР ШАЛГАХ ТЕСТ /ТЭРГҮҮН ДЭВТЭР 1996
ОН/ ЕБДС-ийн дунд ангийн багш, сурагчдад зориулсан гарын
авлага

2000

4306018

ХИМИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ҮЕЛЭХ СИСТЕМ /ДУНД/ 0,75 х 0,9 м
хэмжээтэй, өнгөтэй, латин, монгол нэртэй, ХЦЧ-ыг тэмдэглэсэн,
хананд хадахад зориулсан, цаас.

5000

4306016

ХИМИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ҮЕЛЭХ СИСТЕМ/ЖИЖИГ/. 20х30
см хэмжээтэй, өнгөтэй, 118 элементтэй, латин, монгол нэртэй,
ХЦЧ-ыг тэмдэглэсэн, ширээн дээр тавих, хананд хадахад
зориулсан, аргүй, хатуулаг цаастай.

2000

4306019

ХИМИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙН ХУРААНГУЙ ҮЕЛЭХ СИСТЕМ/
ТОМ/. 0,9 х 1,5 м хэмжээтэй, өнгөтэй, латин, монгол нэртэй,
ХЦЧ-ыг тэмдэглэсэн, хананд хадахад зориулсан, цаас.

8000

4306030

ХУРААНГУЙ ХИМИ /ГУТГААР ДЭВТЭР 2007 ОН/ ЕБДС-ийн
сурагчдад зориулсан гарын авлага

2000

4306029

ХУРААНГУЙ ХИМИ /ДЭД ДЭВТЭР 2007 ОН/ ЕБДС-ийн дунд
ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага

2000

4306028

ХУРААНГУЙ ХИМИ /ТЭРГҮҮН ДЭВТЭР 2004 ОН/ ЕБДС-ын дунд
ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага

2000

4306010

ХУРААНГУЙ ХИМИ/ДӨТГӨӨР ДЭВТЭР/. 2006 ОН. ЕБДС-ийн
ахлах ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага.

2000

4306011

ХУРААНГУЙ ХИМИ/ТАВДУГААР ДЭВТЭР/. 2006 ОН. ЕБДС-ийн
ахлах ангийн сурагчдад зориулсан гарын авлага.

2000

4306027

Ч.БАНЗРАГЧ САЙН НОЁН ХАН АЙМГИЙН ДАЛАЙ ЧОЙНХОР
ВАНГИЙН ХОШУУНЫ ТҮҮХ /2000 ОН/

5000

4348093

АМЬДРАЛЫН ЦЭЦГИЙН ЭРТНИЙ НУУЦ -2 БОТЬ Эрт нэгэн цагт
орчлон ертөнцийн бүх амьдрал “Амьдралын цэцэг”-ийг туурвилын
загвар, биднийг энэ оршихуй руу хөтлөн оруулж мөн түүнээс
гаргадаг геометрийн зураг гэдгээр нь мэддэг байжээ. Дараа нь
маш өндөр ухамсрын түвшнээс бид харанхуй руу унаж бид хэн
байснаа мартжээ.

24000

4348012

АНАСТАСИЯ Энэ номын бичвэрт хүнд ачтай таатай нөлөөлдөг
үсгийн нийцэл, үгсийн зохицол шингэсэн гэж Анастасия хэлдэг.
Хиймэл зүйлс, хиймэл механизмын дуу шуугиан сонсголд
нөлөөлөөгүй цагт үүнийг уншваас тэрхүү нөлөөг мэдэрч болно.
Жинхэнэ амьд дуу шуу, шувуудын жиргээ, борооны чимээ,
навчсын сэрчигнээн цөм уг эевэргүү сайхан нөлөөллийг улам
тэтгэн дэвжээдэг ажээ.

12000

4348089

БИ ДАЛАЙ ЛАМЫН ЧОЙЖИН Түвдэн Готов хоёр амьдралтай.
Эхнийх нь жирийн лам хуврагатны амьдрал бол хоёрдахь нь онгод
орох үеийн буюу Төвдийн ард түмний хувь заяаг шийдвэрлэхэд
нөлөөлөх Чойжингийн амьдрал. Түүний намтар бидний гайхшрал
төрүүлэм зан үйл, тэвчээр шаардсан бясалгалын ертөнцөөр
аялуулж үргэлж нууцлаг байж ирсэн Төвдийн уламжлалт “далдын
ухааны” талаар хүүрнэх болно.

14000

4348084

БИ ДАЛДЫГ МЭДДЭГ

2520

4348088

БИЕИЙН ХЭЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХУЙ Биеийн хэл гэж юу вэ?
Та үүний талаар урьд өмнө нь сонсч байсан уу? Тэгвэл таны
хариултанд энэ ном туслах болноо. Уг номонд бусдад хэрхэн
сэтгэгдэл төрүүлэх вэ? Хэрэв хэн нэгэн хүн худал хэлж байвал
яаж хэлэх вэ? Бусад хүмүүстэй хэрхэн хамтран ажиллах вэ?
Хэрхэн амжилттай ярилцлага авах, хэлэлцээр хийх вэ? зэрэг
бидэнд хэрэгтэй чухал асуудлуудыг тайлбарлажээ.

20000

4348076

БИЛГИЙН МЭЛМИЙ “ЧИНАД СЭТГЭХҮЙН ОРЧИН ҮЕИЙН
ШИНЖЛЭХ УХААН” Тайлагдаагүй нууцыг тайлбарлахын тулд
ихэнх нь ахархан хугаанд оршин тогтнох чадвартай байдаг ч
ямар ч үзэл бодлыг анхаарах нь зүйтэй юм. Зарим үзэл санаа нь
шинэ шинэ мэдээлэл баримтад тайлбар өгөхүйц ач холбогдолтой
болдог бол зарим нь ямар нэг асуудлыг огт санаанд оромгүй
тийм өнцгөөс харах боломж олддог.

12000

4348071

БИЛГИЙН МЭЛМИЙГЭЭ НЭЭХҮЙ Оюун санааны хүчирхэг
дасгалуудын хүчээр гоц мэдрэхүйн чадвараа хэрхэн дахин
сэрээхийг энэ ном бидэнд харуулах болно. Ингэснээр бид
амьдралаа нэгэн цоо шинэ, сэтгэл догдлом хэмжээсээр баяжуулах
боломжтой юм. Та энэ номыг уншаад амьдралынхаа чанарыг
үргэлж дээшлүүлэхийн тулд хэрхэн дээд ухамсартаа хүрэх, улмаар
түүнийг бодит үйл ажилдаа яаж ашиглах талаар мэдэх болно.

17000

4348079

БӨӨ ЗАСАЛ Бөө мөргөлийн сонгодог номнуудын нэг. Майкл
Харнер бөө мөргөлийг өдөр тутамд хэрэглэх талаар нарийн
гарын авлага болохуйц ном бичсэн нь бөө мөргөл гэж юу
болох, хаанаас гарал үүсэлтэй, та хэрхэн оролцож болох зэрэг
асуултуудад хариулт авах болно.

17500

4348002

БУРХДЫН ХОТЫН ЭРЭЛД-1-Р БОТЬ “ЭРТНИЙ ХҮМҮҮСИЙН
ЭМГЭНЭЛТ ИЛГЭЭМЖ” Э.Р.Мулдашев домогт Бурхдын хотын
эрэлд явсан шинжилгээний экспедицийнхээ тухай үргэлжлүүлэн
өгүүлж байна.
Мулдашевийн бүх дүн шинжилгээ 6666 м
сүндэрлэх Кайлас уулын өндрөөр ёрлон үлдээсэн хүмүүсийн
эртний хүмүүсийн эмгэнэлт илгээмжээс улбаалсан ба цаашид
бүх зүйл 6666 тоог тойрон эргэлдэж байлаа.

4348003

БУРХДЫН ХОТЫН ЭРЭЛД-2-Р БОТЬ “ХАРАТИЙН АЛТАН
ШАСТИР” Бурхадын хотын эрэлд 2-р боть нь “Жаран хашорын
суварга” хэмээн эрт цагаас алс Балбын орноо зорьж эргэл мөргөл
үйлдэн тахин биширч, цадиг түүхийг нь ном шастиртаа оршоон
буурал түүхийн хуудас дамжуулан үлдээж ирсэн ертөнцийн эгэлгүй
гайхамшиг Сваямбанат болон Будханат суваргын учир начир,
эртний хүмүүсийн ид шид, илбэ тарнийн хүчээр дархлан үлдээсэн
билиг эрдмийн агуу орны нууц увдис, цаглашгүй зуун найм гэсэн
тооны барилдлага, Шамбалын орны газар доорхи ертөнц, сайн
муу заяа, үйлийн үрийн барилдлагын тухай хүүрнэсэн судлаачын
“Харатийн алтан шастир” хэмээх боть юм.

14000

4348004

БУРХДЫН ХОТЫН ЭРЭЛД-3-Р БОТЬ “ШАМБАЛЫН ӨЛГИЙД”
Хэдэн зуун мянган жилийн өмнө онцгой технологи бүхий
хүний гараар бүтээгдсэ гэхээрУулын Хадон-Хот балгад, мөнх
амьдралын уялдаа холбоо, нууц тарни, сэтгэлгээний эрэмбэ гэх
мэтчилэн бид бүхний танин мэдэхүйд цоо шинэ гэхээр сонин
содон баримтуудыг энэ номоос амтархан унших болно. Судлаач
бас энэ ботидоо ШУ-д бүдэг бадаг, тогтоогдоогүй өдий төдий
гайхамшигт сонин баримтыг та бидний оюуны дэнсэнд ил гаргаж
өргөн барьснаас гадна ариусал гэгээрлийн мөн чанар, үйлийн
үрийн учир жанцанг өнөөгийн нүгэл ихт хүмүүс бидний ой тойнд
буухаар ухааруулжээ.

17000

4348005

БУРХДЫН ХОТЫН ЭРЭЛД-5-Р БОТЬ “Бурхдын хотын эрэлд”
цувралын төгсгөл, уншигчдад санал болгож буй энэхүү шинэ
ботийг сонирхолтой хэлбэрээр бичсэн бөгөөд уг чанараараа
шинжлэх ухааныг гүнзгий баримталж, дэлхийн хэмжээний анагаах
ухаан, философийн асуудлуудыг хөндсөн ном болсон байна.

17000

4348018

БЯСАЛГАЛ Таван бүлэг сэдвээс бүрдэх уг номонд бясалгалыг
энгийн ойлгомжтойгоор тайлбарлах ба бясалгал нь амьдралын
энгийн нэгэн хэв шинж гэдгийг энэхүү номноос тодорхой харж
болох юм. Бясалгал нь амьдралын бүрэлдэхүүн төдийгүй
салшгүй чухал хэсэг болох талаар та энэ номыг уншсанаар илүү
их мэдэх болно.

17000

4348105

ВАНГА

14000

4348040

ГАЙХАМШИГ Алла Тер-Акопян энэхүү номоо байгалийн болон
хүний чадавхтай холбоотой элдэв үзэгдэлд зориулжээ. Нэрийг
нь хараад л сонирхолтой санагдах энэ ном үнэндээ хүнд нэгийг
бодогдуулж, ухамсрыг аяндаа сайхан тэлэх болно.

5100

4348061

ГАЛЫН АНАГААХ УВИДАС Гал бол орчлонт ертөнцийн аугаа
үзэгдэл яах аргагүй мөн бөгөөд хэдийгээр хүмүүс ач тусыг нь
олонтаа умартаж, дутуу үнэлдэг ч асар их ач буяны ундарга
билээ. Хүмүүс ач тусыг нь ухамсарладаггүйнхээ хэрээр галын
тухай тун бага мэддэг. Галын боломжийг сайн мэдвэл та ухаан
бодол, бие махбодоо засаж илааршуулахын сацуу улам баян
чинээлэг болж чадна.

8000

Молотов.Т
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4436001

МОНГОЛ МАЛЧНЫ УЛАМЖЛАЛТ АРГА УХААН Энэ ном эрээд
олдохгүй эрдэнэ, сураад олдохгүй сувд гэдэгтэй адил эрэлт
хэрэгцээтэй болж байна. Монгол малчны уламжлалт арга
ухааны тухай болон 5-н хошуу малын өвчин бүхнийг машид
амирлуулагч тогтоол тарни, мөн хүн бүхэнд сүлд хийморийг
дуудан авчрахшидэт увидасын тарни зэргийг уншиж ажил үйлс,
амьдрал ахуйдаа мөрдлөг болгон хэрэглэвэл өвөг удмынхаа
оюун ухааны их огторгуйн үр шимээс хүртэх азтай боломж өөрч
тань олдох буй за. 2009 он 296х

ҮНЭ

10000

4436002

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХӨТӨЧ Компьютер хэрэглэгч
хүн бүрт гарын авлага болно. Мөн дээрхийн гэгээн XIV Далай
ламын өнгөт гэрэл зураг, Шинэ мянганд зориулсан сургаал,
амьдарлын мөрдлөгийг өөрийнх нь мутарын хамт нийтлэв.
2007 он 8х.х

6000

4436004

ОРЧИН ҮЕИЙН БАРИМТ БИЧИГ, НОМ ХЭВЛЭЛИЙН ОНОЛ АРГА
ЗҮЙН АСУУДАЛ Баримт бичиг бүрдүүлэх, боловсруулах, эх
бичвэрийг редакторлах арга зүй, ном, сэтгүүл, сониноос хэрхэн
ишлэл авах зэрэг олон зүйлийг цогц байдлаар багтааснаараа
онцлогтой.

20000

4436005

ЭРТ ЦАГИЙН СУРГААЛ, ЭДҮГЭЭ ЦАГИЙН СЭТГЭЛГЭЭ Монгол
бичгээр бичигдсэнийг кириллээр хослуулан унших боломжтойгоос
гадна эл номыг уншсанаар монгол бичгээр бичсэн ямарч бичвэрийг
хурдан хугацаанд уншиж сурах болно.

17000

Монгол хүн гуч гуч сан
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4967374

8 ДАХЬ ДАДАЛ

38800

ҮНЭ

4967377

АЗ ЖАРГАЛТАЙ ХҮҮХДИЙН 7 ДАДАЛ

15900

4967373

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 4 ДҮРЭМ

34400

4967375

ЗАРЧИМ ТӨВТЭЙ МАНЛАЙЛАЛ

29900

4967371

ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ ӨСВӨР НАСНЫХНЫ 7 ДАДАЛ

28800

4967372

ӨНДӨР БҮТЭЭМЖТЭЙ ХҮМҮҮСИЙН 7 ДАДАЛ

39900

4967376

ХАМГИЙН ЧУХЛЫГ НЬ ЭХЭНД НЬ ТАВЬ

34400

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4470008

АМЬДРАЛ ТЭГШЛЭХ АЛТАН СУРГААЛ-1

1600

4470013

АНГЛИ ХЭЛ МАТЕМАТИКИЙН СОРИЛГО

10000

4470011

ЖИМС ЖИМСГЭНЭ ТАРИАЛЦГААЯ

1600

4470027

ЗУУНЫ 100-Н ДУУ

1200

4470010

МОНГОЛ БӨХ

15600

4470019

НАМБАРЫН ЭНХБАЯР 8-н боть ном.

150000

4470007

УР УХААН

1600

4470004

ЦААСАН УРЛАЛ-1

2000

4470005

ЦААСАН УРЛАЛ-2

2000

Монгол шуудан ХК

Монголын психотроникийн хүрээлэн
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4348063

АМЬДРАЛЫН ЦЭЦГИЙН ЭРТНИЙ НУУЦ -1 БОТЬ Эрт нэгэн цагт
орчлон ертөнцийн бүх амьдрал “Амьдралын цэцэг”-ийг туурвилын
загвар, биднийг энэ оршихуй руу хөтлөн оруулж мөн түүнээс
гаргадаг геометрийн зураг гэдгээр нь мэддэг байжээ. Дараа нь
маш өндөр ухамсрын түвшнээс бид харанхуй руу унаж бид хэн
байснаа мартжээ.

ҮНЭ

20000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

ГАСАН ХҮҮХДҮҮД, ЦУВРАЛ-2 Хэцүү хүүхэд гэж байдаггүй.
Үүнд “Хүүхдийг хүмүүжүүлэхээ боль – Өсөн торниход нь тусла”
номныхон итгэлтэй байдаг. Энэ номыг уншсаны дараа та ч гэсэн
үүнд итгэх болно. Дуунд гардаг шиг та хүүхэдтэйгээ хамтдаа
насны шатлалаар ахин дэвшвээс сэтгэл догдлуулам сонирхолтой
байх болно. Энэхүү номонд Заряна болон Нина Некрасова нар
(эх охин хоёр) насны шатлал бүрийн онцлогийн талаар энгийн
бөгөөд сонирхолтой өгүүлсэн болно. Шилжилтийн нас болон
түүний хямралаас айхгүйгээр хүүхэдтэйгээ хамт өсөж, баясан
бахадсаар бие хүн болгож, мөн өөрсдөө ч бүрэн төлөвшсөн эцэг,
эх болох шаардлагатай хэмээн номын зохиогчид үзэж байна.

10000

4348056

“ГАСАН ХҮҮХЭД ЧИНЬ ТАНЫГ ГАЛЗУУРУУЛАХ НЬ ХОЛГҮЙ
БАЙГАА БОЛ Өнөөгийн хүүхүүдийн дотроос бараг л хоёр хүүхдийн
нэгэнд нь хувь хүний шинжүүд хурцаар илэрдэг. Та өөрийгөө эсвэл
хайртай хүүхдээ ямар хүн гэдгийг нь сайн мэдэх үү? Гасан хүүхэд
гэж ямар хүүхдийг хэлдэг юм бол? Гасан хүүхдийг хэрхэн таних,
түүнтэй хэрхэн харьцаж зөв хүмүүжүүлэх вэ?

10000

4348022

“ГУРВАН ӨӨР АМЬДРАЛ Төвдийн ширээт лам хий биеийн бодит
аялал хийх замаар мөн чанар, сүнслэг байдлаараа эрс өөр
гурван хүний үхлийн дараах амьдралыг ажиглан харсан тухайгаа
энэ номд туурвисан байна. Энэ номыг уран зохиол мэтээр ойлгох
нь зохимжгүй бөгөөд чухамдаа уран зохиол биш юм шүү. Энэ
номын гол баатрууд замбуу тив дээр төрж, өсөж, үхсэн хүмүүс
бөгөөд тэднийг “Үл мэдэгдэх орчлонд нисэн одохуй дор” мөшгиж
үзсэн билээ.

4348054

4348059

4348033

ДАЛДЫН ХҮЧНИЙ НУУЦ ЭРХШЭЭЛД Энэ номонд буй эрхшээл
гэдэг үгийн утгыг шидтэн бөө зэрэг онцгой чадвартай хүмүүсийн
эзэмдэх, нөлөөлөх чадвартай холбож ойлгох хэрэгтэй. Ямар
нэгэн эд зүйл агаарт хөөрөх, ор сураггүй алга болох, зарим
тохиолдолд алга болсон этгээд хэдэн зуу, хэдэн мянган бээрийн
алсад гэнэтхэн гарч ирсэн тохиолдлуудын талаар бид ер нь юу
мэдэх билээ.

13000

4348031

ДАОГИЙН ХАЙРЫН НУУЦ ЯНАГЛАХ УРЛАГ Даогийн янаглах
урлаг бол таван мянган жилийн уламжлалтай бөгөөд эрэгтэй,
эмэгтэйчүүд олон удаа дур ханах аргын нууцыг олж мэдсэн
байдаг. Энэ мэдлэг дурласан хосын янаглалыг тэдэнд улам
таатай, эрүүл мэндэд нь ашигтай болгоход туслах болно.

13000

ДАРААГИЙН ХЭМЖЭЭСД ОРОХ ЗАМД Танд толилуулж буй энэхүү
ном нь маш их амжилт олсон бөгөөд оюун санаагаар эмчлэх
талаарх түүний сүүлчийн кинотой шууд холбоотой. Күби энэ
сэдвийг гүнзгий судалсан нь түүнийг олон ертөнцийн хоорондох
итгэл даах илч, мэдлэг туршлагаа сургалт семинар, илтгэлээрээ
олонд түгээдэг эрэлт хэрэгцээтэй илтгэгч болсон байна.

18000

4348077

4348072

ИД ШИД ГАЙХАМШГИЙН ЯПОН ОРОН Зохиогч аялан явж
материал цуглуулан бичсэн энэхүү номдоо Япон дахь гоц
үзэгдлүүд, сохор хүмүүс, удган бөө нар, хүний үс ургадаг мод,
уйлдаг хад, сүжиг бишрэлээр Ийсүсийг оршуулсан бунханы
тухай өгүүлнэ. Эл ном нь Япон орныг хайрладаг, гайхамшигт
үзэгдлүүдийг нь сонирхдог бүх хүнд таашаал өгөх болно.

9000

4348055

ИНДИГО БУЮУ ГАСАН ХҮҮХЭД Эцэг, эх, багш, сэтгэл зүйч, эмч
нарт зориулав. Шинэ эриний хүүхдүүд хэдийнэ мэндэлжээЭнэ
хүүхдүүд үнэхээр эгэл бус шүү. Тэд хүн төрөлхтний хувьсалд шинэ
алхам хийгчид мөн болой. Өмнөх үеүдээс эрс ялгаатай хүүхдүүд
саяхнаас мэндлэх болжээ. Тиймээс тэднийг “Гэрэлтэй гэгээлэг
хүүхдүүд”, “Шинэ мянганы хүүхдүүд”, “Содон хүүхдүүд” гэх мэтээр
нэрлэж байна. Мөн тэднийг “Гасан хүүхдүүд” (насандаа тэнгүй
сэргэлэн) гэнэ.

10000

4348100

ЙОГИЙН ОЮУН САНААНЫ ДОЛООН ХУУЛЬ Энэхүү номын
зохиолч Дипак Чопра нь Америк болон Энэтхэгийн хамгийн
алдартай Аюурведийн эмч бөгөөд Калифорни мужид анхны
Чопра эрүүл мэндийн төвийг үүсгэн байгуулж, уламжлалт цогц
анагаах ухааны талаар олон ном туурвисан. тэдгээрээс дэлхийн
олон улсад нэрд гарсан номнуудын нэг нь амжилтын оюун
санааны долоон хууль, Йогийн оюун санааны долоон хуулт зэрэг
юм. уг номон дээрх дасгалуудыг та дагаад хийх боломжтой.

13000

4348086

ЙОГЧИЙН НАМТАР Йогийн тухай, йогчдын тухай бид юу мэдэх
билээ? Хачин жигтэй үзэгдэл, эсвэл уламжлалт мэдлэгийн хий
хөөрөгдөлт. Эцсийн дүндээ иймэрхүү хандлага Өрнө, Дорныг
улам хөндийрүүлдэг. Парамахамса Йоганандагийн амьдрал
энэ ойлгомжгүй байдлыг арилгахад ихээхэн түлхэж болсон юм.
“Йогчийн намтар” -энэ бол Йоганандагийн ер бусын хувь заяаны
сонирхолтой түүх юм.

16000

4348021

ЛХАСЫН МААРАМБА Энэ ном нь доктор Лувсандамбын “Билиг
билгийн дээд гурван мэлмийтэй хүн” хэмээх номын нь үргэлжлэл
бөгөөд, жирийн хүн бие, сэтгэлээ жолоодож сурвал хүний
хэрээс хэтэрсэн аймшигт сорилийг даван туулж чадахыг өөрийн
амьдралын жишээгээр нотлон харуулжээ.Энэ ном ер бусын
хүний амьдралын замналын үргэлжлэл юм. Европ хүний биед
Будалин сүмийн төвд ламын сүнс шингэснээр жинхэнэ ламын
хутгийг олсон болой.

12000

4348073

МИНИЙ ГООЛИГ САЙХАН БИЕ ГАЛБИР Энэхүү номд гоо
үзэсгэлэнтэй, эрүүл саруул, залуу, цовоо байх ухамсрыг
төлөвшүүлэх, бясалгалын тусламжтайгаар жингээ барих, дотоод
хүч чадлаа бэхжүүлэхдээ амьсгалын дасгал болон мудрад
суралцах, байгаль, оюун санааны эх булгаас эрчим хүчиыг хэрхэн
олж авч, баяр баясгалантай, эрч хүчтэй байх тухай өгүүлнэ.

8000

4348103

МОНГОЛ УЛСЫН ЭМИЙН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ, ХӨГЖИЛ Эрүүл
аж төрөх гэдэг бол хүн төрөлхтний өнө мөнхийн хүслэн. Энэ
мөрөөдлийг биелүүлэх үйлсэд эмч нарын хүч, хөдөлмөр зүтгэл
ихээхэн үүрэгтэй билээ. Харин тэдний зэвсэг нь эм юм. Эмгүй
эмч гэгч жигүүргүй бүргэд, далавчгүй онгоц лугаа адил бөлгөө.

12180

4348024

МОНГОЛЫН ШИДТЭНГҮҮД Монголын шидтэн гоц чадвартан
нарын тухай болон уг үзэгдлийн язгуур ойлголт, судлах арга
ухааны талаар өгүүлсэн.

10500

4348037

МЭДРЭМЖИЙН ТУХАЙ НОМ Бие бялдар, оюун санааны хувьд
эрүүл саруул бодгаль хийгээд нийгмийн сэтгэл хөдлөлийн
үүсэл хөгжил, мөн чанар, ач холбогдлын талаар Лаура Эсквиль
гайхалтай энгийн бөгөөд яруу тод өгүүлжээ. Зохиогчийн сэтгэл
хөдлөл, санаа бодлыг уусган шингээснээрээ эл авсаархан эсээ
нь хүний талаарх шинэ үзэл санааг илэрхийлсэн нэгэн төрлийн
тунхаглал болжээ.

5000

4348106

НАМРЫН УУЛС

16000

4348107

НИСОЛА ТЕСЛА ӨӨР ЕРТӨНЦӨӨС ИЛГЭЭГДСЭН ХҮН

15000

4348075

НУУЦ НИЙГЭМЛЭГҮҮДИЙН ТАЙЛАЛ Майкл Брэдли энэхүү
сонирхолтой номдоо манай эдийн засаг, улс төрийн эрх мэдлийн
тогтолцоон дахь нууц түүхийг нягтлан үзсэн байна. Тэрээр
сүүлийн 2000 жилийн түүхийг судалж, тэдний өнөөгийн дэлхийг
хамарсан эрх мэдлийн хүрээний талаар цочирдом нотолгоог
дэлгэн харуулжээ.

8000

4348092

НУУЦЫГ ТАЙЛАХУЙ БУЮУ НЭГ САЯ БЭЛЭН ШИЙДВЭРИЙГ
ХЭРХЭН ГАРГАХ ТУХАЙД Үйл явдлыг санаагаараа болгож,
үггүйгээр ярьж, дотоод мэлмийгээрээ харж, тодорхой зайнд буй
хүмүүсийг мэдэрч, ирээдүйг ухаан болдлоороо мэдэрч чадна.
Гайхмаар хэрэг гэж үү? Энэ бүхнийг та чадна. Гагцхүү зүүрмэглэн
буй зөн совингоо сэрээхэд л болно. Бүх юмны шийдэл, хариулт
таны дотоодод буй.

18000

4348090

НҮДНИЙ ШИЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДАЙСАН Оросын нэр хүндтэй
нүдний эмчийн боловсруулсан, таньд санал болгож буй харааг
дахин сэргээх энэхүү аргачлал нь сүүлийн жилүүдэд гараад
байгаа үйл олон хуурмаг аргачлалаас ялгаатай бөгөөд бодит
үр дүнгээ өгдөг нь цаг хугацаагаар шалгагдсан юм. Энэ ном нь
анагаах ухааны сурах бичиг биш бөгөөд түүнд санал болгосон
зөвлөмжүүдийг зөвхөн эмлэгч эмчтэйгээ зөвлөлдсөний дараа
хэрэглэнэ үү.

11900

4348014

ОРОСЫН ДУУТ ХУШ

12000

4348108

ОШО -ЗАВГҮЙ ХҮМҮҮСТ ЗОРИУЛСАН БЯСАЛГАЛ

16000

4348035

ӨӨРИЙГӨӨ ХОВСДОХЫН ИД ШИД Энэ ном ховсын тухай
таны мухар сүсгийг арилгаж, ховсын эгэл бөгөөөд сонирхолтой
аргыг ашиглаж сурахад тань туслах зорилготой. Та өөрийгөө
ховсдосны ачаар далд ухамсрынхаа хязгааргүй бололцоог
нээж олох болно. Та энэхүү номыг ашиглан далд ухамсартайгаа
ажиллаж сурснаар элдэв муу зуршил, айдас, “өөртөө гай болдог”
сөрөг үзэл баримтлалаасаа салж чадна.

12000

4348066

САНСАРТАЙ ХАРИЛЦАХУЙ ДОР Бидний ертөнц бүхэлдээ
эрчмээр нэвчигдсэн байдаг. Сансрын эрчим нь мөнхийн рашаан
биш гэдэг нь ойлгомжтой хэдий ч түүнийг ухаалагаар ашигласан
тохиолдолд ихээхэн ач тустай байж болох талтай. Энэ номд
үйлийн үрийн хуулийг олон талаас нь авч үзэхийн зэрэгцээ
гэрлэн бүрхүүл, амин хүрд, аюурведа, йог, бясалгалаар хэрхэн
хичээллэх зэрэг асуудал хөндсөн болно.

12000

4348110

САЯАЖИ Ү БА ХИН-ВИПАССАНАГИЙН ЭРИН ҮЕ ИРЛЭЭ

20000

11000

ДАЛД УХАМСАР БҮХНИЙГ ЧАДНА Логик сэтгэлгээ тус болох
чадваргүй үед далд ухамсарт агуулагддаг асар их нөөц
бололцоог ашиглах нь хамгийн хүнд бэрх асуудлыг шийдэхэд
туслах хэд хэдэн зарчмуудыг тусгасан.

9000

4348101

ДОН ХУАНЫ СУРГААЛ Карлас Кастанеда 1960 онд, Америкийн
баруун өмнөд эргийн ердийн ард иргэд жигтэй шидийн хүчтэй
хэмээн айж жийрхдэг асан Яки омгийн индиан Дон Хуантай анх
танилцсан байдаг. Үүнээс хойш таван жилийн туршид Кастанеда,
Дон Хуаны таагдашгүй мэдлэгээр хөтөч хийж өрнөдийн
нийгэм ахуйн тогтсон дэг жаяг, зан заншилаас харь ондоо үзэл
ойлголтонд суурилсан гайхалтай атлаа мөн аймшигтай үл таних
ертөнц рүү гүнзгийрэн аялсан юм.

17000

4348087

ДЭЛХИЙГ ӨӨРЧИЛЖ ЧАДАХ 7 ТУРШИЛТ Энэхүү номд Доктор
Шельдрейкийн жинхэнэ шинжлэх ухааныг баримтлагч скептийн
үүднээс дээрх тогтсон итгэл үнэмшлүүдээс долоог нь авч үзэн
туршсан байна. Түүний арга барил, нэгдүгээрт орчин үеийн
шинжлэх ухааны агуулгыг, хоёрдугаарт шинжлэх ухааныг бүтээж
буй арга замыг шүүмжлэлтэйгээр авч үзсэнээрээ эсрэг юм.

15000

4348057

ДЭЛХИЙН 3-Р ДАЙН БОЛ СЭТГЭЛЗҮЙНХ Дэлхийн гуравдугаар
дайн эргэн тойронд маань болж байгааг бид огтхон ч анзаарахгүй
байна. Энэ нь нөөц баялагийн төлөө, хүмүүсийн оюун ухааныг
эзэмдэхийн төлөө өрнөж байгаа учраас газар нутгаас төлөөх
өмнөх үеийн дайнуудаас эрс ялгаатай.

4348008

ДЭЭД АЯЛАЛ Дээд аялал ном нь бодит ертөнцийн хязгаараас
дээш, хилийн чинад дахь газрын зургийг гаргажээ. Түүнчлэн
гол зам түүний орох налуу, замын тэмдэг, аюулыг харуулснаар
биднийг биет амьдралаа орхин одох үедээ очих замыг нээсэн
байна. Роберто Монро замыг хэрхэн олж, түүгээр аялсан болон
энэхүү аяллын зорилго, учир шалтгааныг өгүүлсэн байна. Энэ
бол амьдралын утга учир, зорилго болон түүнээс дээш юу байгаа
талаар жинхэнэ үнэнийг илчилсэн аялал билээ.

4348062

Ж.КРИШНАМУРТИТАЙ
ХИЙСЭН
ЯРИЛЦЛАГА
Жидди
Кришнамурти нь дэлхийн олон сая хүний хүндлэн дээдэлдэг гүн
ухаантан, оюун ухааны багш хүн билээ. Түүний сонгодог лекц
буюу энэхүү ном нь элдэв төөрөгдлөөс ангид байж оюун санааны
гэгээрэлд хүрэхэд хувь хүний онцлог шинжийг нэмэгдүүлэх
боломжийг олгоно.

11000

4348042

ЗҮРХЭН ДОТРОО АМЬДРАХУЙ Энэхүү номд хүн өөрийнхөө
далд чадавхийг аливаа туурвихуйн эх сурвалж мөн гэдгийг
сайтар танин мэдсэний үндсэн дээр “зүрхнийхээ ариун орон
зайд нэвтэрч” болох онцгой аргуудыг санал болгожээ. Друнвало
өөрийн мэдлэгээ хуваалцахын хамт, бүр эрт дээр үед хүмүүс
мэддэг байсан ухамсрын тэрхүү байдалд хэрхэн хүрэх аргыг
дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгчээ.

16000

8000

13000

4348095

ЗЭН БУДДИЗМ XII зуунд Зэн сургаал нь Японд нэвтэрсэн гэж
үздэг. Зэнг хүмүүний мөн чанарт шууд хүрч гэгээрэлд хүргэдэг,
хүний оюун ухааны мөн чанарын тухай сургадаг ариун бичвэргүй,
үг үсэггүй өвөрмөц сургаал хэмээн бичсэн байдаг. Зэнгийн хуучин
сургаалууд нь одоо ч шинэ юм шиг байдаг нь үнэхээр гайхалтай.
Энэ номонд Зэнгийн арьс, мах цус, ясны хэсэгхэн нь л бий.

13000

4348096

ЗЭН БУДДИЗМЫН ҮНДЭС Дорнын хамгийн эртний, гүнзгий
утгатай шашнуудын нэгийг ингэж эрч хүчтэй сонирхдог болоход
энэ номыг зохиогч Дайсэцу Тайтаро Сузуки багагүй нөлөөлсөн
юм.Сузуки Японы хэд хэдэн тэргүүлэх дээд сургуульд багшилж
байгаад дараа нь үйл ажиллагаагаа хилийн чинад, олон
улсын хэмжээнд тэлэн хөгжүүлж, үйлс зорилгынхоо цар хүрээг
өргөтгөжээ.

24000
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ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4348041

СОЁЛ ИРГЭНШЛИЙН ҮҮСЭЛ Үнэн хаа нэгтээ хажууханд....Бид
бүгд хаа нэгтээгээс ирэгсэд. Арван мянган жилийн тэртээ Фаэтон
гаргийнхны оюун ухаан, Дэлхийн хувь заяаг өөрчлөв. Фаэтон
гаргийнхан хүчилтөрөгч дутагдах аюулд орж, өөрсдөө гаргаа
зориуд устган дэлхийд нүүн иржээ. Сансрын энэ том сүйрлийн үр
дагавар нь усан галав, мөстлөгийн үе байв. Бүх л амьдралынхаа
туршид байгалийн нууц үзэгдэл, үлэг гүрвэл, сөнөсөн соёл
иргэншлийн ул мөр, үл таних нисдэг биет зэргийн талаар баримт
цуглуулсан энэхүү номын зохиогч ингэж үзэж байна.

4348065

12000

4348029

СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД “Сэтгэл хөдлөлийн
эрүүл мэнд” бол эрчмийг тэнцвэржүүлэх замаар өөрийгөө
төгөлдөржүүлэхэд зориулагдсан хамгийн дөхөмтэй ном. Зөв
хооллох, нүдэндээ үзэх зэргээр эрчмийг хувиргах, эдгэрэхэд
чиглэсэн бодит амьдралд хэрэг болохуйц олон аргыг энэхүү
номонд оруулжээ.Мөн түүнчлэн биднийг тарчлаан зовоодог
эрүүл бус сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн аз, жаргал баяр баясгалан
болгон хувиргадаг эртний хүчирхэг аргын нууцыг энэ ном таньд
хэлж өгөх болно.

13000

СЭТГЭЛИЙН
ДОЛГИСОЛЫГ
АМЬДРАЛЫН
ЭРЧИМД
УРВУУЛАХУЙ Даогийн номлолоор бол эрүүл явахын тулд хүн
тогтуун амгалан, төлөв төвшин байх нь цаглашгүй чухал ач
холбогдолтой гэдэг. Хүний биеийг иж тогтолцоо гэж авч үзэх
тул аль нэг эрхтэн юм уу булчирхай эсвэл аль нэгэн тогтолцоо
бэртсэн, эмгэгшсэн бол бие бүхэлдээ сулардаг. Хүний бие гэгч
өөрийгөө аяндаа зохицуулдаг тогтолцоо болохынхоо хувьд
тохироо бүрдмэгц хэвийн байдалдаа зөнгөөрөө орж чаддаг.

13000

4348078

СЭТГЭХҮЙН ХҮЧНИЙ ГАЙХАМШИГ Та өөрийнхөө сэтгэхүйн
хүчийг идэвхжүүлэн ашиглаж эрүүл мэнд, гоо үзэсгэлэн, эерэг
бодол санаа, санхүүгийн нөхцөл байдлаас сайжруулах зэрэг хүсэл
мөрөөдлөө биелүүлнэ үү. Зохиогч өөрийн боловсруулсан тестеер
уншигчдад өөрөө өөрийгөө танин мэдэхэд нь тусалж, сэтгэхүйн
хүчээ эерэгээр өөрчлөхийг алхам алхмар зааж өгч байна.

18000

4348020

ТА МӨНХ Энэхүү ном нууц далд ухааны агуу их мастер,
гайхамшигтай зохиолч, төвд ламын заасан сэтгэлзүйгээ үтэр
түргэн хөгжүүлэн төгөлдөржүүлэх 30 хичээл юм. Лувсандамба
ламтаны энэ ном танд лавтайяа таалагдана.

12000

4348025

ТАРНИАР ЭМЧЛЭХҮЙ тарнийн ид шид болон тарний шидээр
өвчин зовиурыг арилгах талаар дэлгэрэнгүй өгүүлсэн болно. 2006

2800

4348083

УЛАМЖЛАЛТ ХОС ЁС “Хос ёсны сургаалаар явдал мөрөө засаж
чадваасХүний сэтгэлийг айх, ичих мэдрэмж жолоодох болно.Айх
мэдрэмжтэй хүн хууль цаазийг үл зөрчинө. Ичих мэдрэмжтэй хүн
бичигдээгүй хууль болсонХүний ёсыг үл гажуудуулна.”

16800

4348050

УСНЫ АМИН СҮНС Усны амин сүнс ном усны гайхамшигт
хүч чадал, түүний онцгой чадварын талаар сонирхолтой
баримтуудын хамт өгүүлсэн байна. Уг ном нь ертөнцийн юм
бүхэн, ус хүртэл гадаад, дотоод энергийн нөлөөнд хичнээн гүн
гүнзгий өртөж байдгийг та энэ номноос унших боломжтой.

17000

4348038

ҮЛ ҮЗЭГДЭХ БИЕ Энэхүү ном нь Гэрлэн биеийг үзэх чадвараа
хөгжүүлэх, гэрлэн биед нөлөөлсөн гадны нөлөөг илрүүлэх, гэрлэн
биеийг хэмжих, өөрийн гэрлэн биеэ хамгаалах, бие, гэрлэн биеийг
цэвэр эрчмээр тэтгэх гэх мэт олон гэрлэн биеийг тойрсон олон
чухал асуудлын талаар асуултын хариултыг танд өгөх болно.

6500

4348019

ҮҮЛГҮЙ ААДАР Эрэгтэй хүн ялж байхдаа хүртэл ялагдаж байж
болно, эмэгтэй хүн ялагдаж байхдаа хүртэл ялж байдаг. Тэдний
хоорондын ялгаа ийм байна, энэ нь тэгээд их сайхан. Тэд эсрэг
тэсрэг зүгт чиглэж байдаг.

19000

4348047

ҮХДЭГ МУУ ЗАНГ ХАЯГТУН Ребёрсингийн эцэг Леонард Орр,
Бабажи болон бусад мөнх наст ёогуудын бүрэн дэмжлэгтэйгээр,
мөн “Энэ номд нэг ч үнэн үнэн үг байхгүй” гэдэг дуулиант номыг
зохиогч Боб Фриселлийн хамт үхэл бол эхийн сүүтэй хамт
бидэнд буй болсон муу зуршил хэмээн баталж байна. Хэрэв
үхдэг муу зангаа хаявал ядаж л бид эрүүл чийрэг, урт наслах
болно гэж байна.

9000

4348067

ҮХЭГСЭД ҮНЭХЭЭР БҮГДИЙГ ХАРДАГ УУ Медиум бол далдыг
хардаг хүмүүн билээ. Харин далдыг харагч заавал Медиум болж
чадахгүй. Далдыг харагч бол үзэгдэл юмсыг урьдчилан хэлж
чадна. Харин иймэрхүү мэдээллээ хэнээс, хаанаас хүлээн авч
байгаагаа хэлж чаддаггүй. Харин би танд яг одоо юу болох вэ,
юу болж байна вэ гэдгийг тайлбарлаж чадна. Би бол бүрэн төгс
илгээлт!

15000

ФЕРРАРИ МАШИНАА ЗАРСАН ЛАМ Энэ номд өөрийн тэнцвэргүй
амьдралын хэв маягаасаа болж шүүхийн танхимд зүрхний
шигдээсээр үхэхээ шахсан шилдэг шүүгч Жулиан Мэнтлийн
түүхийг өгүүлнэ. Түүний бие муудсан нь амьдралтайгаа тэрсэлдэх
сэтгэлийн хямралыг түүнд авчирдаг. Тэрээр аз жаргал, баяр
баясал, сайн сайхныг олохыг хүссэндээ ер бусын эрэл хайгуулд
гарч, хэрхэн хүсэл мөрөөдөлтэй, зорилготой, сэтгэл хангалуун
сайхан амьдрахыг сурдаг. Түүх илүү их урам зоригтой, тэнцвэртэй,
баяр баясгалантай амьдралд хүрэх аргад алхам алхмаар сургах
болно. Энэ номонд хувь хүний хөгжил, хувь хүний бүтээлч үйл
ажиллагаа болон аз жаргалын талбар дахь гайхалтай, хөгжилтэй
адал явдлуудыг багтаажээ. Хүссэнээрээ сайхан амьдрахыг зорьж
буй хүн бүхэн унших ёстой.

15000

4348109

ФРИДРИХ НИЦШЕ -ЗАРАТУСТРА

18000

4348017

ХАЙР ЭРХ ЧӨЛӨӨ ГАНЦААРДАЛ Хорвоо дээр их цөөхөн хүн
хайрыг таньж мэдсэн. Тэд чинь маш дуугүй, дөлгөөхөн болцгоосон
хүмүүс юм... Тэд анир чимээгүй байдалд байхдаа өөрсдийн дотоод
мөн чанар, сүнстэйгээ холбоонд ордог. Хүн өөрийн сүнстэйгээ
холбоонд орох үед хайр сэтгэл ямар нэг харьцаа биш, зүгээр л
чамайг сүүдэр мэт дагах зүйл болж хувирдаг. Чи хаашаа ч явсан
бай, хэнтэй ч явсан бай хайрлаж байдаг.

4348094

18000

4348013

ХАЙРЫН ОРОН ЗАЙ

14000

4348098

ХАЛХЫН ЗАЯ БАНДИДА ЛУВСАНПЭРЭНЛЭЙН ГЭГЭЭН ӨВ
Их сэрүүний орны олон дээдсийн нигурын эшээс буусан, Эрхэм
сайн номлолын их усан сангийн шимийг ууж, Эрхэт мэргэний
чадал хүчин төгссөн тэнгэрийн Агасда арши, Эрдэнэт номын Зая
бандид дор залбирлыг талбин мөргөмүй.

15750

4348048

ХАРИУЛТ УСАНД БУЙ Энэ ном таны амьдралыг үзэх үзлийг гүн
гүнзгий өөрчлөх чадалтай. Өндөр хурдаар буулгасан гэрэл зураг
ашиглан Масару Эмото ус хүний бодол төвлөрөх, тусгайлан,
шууд чиглэн хандахад өөрчлөгддөг болохыг усны мөсөн талстын
зургаар илрүүлж болохыг усны мөсөн талстын зургаар илрүүлж
болохыг нээсэн. Тэрээр булгийн цэвэр ус, хайрын сайхан үгийг
бичиж үзүүлсэн ус нарийн нийлмэл, гайхалтай гоёмсог, өнгөт
цасан ширхэг мэт хэлбэртэй байдгийг баталсан юм.

20000

4348023

“ХАРЬ ГАРАГИЙНХАНТАЙ ЯРИЛЦСАН ДАЯАНЧ Энд “Ертөнцийн
цэцэрлэгч” нарын тухай, дэлхий дээр хүмүүс хэрхэн бий болсон,
илүү өндөр хөгжилтэй, агуу хүчирхэг ертөнцтэй харьцуулахад
бидний соёл иргэншил элсний ширхэг шиг ямар өчүүхэн болох,
тэдгээр ертөнцийнхөн хогийн ургамлыг нь түүн цэвэрлэж тансаг
сайхан ургамалтай цэцэрлэгт хүрээлэн бий болдгийн нэгэн адил
биднийг буй болгон төлжүүлсэн тухай сохирхолтой мэдээлэлтэй
тааралдах болно.

12000

4348006

ХИЙ БИЕИЙН БОДИТ БАЙДАЛ Биеэсээ гарах мэдрэмжийн
тухай сонгодог зохиол. Санаандгүй тохиолдлоор физик биеэ
орхин “хий биеэрээ” алс холд, сүнсний олон янзын ахуйгаар
аялж эхэлсэн Роберто А. Монро цаг хугацаа, үхнэ гэсэн ойлголт
байдаггүй газарт очиж үзсэн тухайгаа өмнөх номондоо өгүүлсэн.
“Хий биеийн бодит аялал” номондоо Монро хий биеэрээ хэрхэн
хагуур аялж, ямар үйл явдалтай учирсанаа, ямар мэдрэмжийг
мэдэрсэнээ өгүүлсэн байна.

14000

4348091

ХОВОРХОН
ТЭНЭГИЙН
ХОСГҮЙ
ТУРШЛАГА
БУЮУ
ЯЛАГДАШГҮЙ БАЙХ АРГА Энэхүү номыг уншин дасгал зааврыг
чанд мөрдлөгтэй хослуулах аваас гайхамшигтай үр дүнд хүргэх
бөгөөд 10-н өдрийн хичээл сургуулилтаар хараагаа 0 болтол
сэргээн тогтоох боломжтой юм. Үүгээр ч тогтохгүй дан ганц харааг
төдийгүй хүсвэл аль ч төрлийн өвчнөөс өөрийгөө ангижруулах
бүрэн боломжтой юм.

16000

4348064

ХОЙД НАСНЫ ТУХАЙ ҮНЭН БУЮУ НӨГӨӨ ЕРТӨНЦИЙН БОДИТ
БАЙДАЛ Энэ ном мэдлэг өгөхөөс гадна найдвар төрүүлнэ.
Клиник үхлийг давж гарсан хүмүүс “хонгилын үзүүрт гэрэл гарч
байсан” гэж батлан хэлдэг. Полтергейстын тухай, хий юм үг
хэлсэн тухай, газрын хууль үйлчилдэггүй хачин газрын тухай гэх
мэт яриа хөөрөө хүнийг гайхшруулан, “тэнд” ямар нэг юм байдаг
гэж итгэхэд хүрдэг.

17000

4348097

ХОЙТ НАС БУЮУ АЛСЫН ГЭРЭЛ Зохиолчийн гучин нэгэн
настайдаа “Хойт нас буюу алсын гэрэл” номоо хэвлүүлсэн нь
жинхэнэ шуугиан дэгдээж, өнөөдрийн байдлаар энэ ном нь
14 сая хувь борлогдоод байна. Реймонд Моуди Невада, Лас
Вегасын Их Сургуульд ажиллаж, шинжлэх ухааны судалгаанд үр
өгөөжтэй олон туршилт (Клиник үхлийн шатанд орсон 150 орчим
хүний мэдрэмжийг судалсан) явуулсан ба Жоржия мужийн чанга
дэглэмтэй шоронгийн эмнэлэгт сэтгэлзүйчээр ажиллаж байжээ.
Одоо Алабама мужид “Оюун ухааны талбар” хэмээх шинжилгээ
судалгааны төвийн захирлаар ажиллаж байна.

13000

4348007

ХОЛХИ ЕРТӨНЦӨӨР ХИЙСЭН СҮНСНИЙ АЯЛАЛ Хүний оюун
ухааны хязгааргүй чадавхийн талаарх жинхэнэ үнэнийг мэдэхийг
эрмэлзсэн эрэл хайгуулынхаа явцад өчнөөн асуултын хариуг
олж, санаанд оромгүй зүйлтэй тулгарч, туулж гарсан тухайгаа
өгүүлжээ.

13000

4348082

ХҮМҮҮН ГЭРЭЛТЭХИЙН НУУЦ Хүний үл үзэгдэх гэрлийг хэмжих,
түүгээр оношлох багаж, гэрлийн учир холбогдлыг хялбар
тайлбарласан ном юм.

8400

4348001

ХҮН МИЧНЭЭС ҮҮСЭЭГҮЙ Бид ер нь сармагчинаас үүсээгүй,
дорнын анагаах ухаанд болоод бусад шинжлэх ухаан, гүн ухааны
судар бичээсийг маань эгэл хүмүүс зохиогоогүй, биднээс өмнөх
хавьгүй илүү хөгжилтэй соёл иргэншлүүдийн генфонд өнөө
хүртэл хадгалагдсаар байдаг тухай сонирхолтой баримтуудыг
энд өгүүлэх болно.

16000

4348051

ХҮНИЙ ГАРЫН НУУЦЛАЛ Энэ ном нь хиромантийн чиглэлээр
дэлхий дахины эрдэмтэдийн явуулж байгаа суурь судалгааны
ажлын өчүүхэн хэсэг юм. Энэ ном зөвхөн танин мэдэхүйн
агуулгатай бус практик ач холбогдолтой тул хүний нөөцийн
байгууллага, танилцуулах алба, эмнэлгийн газар төдийгүй хууль
сахиулах байгууллагад ашиглах боломжтой.

14000

4348053

ХҮҮХДИЙГ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХЭЭ БОЛЬ ӨСӨН ТОРНИХОД НЬ
ТУСАЛ “Хүүхдийг хүмүүжүүлэхээ боль - өсөн торниход нь тусал”
гэдэг ном нь үй түмэн зөвлөлгөөнд дарагдаж, үр хүүхдийнхээ
өмнө хүлээсэн үүргэндээ дөнгөлөгдсөн, тэднийг “хүмүүжүүлэхэд”
цаг хугацаа болон хүч чадал нь мөхөсдөж байгаа эцэг, эхчүүдийг
хамгаалахад чиглэгдсэн дуу хоолой.

10500

4348060

ХҮЧНИЙ ЗАМНАЛ Өнгөлөг одод бол Өнгөлөг хэмээх оддын
бөөгнөрөлийн олон хэмжээст оюун санааны бодгалууд юм. Тэд
Барбара Марсинаиакаар дамжуулан 1988 оноос бидэнд хандаж
иржээ. Тэдний илгээлт сонирхолтой бөгөөд цэцэн, саруул ухааныг
шингээжээ. Энэ нь чөлөөт сэтгэлгээг дэмжин, бөөгийн шашинтай
харьцуулж болохоор хувийн Хүчийг олж авах сургаал юм.

14000

4348111

ЧИНАД СЭТГЭЛЗҮЙ БУЮУ ПАРАПСИХОЛОГИ

40000

4348069

ШАМБАЛЫН ТӨЛӨӨХ ТУЛААН “Өвөг дээдсийн өв” хүрээлэн
нь эртний ариун шүтээний олдворуудыг олж илрүүлэх шинэ
технологи боловсруулах, хүний бие махбодын нууцлаг
чадваруудыг нээн мэдэх зорилго тээн ажилладаг. Энэ номд
тэрхүү шилдэг байгууллагын нарийн түүх болон түүний нууц
далд үйл ажиллагааны тухай үгүүлэх болно.

15000

14000

СҮНСНИЙ СУУДАЛ БУЮУ БИЛГИЙН МЭЛМИЙ Энэхүү ном
уншигч таныг таван мэдрэхүйн чанадад орших ертөнцийн аялалд
хөтлөж, нүдийг тань бодит бус ертөнцийн оршихуйд нээж, гадаад
ертөнцийн наадах сүнсний ертөнцөд аваачиж байна. Мөн хүний
хүний амьдралын туршлага, ээдрээ зангилааг гайхалтай задлан
шинжилснээр сүнснийхээ хувьслын эзэн нь болох итгэл төрүүлж,
өөрсдийгөө гүн гүнзгий түвшинд ойгон, таньж мэдэх ховор
боломжийг санал болгож байна.

4348032

4348058

ХАЙРЛАХ ЁСОН Дэлхийн өргөн олон уншигчдын хүртээл
болсон эл номд нэрт сэтгэл засалч Берт Хеллингер гэр бүлийг
тогтолцоогоор нь эрүүлжүүлэх өөрийнхөө аргын тухай өгүүлжээ.
Энэ номд бас сэтгэцийн эрүүл мэндийн салбарт ажилладаг
мэргэжилтнүүд болон харилцааны хүнд байдлаас ангижрах
хүсэлтэй хүмүүст зориулсан ном юм.

12000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4348102

ШИД ХИЙГЭЭД НУУЦСЫН ТУХАЙ Дээрхийн Гэгээн XIV Далай
лам өөрийн намтраа англи хэл дээр айлдсныг дэлхийн олон улс
оронууд өөрийн хэл дээр хэвлэн хэдэн зуун уншигчдыг байлдан
дагуулсаар байна. Эдгээр бүтээлүүдийн тоонд “Цагаачлаж олсон
Эрх чөлөө” ном нь чухал байр эзлэдэг.

5600

4348036

ШИДЭТ ДҮҮЖИН Та далд ухамсрынхаа гүнд нэвтрэн сансрын
түгээмэл оюун ухаантай холбоо тогтоох боломжийг дүүжин танд
олгох бөгөөд өөрийгөө хөгжүүлэх, сөргүү бодлын хүлээснээсээ
ангижрах, сэтгэлд нийцсэн ажлаа олох, зохих цагт нь зөв сонголт
хийх, амьдралын хамгийн оновчтой чиг шугамаа тодорхойлох,
оюун ухаанаа тэлэх, амьдралын утга учрыг ойлгохын тулд
дүүжинг ашиглах бололцоотой

12000

4348010

ШРИ ШРИ РАВИ ШАНКАР-5-Р БОТЬ Шри Шри Рави Шанкар бол
энэтхэгээс гаралтай оюун ухааныг удирдан хөгжүүлдэг гэгээрсэн
багш билээ. Дэлхий дээр хэдэн арван сая хүмүүс сургаалыг нь
амьдралдаа хэрэгжүүлдэг болсон. Түүнтэй хамт байхад Бурхан
Буддагийн амар амгалан, анир чимээгүй болон Христосын агуу
хайрыг мэдэрдэг.

4200

4348074

ЭЕРЭГЭЭР СЭТГЭХ УРЛАГ Бидний хувь заяаны эхлэл нь
бидний бодол, бодол нь өөрөө үйлдлийн үр юм. Үйлдлийн хууль:
”Юу суулгана, түүнийгээ хураана гэдэг. Хэрвээ бодол атгаг бус,
эерэг бол хүн өөртэйгөө зохицон, эргэн тойрныхонтойгоо сайн
харилцаатай, эрүүл энх, бүхэнд амжилттай байж чадна.”

4000

4348085

ЭНЭ МӨЧИЙН ХҮЧ

11500

4348046

ЭНЭ НОМД ҮНЭН ҮГ НЭГ Ч БАЙХГҮЙ ГЭХДЭЭ БҮХ ЗҮЙЛ ИЙМ
БАЙДАГ Энэ номд Хомо Сапиенс бол гадаад ертөнцийн соёл
иргэншлийн генетик туршилтын үр дүн болох тухай үгүүлнэ.
Энэ туурвилд устаж үгүй болсон тив, даян дэлхий, хуйвалдаан,
Орчлонт ертөнцийн шинэ загварын тухай асуудал түлхүү
тусгагдахын зэрэгцээ эртний Мисирийн Сфинкс, пирамид,
библийн меркаба, газар доорх тойргууд, үл мэдэгддэх нисдэг
биетүүдийн нууцыг дэлгэсэн болохоор ЭНЭ НОМД НЭГ Ч ҮНЭН
ҮГ БАЙХГҮЙ гэх бүрэн боломжтой.

10000

4348045

ЭНЭ НОМОНД НЭГ Ч ГЭСЭН ҮНЭН ҮГ БИЙ. Уншигчид мянганы
зааг дээр дэлхий дахины оюун сэтгэлгээний уур амьгалд олон
талаар нөлөөлж байсан Леонард Орр Друнвало Мелхиседек,
Бабажи нарын хувь хүмүүстэй болон Реберсинг, “Амьдралын
цэцэг” ЭСТ гэх мэт өөрийгөө төгөлдөржүүлэх тэргүүний арга
туршлагуудтай дахин учрах болно. Түүнээс гадна байгалийн
аюулт үзэгдлүүд, мэргэ төлөг, “Нууц засгийн газар” гэх мэт
сэдэв цааш улам сонирхмоор үргэлжилнэ. Зохиогч энэ бүтээлээ
хэдийгээр анхныхаа номын албан ёсны үргэлжлэл гэж байгаа
ч шинэ уншигчид Фриселл-Друнвало-Орр-Бабажи нарын
ертөнцтэй зоригтой танилцаж эхлэх боломжтой. Энэ номын
“үнэн” туйлаас сонирхолтой билээ.

11200

4348030

ЭР ХҮНИЙ ЯНАГЛАХУЙ Даогийн эрчмийн үндэс нь бэлгийн
харьцаатай ажиллахад оршино. “Жигүүрт луу” хэмээгдэх энэ
аугаа хүчийг даочууд өөрийн тусын тулд уран чадамгай ашиглаж
сурсан хүмүүс. Хүний организмын хамгийн хүчирхэг атлаа
хамгийн хялбар дөхөм хүч бол бэлгийн эрчим юм.

4348016

“ЭРЭГТЭЙ ХҮНИЙ ТУХАЙ Өөрийн хийж буй үйл хэргийн тухай
Ошо хэлэхдээ “Би шинэ хүн төрөх нөхцөлийг бүрдүүлж байна
гэдэг”. Түүний бясалгал орчин үеийн хурдацтай өөрчлөгдөж
буй амьдралын хэмнэлд тохирсон байдгаараа онцлогтой юм.
Түүний бий болгосон “Идэвхит бясалгал”-ын аргууд нь эхлээд
хүний бие махбод болон оюун ухаанд хуримтлагдсан сэтгэлийн
долгиослуудыг тайлж дараа нь бодол үгүй байдал, бясалгалын
тавирсан байдлыг мэдруулдэг байна.

4440033

МАТЕМАТИКИЙН ТЕСТҮҮД X-XII 1-Р ЦУВРАЛ

6500

4440034

МАТЕМАТИКИЙН ТЕСТҮҮД, БОДЛОГУУД X-XII, 2-Р ЦУВРАЛ Их
дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан

15000

4440015

МАТЕМАТИКИЙН
ХИЧЭЭЛИЙН
БОДЛОГО
БОДОХ
ЗӨВЛӨМЖ I ЦУВРАЛ VII-XII АНГИ Уг номд натурал ба
рациональ тооны үйлдлүүд, өгүүлбэртэй бодлогууд,
алгебрын бутархай, рациональ илтгэгчтэй зэрэг, тэнцэтгэл
биш, алгебрын тэгшитгэл, тэгшитгэлийн систем, Виетийн
теорем, параметртэй тэгшитгэл, арифметик ба геометрийн
прогресс зэрэг бүлэг сэдвийг хамруулсан онолын материал
ба бодлогуудыг оруулж 80-90%-ийн бодолтыг олон янзын
аргаар хийсэн. Сонгон болон математикийн гүнзгийрүүлсэн
сургалттай ангийн сурагчид, Их дээд сургуульд элсэгчид
болон багш нарт зориулав.

12000

4440016

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БОДЛОГО БОДОХ ЗӨВЛӨМЖ
II ЦУВРАЛ VII-XII АНГИ Уг номд функцын тодорхойлолт муж
ба утгын муж, тооны модуль, илтгэгч, логарифм, тэгшитгэл,
тэнцэтгэл бишүүд, математикийн дукц, ньютоны бином, хязгаар
уламжлалт үүний хэрэглээ зэрэг бүлэг сэдвүүдийг хамруулан
онолын материал болон бодлогуудыг оруулж 80-90%-ийн
бодолтыг олон янзын аргаар хийсэн. Сонгон болон математикийн
гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн сурагчид, Их дээд сургуульд
элсэгчид болон багш нарт зориулав.

15000

4440017

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН БОДЛОГО БОДОХ ЗӨВЛӨМЖ III
ЦУВРАЛ VII-XII АНГИ Уг номд комбинаторик, вектор, дээд зэргийн
тэгшитгэл, тригонометрийн адилтгал, хувиргалт, урвуу функц,
тэгшитгэл тэнцэтгэл биш, эх функц, интеграл, шугаман тэгшитгэлийн
систем, Краморын дүрэм, матриц түүн дээрх үйлдлүүд, комплекс
тоо түүн дээрх үйлдлүүд зэрэг бүлэг сэдвүүдийг хамруулан онолын
материал болон бодлогуудыг оруулж 80-90%- ийн бодолтыг олон
янзын аргаар хийсэн. Сонгон суралцах болон математикийн
гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангийн сурагчид, Их дээд сургуульд
элсэгчид болон багш нарт зориулав.

15000

4440018

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ I
АНГИ Уг номд 12 жилийн сургалттай I-V ангийн багш, сурагчдад
зориулан 12 жилийн Математикийн боловсролын стандартын
дагуу 4 айн хүрээнд бичсэн. Суралцагсад бие даан гүйцэтгэх
жишээ, дасгал, бодлого, тоон сүлжээ, янз бүрийн хувилбартай
даалгаврыг шинэлэг байдлаар олон улсын жишигт нийцүүлэн
бичсэн учир ажиглах, тооцоолох, жиших, харьцуулах, хоосон
нүд бөглөх туршилт хийх, шууд ба урвуу үйлдэл хийх, дүгнэлт
гаргах зэрэг үйл ажиллагаанд суралцаж оюун ухаанаа
хөгжүүлэх чадварыг эзэмших болно.

7000

4440019

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ II
АНГИ

7000

4440020

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ III
АНГИ

6000

4440001

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ I-III
АНГИ Уг номд Математикийн боловсролын стандартын дагуу 4
айн хүрээнд I-XI анги тус бүрт гүйцэтгэх жишээ дасгал, бодлого,
тоон сүлжээ, олон хувилбартай даалгавруудыг хариуны хамт
багтаасан. Суралцагсад бүлэг сэдвээр өөрийгөө шалгах,
анги дэвших болон сургууль төгсөх шалгалтанд бэлтгэхэд
зориулагдсан болно.

5500

4440002

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ IV
АНГИ

6000

4440021

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ IV-V
АНГИ

5500

4440026

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ IX
АНГИ

6000

4440022

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ V
АНГИ

6000

4440023

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VI
АНГИ 12 жилийн сургалттай ЕБС-ийн 6-12-р ангийн сурагчид,
багш, сонирхогч олон түмэнд зориулан гаргав. Энэ номууд нь
12 жилийн математикийн боловсролын тандартын дагуу Тоо
тоолол, Алгебр, геометр , магадлал статистик гэсэн ай тус бүрт
онолын материал, жишээ дасгал бодолттой, бие дааж гүйцэтгэх
дасгал, бодлого, тоон сүлжээ, тест, математикаар зураг зурах
сэдвүүдийг багтаасан. Номуудын эцэст багш сурагчдынхаа
мэдлэгийн түвшинд хяналт шинжилгээ хийх, сурагчид
өөрийнхөө чадварыг шалгах тестүүд болон хяналтын ажлуудыг
оруулсан болно.

6000

4440024

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VII
АНГИ

6000

4440025

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VIII
АНГИ

6000

4440004

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VIII-IX
АНГИ

7000

4440003

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VI-VII
АНГИ

7000

4440027

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ X
АНГИ

7500

4440028

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ XI
АНГИ

6000

4440029

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ XII
АНГИ

6000

4440005

МАТЕМАТИКИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ X-XI
АНГИ

7000

4440013

ОГТОРГУЙН ГЕОМЕТРИЙН БОДЛОГО БОДОХ ЗӨВЛӨМЖ
VII-XII АНГИ Уг номд огторгуйн геометрийн аксиомь теорем,
томъёонуудыг лавламж байдлаар оруулсан. Огторгуйн геометрийн
бодлогуудыг хөнгөнөөс нь хүндрүүлэх маягаар 228 бодлогыг олон
янзын аргаар дэлгэрэнгүй бодолтыг хийсэн. 323 бие дааж бодох
бодлогуудыг хариуны хамт оруулсан. Багш, сурагчид, их дээд
сургуульд элсэгч нарт зориулав.

6000

19000

10000

Монголын сүсэгтний холбоо
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4811281

БУРХАН БАГШ 1-ЗУРАГТ НОМ Бурхан багшийн цадиг түүх,
зохионгуй үйлс, хамаг амьтныг энэрэн нигүүлсэхүйн сургаалын
цоморлиг болох “Бурхан багш” 21 цуврал зурагт номын эхний
дэвтрийг уншигч олон та бүхэндээ толилуулж байна.

6900

Мөнхбат.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4440030

“МАТЕМАТИКИЙН СОНГОН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТЫН
МАТЕРИАЛ” X-XII АНГИ Тус ном нь ЕБС-ийн математикийн
багш, сурагчид, их дээд сургуульд элсэгчдэд зориулсан болно.
X-XII ангийн математикийн цөм хөтөлбөрийн дагуу агуулгын
онолын хэсэг, томьёо, бие дааж бодох бодлогууд, хариуны хэсэгт
бүлэг бүрийн 2-4 бодлогын бүрэн дэлгэрэнгүй бодолтыг хийж бүх
хариуг хавсаргасан болно.

4440006

ГЕОМЕТРИЙН БАТЛАХ БОДЛОГУУД VI-XII АНГИ Уг ном нь
математикийн багш, сурагчид, математикийн олимпиадад
бэлтгэгчдэд зориулагдсан болно. Тус ном 2 бүлэгтэй бөгөөд
хавтгайн ба огторгуйн геометрийн 200 батлах бодлого нь
дэлгэрэнгүй бодолттой, бие дааж батлах бодлого 400 орсон байна.

9500

4440007

ГЕОМЕТРИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН МАТЕРИАЛ VI-XII
АНГИ Математикийн боловсролын стандартын дагуу Геометр
айн хүрээнд суурь болон бүрэн дунд боловсролоор эзэмших
жишээ дасгал, бодлого, тест зэргийг хариуны хамт оруулсан.
Суралцагсад бүлэг сэдвээр өөрийгөө шалгах, анги дэвших болон
сургууль төгсөх, элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэхэд зориулагдсан.

6000

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМДИАДЫН БОДЛОГУУД I-V АНГИ 1992
оноос хойших I-V анги тус бүрийн дүүрэг, хотын олимпиадад ирж
байсан болон дэвшигдэж байсан бодлогуудыг эмхэтгэсэн.I-V ангийн
сурагчдыг математикийн олимпиадад бэлтгэхэд зориулагдсан.

6000

4440010

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БОДЛОГО БОДОХ ЗӨВЛӨМЖ
VI-VIII АНГИ VI-VIII ангиудад судлах математикийн гүнзгийрүүлсэн
сургалтын онолын материалыг товч байдлаар 14 бүлэг сэдвээр
бичиж холбогдох жишээ дасгалаар бодлогын бодолтыг хийж, бие
дааж бодох бодлогыг хариуны хамт оруулсан.

9500

4440009

МАТЕМАТИКИЙН ОЛИМПИАДЫН БОДЛОГУУД VI-XII АНГИ 1992
оноос хойших VI-XI анги тус бүрийн дүүрэг, хотын олимпиадад
иржбайсан болон дэвшигдэж байсан бодлогуудыг эмхэтгэсэн.
VI-XI ангийн сурагчдыг математикийн олимпиадад бэлтгэхэд
зориулагдсан.

4440008

ҮНЭ

8500

9500

41

42

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4440011

ОЮУН УХААНЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГУУД I-V АНГИ I-V
ангиудад судлах математикийн гүнзгийрүүлсэн сургалтын
онолын материалыг товч байдлаар 14 бүлэг сэдвээр бичиж
холбогдох жишээ дасгалаар бодлогын бодолтыг хийж, бие дааж
бодох бодлогыг хариуны хамт оруулсан.

9500

4440014

ТЭНЦЭТГЭЛ БИШ БАТЛАХ ЗӨВЛӨМЖ VI-X АНГИ Уг номд
тэнцэтгэл биш батлахад ашиглагдах 20 гаруй тэнцэтгэл бишийг
лавламж байдлаар оруулсан. Дүүрэг, хот, олон улсын олимпиадад
орж байсан 100 тэнцэтгэл бишииг 1-3 янзийн аргаар дэлгэрэнгүй
бодолтыг хийсэн. Бие дааж бодох 300 гаруй бодлогыг оруулсан.

6000

ХАВТГАЙН ГЕОМЕТРИЙН БОДЛОГО БОДОХ ЗӨВЛӨМЖ VII-XII
АНГИ Уг номд хавтгайн геометрийн бодлого бодоход ашиглагдах
теорем, чанар, дүрсүүдийг лавламж байдлаар оруулсан.
Хавтгайн геометрийн 100 бодлогыг олон янзын аргаар бодож
хөнгөнөөс нь хүндрүүлэх байдлаар хийсэн ба бие дааж бодох
200 бодлогыг хариуны хамт оруулсан. VIII-XI ангийн сурагчид
болон багш нар их дээд сургуульд элсэгч нарт зориулав. 2013 он

5000

4440012

Мөнхжаргал.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4580001

МЕНЕЖМЕНТ Энэхүү сурах бичигт үндсэндээ менежментийн
онол, хандлага, менежерүүдийн гүйцэтгэдэг ажил, үүрэг
хариуцлагыг багтаантусгахыг хичээхийн хамт өөрчлөн
сайжруулсан хоёр дахьхэвлэл болохын хувьд менежментийн
үндсэн чиг үүргүүдийгбаяжуулан үндэсний болон олон улсын
байгууллагуудынбодит туршлага, жишээ дасгалуудыг мөн
орууллаа.Байгууллагын хэлбэр, төрөл, хэмжээ, байршлаас
үл хамааранменежерүүдийн гүйцэтгэх үүрэг, дүр төрх улам
өөрчлөгдсөөрбайх нь эргэлзээгүй бөгөөд хувьсамтгай орчин нь
тэдэнд шагнал,урамшуулал болон асуудал, эрсдэл ба сорилт,
боломжуудын альалиныг нээсээр байх нь дамжиггүй юм.
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4555001

БИЗНЕСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ОНОЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ Энэхүү
сурах бичиг нь их дээд сургуульд компьютерийн болон бизнесийн
удирдлагын мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд, бизнесийн
байгууллагын менежерүүд, удирдлагууд, бизнес эрхэлж буй хүмүүст
Excel, Access, Бизнес интеллиженс (BI), ERP системүүдийг хэрхэн
хэрэглэж өөрийн мэдээлэлдээ анализ шинжилгээ хийх, ингэснээр
шийдвэрээ оновчтой гарган, бизнесийн үр ашигаа нэмэгдүүлэхэд
чухал хэрэгцээтэй мэдлэг өгөх болно. 2016 он, Дасгал ажилд
шаардагдах файл, жишээнүүд агуулсан + CD

35000

ҮНЭ

35000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4534018

MONGOLIAN PHRASEBOOK MONGOLIAN-ENGLISH Зохиогч:
Ж.Бат-Ирээдүй, Б.Номунзул, А6 хэмжээтэй, Англи хэлтэн
жуулчдад зориулсан монгол хэлний гарын авлага

11800

4534021

АГЬ СИДДХАРТА БУЮУ БУДДАГИЙН ЦАДИГ Зохиогч: Жонатан
Ландау, Жанет Врүүк
Орчуулагч: Б.Дамдин. Англи-монгол
хадмал орчуулгатай.

12900

4534002

БИЗНЕС БА НИЙГЭМ МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн багш
нарын бүтээл. Оролцогч талуудын талаар хязгаарлагдмал бус,
харин хэрэглэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч, өрсөлдөгч, хувь эзэмшигч,
ажил олгогч, ажилтан, төр засаг, нийгэмлэг, орон нутгийн иргэд
гэх мэтчилэн өргөн хүрээнд төр-бизнес-нийгэм гэсэн харилцан
уялдаатай системийн үүднээс авч үзэж, хөгжлийн зүй тогтлыг
тайлбарласан гарын авлага.

17100

4534015

ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ҮНДЭС Зохиогчид:
Rolf A. de By Richard A. Knippers. МУИС-ийн ХШУИС-ийн багш
нарын орчуулгаар. Их сургуулийн мэргэжлийн суурь хичээлд
зориулсан сурах бичиг.

23200

4534013

ЕРӨНХИЙ ФИЗИКИЙН БОДЛОГУУД Зохиогч: И.Е.Иродов,
Орчуулагч: Р.Галбадрах, Л.Энхтөр. 2017 бодлого хариутайгаа
орсон. Ерөнхий физикийн бүлэг бүрээр хөнгөн ба хүндэвтэр
хувилбараар хангалттай олон тооны бодлого өгөгдсөн тул их,
дээд сургуулийн байгалийн ухааны салбарын оюутнууд, ерөнхий
боловсролын сургуулийн физикээр гүнзгийрэн суралцагчид,
олимдиадад бэлтгэгчид болон бүх түвшний физик заадаг багш
нарт зориулсан гарын авлага.

13100

4534001

ИЛТГЭХ УРЛАГИЙН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙ МУИС-ийн Утга зохиол,
урлаг судлалын тэнхимийн багш нарын бүтээл. Илтгэх урлагт
суралцахыг хүссэн хүн бүрийн гарны авлага.

17600

4534006

МАГАДЛАЛ
СТАТИСТИКИЙН
УДИРТГАЛ
Зохиогч:
Б.Жамъяншарав, Г.Махгал. Редактор: О.Цэрэнбат. Статистик
судалгаа гэж юу болохоос эхлээд статистик дүгнэлтийг хэрхэн
гаргах тухай бүгдийг багтаасан сурах бичиг.

4534005

МАТЕМАТИК-1А МУИС-ийн математикийн тэнхимийн багш
нарын бүтээл. Шугаман алгебр, аналитик геометр, функц мөн
функцийн дифференциал болон интеграл тооллын талаар аль
болох хялбар, ойлгомжтой, оюутан, суралцагчид даган хийх
жишээ, дасгалаар баялаг байлгахыг хичээжээ

4534004

25500

4534003

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ҮНДЭС БА ДАЯАРШИЛ МУИС-ийн
ОУХНУС-ийн багш нарын бүтээл. ОУ-н харилцааны онол, үндсэн
судлагдахуун, бүрэн эрхт улсын гадаад бодлого, дипломат
ажиллагаа, ОУ-н эрх зүй, ОУ-н ЭЗ-н харилцаа, Дэлхийн бодлого,
МУ-н гадаад бодлого, гадаад харилцааны талаарх суурь
мэдлэгийг уншигчдад олгоно.

26700

4534014

ОНОЛЫН ФИЗИКИЙН ТОВЧ КУРС ЭЛЕКТРОДИНАМИК
Зохиогчид: Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц,, Орчуулагч: Ж.Ванчинхүү.
Харьцангуйн тусгай онолын үндэслэл, цэнэг ба орны харилцан
үйлчлэл, цахилгаан соронзон орон, цахилгаан соронзон
долгион, цахилгаан соронзон долгион цацрал зэрэг сэдвүүдийг
Гамильтоны зарчимд тулгуурлан голчлон релятив тохиолдолд
авч үздэг бөгөөд их дээд сургуулийн суралцагсад, залуу багш,
эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулагдсан.

11500

4534012

УРАН ЗОХИОЛЫН ОНОЛ Зохиогч: О.Уоррен, Р.Уэллек, Орчуулагч
Д.Галбаатар нар. Дэлхийн 30 гаруй хэлнээ орчуулагдсан. ХХ зууны
өрнөдийн утга зохиол судлалд томоохон үзэгдэл болсон ном.

10400

4534009

ФИЗИК ДИДАКТИК МУИС-ийн Физикийн тэнхимийн багш нарын
бүтээл. Физикийн багш мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд
болон ЕБС-ийн физикийн багш нарын ширээний ном.

17800

4534010

ХӨРС СУДЛАЛ Зохиогч: Ц.Батчулуун, С.Гэрэлбаатар Редактор:
Д.Даваадорж. Лаборатори, задлан шинжилгээний ажил, хээрийн
судалгааны ажил бүр хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгын дагуу
хөрсний морфологи, механик бүрэлдэхүүн, хөрсний физикхимийн шинж чанарыг тодорхойлох аргын хүрээнд хийгдсэн хөрс
судлах сонирхолтой хэн нэгэн ашиглах боломжтой сурах бичиг.

14300

4534007

ЦЭЦЭРЛЭГЖҮҮЛЭЛТ,
НОГООН
БАЙГУУЛАМЖ
Зохиогч:
Б.Батчулуун, Б.Цэнгэл, С.Гэрэлбаатар. Редактор: Н.Баатарбилэг.
Хот суурингийн цэцэрлэг, ногоон байгууламжийн төлөвлөлт,
цэцэрлэгийн гоёмсог байдал, бут сөөг, тарьц суулгацыг үржүүлэх
аргын хүрээнд хийгдсэн хот төлөвлөлт, цэцэрлэгжүүлэлт ногоон
байгууламжийн чиглэлээр сонирхогч хүн бүр ашиглах боломжтой
гарын авлага.

15000

4534008

ЮНИКС/ЛИНУКС МУИС-ийн ХШУИС-ийн багш нарын бүтээл.
Оюутан залуус, инженер техникийн ажилтан та бүхнийг орчин
үеийн хүчирхэг үйлдлийн системүүдийн нэг болох юникс төрлийн
үйдлийн системийг ашиглаж сурах, түүнийг ашиглан хийж
бүтээхийн их замын аянд чинь хөтөч болох болно.

22000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4301013

“АЖИЛ АМЖУУЛАХ УРЛАГ Та өөрийн цаг завдаа болон
амьдралдаа хэрхэн хяналт тавьдаг вэ?
Өрсөлдөөн
ихтэй өнөө цагт хүн бүр ажил төрлөө амжуулах цаг завгүй байх
болжээ. Энэ асуудал хүн бүрийн өмнө тулгамдаж буй асуудлын
нэг болсон байна. Энэ хүндхэн асуултын хариулт болж,
цагийг хэрхэн оновчтой ашиглаж болох үр дүнтэй системийн
талаар энэхүү номд тусгагдсан байгаа.Тайм менежментийн
дэлхийн хэмжээний алдарт зөвлөгч Алан Лакейн амьдралаа
сонирхолтой, бүтээлч ба аз жаргалтай байлгахыг хүссэн хүн
бүхэнд энэ номыг зориулан гаргасан ба тус ном дэлхийн
олон сая хүний хүртээл болж, сая сая хүмүүсийн амьдралыг
өөрчилж чадсан билээ.

11000

4301003

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /БАР/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.I.
áүëýãò: 12 æèëòýí áîëãîíû өөðèéí ÿìàð áóðõàí øүòýõ, ÿìàð
÷óõàë àìèí òàðíèóä òүүíèé óíøèõ àðãóóä, äîëîîí áóðõíû àëü
îäûã øүòýõ, òүүí÷ëýí үéëñ áүòýýõ, өâ÷èí ýìãýãýýñ ñàëãàõ, ýä
áàÿëãèéã áèé áîëãîõ, õàðààë æàòãûã õàðèóëàõ çýðýã òóñ ýðäýì
íü үëýìæ èõ øèäýò òàðíèéí ÷óóëãàíààñ болон ямандаг бурхны
сахиусан хүрдийг òîëèëóóëàâ.

14500

4301009

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /БИЧ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301012

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ГАХАЙ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301005

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ЛУУ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301006

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /МОГОЙ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301007

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /МОРЬ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301011

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /НОХОЙ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301010

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ТАХИА/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301004

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ТУУЛАЙ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301002

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ҮХЭР/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301008

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ХОНЬ/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

4301001

“НАСАН ТУРШИЙН НОМ /ХУЛГАНА/ Óíøèã÷ òàíû ãýãýýí ìýëìèéä
òîëèëóóëæ áóé ýíýõүү íîìä õүíèé ÷óõàì ë ìýäýõ õýðýãòýé íü ýíý
áîëîâ óó ãýñýí öөөí ýðäìèéã 3 áүëýãò áàãòààí äýëãýâ.

14500

Мэндбаяр.Ц

МУИС Пресс Хэвлэлийн Газар

МОЛЕКУЛ ФИЗИК ХИЙН ГЕНЕТИК ОНОЛ Зохиогч: Г.Шилагарди,
Э.М.Шпилевский, Р.Нямдулам. Хийн үндсэн хуулиуд, хийн
молекулууд хурдаараа тархах хууль, энэ хуулийг хэрэглэж хийн
төлөвийг тодорхойлох хэмжигдэхүүний дундаж утгыг олох арга,
Пуассоны интегралыг хэрэглэн статистик физикийн зарим бодлогыг
бодох анхны ойлголтуудыг тусгаснаас гадна молекул физикийн
бодлогыг бодоход математик аргыг хэрэглэх талаар зөвлөмжийн
чанартай нэлээд зүйлийг оруулснаараа бусад номуудаас ялгаатай.

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГИЙН САНГИЙН УТГА ЗҮЙ Монгол хэл
шинжлэлийн сан цуврал. Зохиогч: Д.Бадамдорж

ҮНЭ

МУИС - Бизнесийн сургууль
Индекс

4534017

ҮНЭ

19300

13400

9000

4534019

МОНГОЛ УЛСЫН ТҮҮХ МУИС-ийн түүхийн тэнхимийн багш
нарын бүтээл. Их сургуулийн ерөнхий суурь хичээлд зориулсан
сурах бичиг.

4534011

МОНГОЛ ХЭЛ СУРАХ БИЧИГ Зохиогч: Д.Баасанбат. Гадаад
оюутанд зориулсан сурах бичиг

33000

4534020

МОНГОЛ ХЭЛ ШИНЖЛЭЛИЙН МОНГОЛ-АНГЛИ ТОЛЬ БИЧИГ”,
Монгол хэл шинжлэлийн сан цуврал. Зохиогч: Д.Төмөртогоо,
Д.Энхбат, Ж.Бат-Ирээдүй

26500

26700

ҮНЭ

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

Мэндээ.Г
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4330010

ДИЗАЙН-2

5000

4330005

ДИЗАЙН-3 Дизайны олимпиадад бэлтгэгч багш, сурагчдад
зориулсан дизайны онолын тест 6 х.х

5000

4392057

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД Энэхүү номд Антон
Павлович Чехов “Тагтан давхартай байшин”, “Хайрын тухай”,
Борхес Хорхе “Фунес, ой санамжийн гайхамшиг”, Эдгар Аллан
По “Береника”, О’ Генри “Шидтэнүүд”, Эрнест Хемингуэй
“Бороонд норсон муур”, Хулио Кортасар “Парист суугаа нэгэн
хатагтайд илгээх захидал”, Жек Лондон “Тэсээрэй”, Артур
Конан Дойл “Цоохор тууз”, Жером Дейвид Сэлинжер “БолхиСавар”, Иван Бунин “Сан-Францискогийн ноён” гэсэн дэлхийн
сонгодог өгүүллэгүүд багтсан байна.

16000

4392051

“ЕВРЕЙ АРДЫН УХААНТ ҮЛГЭРҮҮД
Энэ ухаалаг үндэстэн
үр хүүхдэдээ ямар үлгэр уншиж, ямар ухааныг өвлүүлж, оюун
тархи ба сэтгэлийн мухарт нь юу суулгаж байна вэ? Ингэж
сонирхсоны үүднээс еврей ардын хамгийн алдартай сургаал
үлгэрүүдийг түүвэрлэн уншигч танаа хүргэж байна. Судлаачдын
дурдсанаас үзвэл еврей ардын үлгэр өвөрмөц баатрууд, онцгой
сэдэл, үйлдэл ба ялагчийн содон шагналаараа бусад ард түмний
үлгэрээс ялгардаг гэнэм.

18000

4392067

ЗОРИГТ АНЧИН БҮСГҮЙ Майн Ридийн уг зохиолд 18-19-р
зууны Америкийн цагаан арьстнууд болон уугуул индианчууд
хоорондын зөрчил тэмцэл, адал явдал , хайр дурлал болон
уугуул иргэдийн ахуй амьдрал, ёс заншил, газар нутгийнхаа
төлөө тэмцэж буй түүхэн үнэнийг өгүүлжээ.

0

4392056

МИНИЙ ХҮҮХЭД ИРЭЭДҮЙН САЯТАН Бидний хэлсэн үг бүр,
байнга хэлдэг хэллэг ба дадал зуршил бүхэн бяцхан хүүхдийн
далд ухамсар ба ердийн ухамсарт шингэж үйлчлэх бөгөөд түүний
цаашдын амьдралд маш хүчтэй нөлөөлнө. Зөвхөн өөрийн нүдэнд
сайн сайхан харагдахын тулд биш харин үр хүүхэд хуулбарлан
авч, бүх насаараа дуурайх тэр эерэг дүр төрхийг бий болгохын
тулд өөрийгөө хөндлөнгөөс нэг сайн харцгаая.

15000

4392025

МОРЬ УНАСАН ТОЛГОЙГҮЙ ХҮН

18000

4392033

МУНДАГ ЭР Сонгодог уран зохиол /гурамсан роман/

18000

4392049

МЯТАРШГҮЙ АНЖЕЛИКА (ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 8-Р БОТЬ)
Тэнгисийн эрэгт хүрч, улмаар ямар нэг арга замаар Америк
явах найдвар өвөрлөсөн Анжелика замдаа дээрэмчидтэй таарч
улмаар олзлогдоно. Энэ удаад тэрс шашинтан нэгэн эр түүнийг
олзноос авардаг билээ. Тэрс шашинтнуудын дунд амьдрангаа
тэдний зовлонг хуваалцаж, үзэсгэлэнт зүс царайд нь татагдсан
зүсэн бүрийн хорон муу санаатнуудтай тулж, эцэстээ хүний амь
бүрэлгэхэд хүрдэг юм.

15000

439248

ПАРИСЫН ДАРЬ ЭХИЙН СҮМ

25000

4392052

ПАРИСЫН ДАРЬ ЭХИЙН СҮМ Үйлийн лай үйлдсэн эзнээ гарцаагүй
эргэх хорвоогийн зайлшгүй хуулийг агуу Виктор Гюго “Парисын
Дарь эхийн сүм” романдаа хурцаар сануулж өгчээ. Урьд хожид
таны үзэж сонсоогүй ариун хайрын тухай өгүүлэх тухайн зохиолд
ертөнцийн бус гоо сайхныг цогцлоосон цыган бүсгүй, бие махбодь
ба сэтгэлийн зэрэмдэгүүд болон хүн дүрд хувирсан мангасуудын
дүрээр хайр дурлал, урвалт шарвалтын онц сонирхолтой түүхийг
уран яруу харуулжээ. Хүн бие махбодь ба сэтгэлээрээ оргилд
мандаж, бас ёроолд унаж болох түүхийг нүд салгахын аргагүй яруу
тод дүрсэлсэн байна.

25000

4392055

СУРАГГҮЙ АЛГА БОЛОГЧ Кафка өөрөө “Сураггүй алга бологч”
гэж нэрлэсэн энэхүү зохиол нь хожим хэвлэн нийтлэгчдийн өгсөн
“Америк” нэрээрээ ихэд алдаршсан билээ. Кафка АНУ-д хэзээ
ч очиж үзээгүй боловч Америкийн амьдралын галзуу хэмнэл
хэчнээн утга учиргүй болохыг бүрэн дүүрэн мэдэрч дөнгөснөөр
энэхүү гайхамшигт зохиолоо туурвисан юм.

16000

439247

СУРАГЧИЙН АНХНЫ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

35000

4392050

СУРГААЛ ҮЛГЭРҮҮД Хүүхдийн “Яагаад?” гэдэг олон асуултад
сургаал үлгэрүүд хариулт өгнө. Мөн сэтгэх, ухаж ойлгох,
хайрлах, уучлах эрдэмд суралцана. Амьтдаар төлөөлүүлэн сайн
муу чанар, үйл хөдлөлийг ялгаж сурах, улмаар зөв хүн болж
төлөвших ухаан авахад дэмтэй. Мэдээж бас таны хүүхдийг
хөгжөөх зорилготой.

18000

4392046

СУРГАМЖИТ ҮЛГЭРИЙН МӨНГӨН НОМ Шилдэг сургамжит
үлгэрүүд

27000

4392066

ТА ЭРЧҮҮДИЙН СОРОНЗ Та Эрчүүдийн Соронз. Бүсгүй танд
эрчүүдтэй учраа олоход асуудал тулгарч байна уу? Таалагдсан
залуугаа өөртөө татахад шаардлагатай бүхэн бүсгүй танд байдаг.
Гэхдээ өөртөө итгэлгүй байх аваас үүнийг хийхэд маш хэцүү
гэдгийг давтан хэлье. Сайн эрийг өөртөө татахын тулд бурхнаас
заяасан бүхнээ хэрхэн ашиглахыг уг номноос та уншаарай.

0

4392059

“ТЭНГИСИЙН ЧОНО Идэр залуу Филипп Форстер хичнээн
олон санаанд багтамгүй адал явдлыг туулж өнгөрөв дөө? Амь
нас нь хичнээн удаа үхлийн ирмэгт очив? Түүнд дэмий нэг
“Тэнгисийн чоно” алдрыг хайрласангүй. Гэхдээ түүний туулсан
адал явдлуудын оргил нь юм үзэж нүд тайлах энгүй хүсэлдээ
хөтлөгдөж яваад том хөлгийн хэвлийд хоригдож түгжигдэн тас
харанхуй орчинд, идэх хоол, уух ундгүйгээр Европоос Америк
хүртэл Атлантын далайг хөндлөн гарсан тэр аялал юм.

15000

4392003

ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 1 Ядуу тайжийн үзэсгэлэнт охин
Анжелика ар гэрээ ядуурлаас аврахын тулд үзэшгүй муухай,
хазгар, эрэмдэг баян эрийн эхнэр болно. Анжелика баян тансагийг
мэдэрч, атаачдын гарт нөхрөө алдаж, гудамжны гуйлгачин болж,
эргээд эзэн хааны амраг болтлоо сэхэх зэргээр энэхүү ном таныг
нүд салгах аргагүй адал явдлын ертөнцөд хөтлөх ажээ.

15000

4392020

ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 2

15000

4392021

ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 3

15000

4392022

ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 4

15000

4392023

ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 5

15000

4392053

“ҮЛ ҮЗЭГДЭГЧ ХҮН Ид шид, уран зөгнөлийн зохиол нь
хүний сэтгэлгээний цар хүрээг хязгааргүй тэлж өгдөгөөгөө
гайхамшигтай.
Хэрэв та үл үзэгдэгч болчихвол хамгийн
түрүүнд юу хийх вэ? Бас эцэстээ хэн болох вэ? Үл үзэгдэгчийн
санаанд багтамгүй, инээдтэй бас эмгэнэлтэй ертөнцөөр уг
номтой хамт аялаарай.”

16000

Мягмарсүрэн.Ц
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4611003

ЗҮҮЛТНИЙ ХОСЛОЛ

7500

4611001

СУВСАН ХЭЛХЭЭ

7500

4611004

СУВСАН ХЭЛХЭЭ-2

20000

4611002

УРАН ЗАНГИЛАА

7500
Намжил.Т

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4539007

БИ-ХАЙРААР ДУТААВАЛБИ-ХАЙРААР ДУТВАЛ

7500

4539004

МОНГОЛ ГЭР БҮЛИЙН НЭВТЭРХИЙ ТАЙЛБАР ТОЛЬ 2017 ОН

30000

4539008

Н. СОНГУУЛЬХҮҮ “МОНГОЛ БАДАРЧИН”

12500

4539006

НУУЦ ТОВЧОО-МОНГОЛЧУУДЫН ГЭР
УЛАМЖЛАЛЫН ҮНЭТ СУРВАЛЖ БОЛОХ НЬ

4539002

ОЛОН ҮНДЭСТНИЙ ХАРИЛЦААНЫ ЁС ЗҮЙ, СЭТГЭЛ ЗҮЙН
ОНЦЛОГ

10000

4539005

ХҮНДЭТГЭХ ЁСОН /БЭЛЭГ/ 2016

8000

БҮЛИЙН

ТҮҮХ,
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25000

Нарангэрэл.С /Гэрэлт-Оюу паблишинг/
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4392002

100 АМТЛАГ ШӨЛ 100 шилдэг хоол-2.

18000

4392001

100 ШИЛДЭГ ХООЛНЫ ЖОР Жор технологийн дагуу бүтээсэн
бүгдэд таашаагддаг хуультай. Таашагдана гэдэг бол амттай
сайхан хоол болжээ гэсэн үг. Өөрийгөө баярлуулж, бусдыг
сайхан хоолоор дайлах энэ бол шинэ цагийн хүн бүр эзэмшвэл
зохих урлаг. Учир нь “аяганы хариу өдөртөө ирдэг“ хорвоог бид
жаргалтай туулах бас нэгэн замаа нээх нь тэр.

18000

4392069

101 ЁГТ ҮЛГЭРҮҮД Үлгэрийн элдэвтэй үйл явдлууд нь хүүхдийн
сэтгэл оюуныг гайхалтай хөгжөөхөөс гадна хийсвэрлэн сэтгэх
чадварыг сайтар дэмнэдэг. Хүүхэд томчуудын сургамжийг үглэлт
хэмээн хүлээн авдаг бөгөөд номын ухааныг маш дуулгавартай
төдийгүй хүндэтгэлтэй дагадаг сайн талтай. Ялангуяа “Дэлхийн
үлгэрийн хаан” хэмээн өргөмжлөгдсөн Эзопын үлгэрүүд нь хүнд
ухаарал өгөх талаараа гайхамшигтай бүтээлүүд гэж үздэг.

0

4392058

21-Р ЗУУНЫ БИЗНЕС Уг номын зохиогч жинхэнэ эд баялгийн
тухай ярихдаа зөвхөн мөнгөний тухай ярьсангүй. Мөнгө бол бүх
юм биш. Жинхэнэ эд баялаг хамгийн түрүүнд хүний дотор байх
ёстой болохоос биш түүний эргэн тойронд байдаггүй ажээ. Энэ
номонд та яагаад заавал өөрийн бизнестэй байх ёстой болоод
тэр нь ямар бизнес байх талаар тайлбарлахыг хүссэн байна.
Магадгүй та одоо эрхэлж байгаа бизнесийн төрлөө солиод
зогсохгүй, хамгийн гол нь өөрийгөө өөрчлөх нь чухал юм. Төгс
төгөлдөр бизнес хөгжүүлэхэд юу шаардлагатайг энэ ном харуулах
боловч энэхүү бизнес дэвжин дээшлэхийн тулд та өөрөө хөгжиж
дэвших ёстой юм. XXI зууны бизнест тавтай морил.

13000

4392024

АГУУ ГЭТСБИ

15000

4392063

АЛДУУЛ УУЛ Алт аз жаргал авчирдаг уу, эсвэл гай зовлон тарьдаг
уу? Аль аль нь үнэн юмсанж. Алтны эрэлчид болон харгис
индианчуудийн хоорондын тэмцэл, баатарлаг зориг, тэсвэр
тэвчээр, амьдрах ухааны талаар өгүүлэх “Алдуул Уул” романыг
тухлан уншаарай. Энэ бол алтны төлөө хэрэн бэдрэгчдийн цөлд
хийсэн гайхамшигт ялалтын түүх билээ.

4392068

АХМАД ГРАНТЫН ХҮҮХДҮҮД Дэлхийн болон орчлон ертөнцийн
нууцыг нээх, шинжлэх ухааны бадрангуй сэтгэлээр дүүрэн
баатруудыг, тэдний хүнлэг сайхан амьдралын замналыг уг
бүтээлээс олж унших боломжтой. Үргэлжид шинийг эрэлхийлж,
аливаа зүйлийг чин сэтгэлээсээ хийж суралцах нь амьдралд
ямар хэрэгтэйг, шударга зөв замаар явах, бие биедээ туслах
нь амар тайван амьдралын эх булаг болдог гэдгийг та энэхүү
зохиолыг уншсанаар ойлгоно.

18000

0

4392026

БОВАРИ ХАТАГТАЙ

18000

4392048

БОСОГЧ АНЖЕЛИКА (ҮЗЭСГЭЛЭНТ АНЖЕЛИКА 7-Р БОТЬ)
Султаны гараас мултарч, амь өрсөн тэмцсээр эх нутагтаа ирсэн
Анжелика хааны ивээлээс нэгэнт гарсан тул хөдөө цөлөгдөж,
дю Плесси харшид хорионд орно. Ордны ихэс дээдсийн өмнө
буруугаа хүлээж, өршөөл гуйхыг эзэн хаан түүнээс шаардах
ба эсрэг тохиолдолд түүний хүүхдүүдийг цээрлүүлэхээр
заналхийлжээ. Аргагүй байдалд орсон Анжелика хааны хүслээр
хөдлөхийн даваан дээр хувь заяа хамгийг эргүүлнэ.

15000

4392034

ГУДИГГҮЙ ЭР Сонгодог уран зохиол

18000

4392060

ДАЛАЙД ГЭЭГДЭГСЭД Дэлхийн адал явдалт романы шилдэг
зохиолч гэгдэх Майн Ридийн бүтээл туурвилийн эхэн үеийн
шилдэг бүтээлүүдийн нэг “Далайд гээгдэгсэд” роман анх удаа
монгол хэлнээ орчуулагдаж, уншигчдын хүртээл болж байна.
Тухайн зохиолд ямар ч гарцгүй мэт санагдах хамгийн хэцүү, амь
дүйсэн нөхцөл байдалд орлоо ч хүн хамгийн гол нь сэтгэлээр
унахгүй байх аваас амьд гараад зогсохгүй, санасандаа хүрч
болдгийг харуулжээ.

16000

4392043

ДРАКУЛА Сонгодог уран зохиол

15000

4392047

ДҮНЧҮҮР ОДДЫН ТЭНДЭЭС/ РОМАН / Хар багадаа бүтэн
өнчирч, томчуудын тоглоомоор гурван тийш салсан ах дүү
гурвын уярам тавилан. Санаанд багтамгүй олон хэцүү зовлон
бэрхшээлийг туулах ууган ах нь баян айлд өсч, жаргалд ташууран
замаа алдсан сайд дүү болоод гаднаа үзэсгэлэнтэй хөөрхөн ч
хорвоогийн гай түйтгэр бүхнийг ойроос харсаар дотроо хөө шиг
хар санаатан болсон охин дүү хоёроо аврахаар тэмцэнэ.

25000

4392042

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД /ӨСВӨР НАС/ Өгүүллэгүүд

16000
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“ХАРГИС ЗУУН (1-Р БОТЬ) Олон жилийн өмнө анх бичигдэж,
хэвлэгдсэн ч дэлхийн уншигчдыг байлдан дагуулсаар буй “Харгис
зуун” түүхэн роман Монголд шинээр орчуулагдаж хэвлэгдэн
гарлаа. Оросын нэрт зохиолч Исай Калашниковын арваад жил
судалж бичсэн алдарт бүтээл өдгөө дэлхийн өнцөг булан бүрт
олон сая хувиар хэвлэгдэн гарч “Мянганы шилдэг хүн” Чингис
хааны тухай шилдэг бүтээлүүдийн нэгэнд тооцогдсоор байна.

18000

4392065

“ХАРГИС ЗУУН (2-Р БОТЬ) Олон жилийн өмнө анх бичигдэж,
хэвлэгдсэн ч дэлхийн уншигчдыг байлдан дагуулсаар буй “Харгис
зуун” түүхэн роман Монголд шинээр орчуулагдаж хэвлэгдэн
гарлаа. Оросын нэрт зохиолч Исай Калашниковын арваад жил
судалж бичсэн алдарт бүтээл өдгөө дэлхийн өнцөг булан бүрт
олон сая хувиар хэвлэгдэн гарч “Мянганы шилдэг хүн” Чингис
хааны тухай шилдэг бүтээлүүдийн нэгэнд тооцогдсоор байна.

18000

4392061

ХУРЛИЙЗ БҮСГҮЙ Английн зохиолч Томас Майн Рид “Хурлийз
бүсгүй” романаа 1856 онд бичжээ. Зохиолд үзэсгэлэн гоо залуу
охид, үнэнч хайр сэтгэл, гайхамшигтай адал явдлын тухай
өгүүлдэг. Хүн хэдийгээр эцэг эхээс эрүүл саруул, гоо сайхан,
цэлмэг ухаантай төрөвч хэрэв боол л бол түүнд ямар гашуун
хувь заяа оногдож байсныг энэ зохиолд тод дүрсэлжээ.

18000

4392041

ХЯМРАЛААС ХЭРХЭН ГАРАХ ВЭ?

15000

4392062

ЦАГААН БЭЭЛИЙ Английн нэрт зохиолч, адал явдалт сонгодог
зохиолчдын ноён оргилуудын нэг Томас Майн Рид нь нийт
тавь гаруй роман туурвисны дотор “Цагаан бээлий” роман нь
дэлхий дахины уншигчдын талархалыг хүлээсэн суут бүтээл
билээ.Тухайн зохиолын үйл явдал Английн түүхийн эгзэгтэй үед
болох ба Английн хувьсгалын нэрт зүтгэлтэн болоод сурвалжит,
үзэсгэлэн гоо хатагтай нарын хайр сэтгэлийн тухай өгүүлдэг
юм. Хатагтай нь цагаан бээлийгээ санамсаргүй мэт унаган
хайраа илэрхийлж, хайртай хоёр улмаар ойртож дотносон хайр
сэтгэл оргилох боловч мөнөөх л цагаан бээлийний гайгаар хоёр
биенээсээ салж, зовж зүдэрдэг билээ.

18000

4392028

ШИДЭТ ҮЛГЭРИЙН АЛТАН НОМ

27000

4392036

ЭРҮҮЛ ИЛЧЛЭГ 99 ЗООГ Хатуу хавтастай, өнгөт ном

28000

4392054

“ЯЛДАМ ШӨНӨ Америкийн сонгодог зохиолч Фрэнсис Скотт
Фицжеральдын “Агуу Гэтсби” ба “Ялдам шөнө” романууд нь
дэлхийн утга зохиолын ноён оргилуудын тоонд зүй ёсоор багтдаг
билээ. Зохиолч өөрөө “Ялдам шөнө” романыг түүний хамгийн
шилдэг бүтээл гэж үздэг байв. “Ялдам шөнө” зохиолд Дик
Дайверийн амьдралын 10 жилийн түүхийг өгүүлдэг.

4392064

18000

4317017

БИ ЭХ ОРОН 1-р хэсэгт Хүн эх орноо өөр шигээ хайрлахын учрыг
олох, эх оронч хүний эрхэм зорилгын зарчмыг тодруулав. 2-р
хэсэгт эцэг эх, багш нар сурагчдад тавьдаг зарим шаардлагын
агуулгын ухагдахуунд тодотгол баяжилт хийж сурган, сэтгэл зүйн
мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийг чармайв.

1400

4317014

ДАВХАР УХААНТАЙ ААВ Хүүхэд сайн хүн болох эсэхэд харилцаа
шийдвэрлэх үүрэгтэй, багш эцэг эхэд зориулж багшийн айдаг
нуудаг зарим зүйлс зэрэг цөөн өгүүллэлийн эмхэтгэл.1.5х.х

1900

4317019

ИД ШИД Хэлбэр нь шүлэг боловч агуулга нь ажиглалт судалгааны
дүгнэлтүүд бөгөөд хүүхдийн хүн болж байгаа эсэхийн онцлог
үзүүлэлт мөн эцэг эх нарт зориулсан зөвөлгөө сугуулийн ажлын
зарим хэсэг болой.

1600

4317011

МОНГОЛ УЛС АРХАНГАЙ АЙМАГ, ХАНГАЙ СУМ Гавъяат багш
Я.Шагдарсүрэн Түүх, дурсамж.

3000

4317020

ОДОО ЧИНИЙ ЭЭЛЖ Хайрт аав, ээж, хань, багш, шавь, үрдээ
шүлгэн бэлэг барихыг хүсэгчдэд зориулав.

1500

4317012

ОЮУНЫ ХӨГЖИЛД НЬ НИЙЦҮҮЛЭН, АВЪЯАСТ НЬ ТУЛГУУРЛАН
СУРГАХ ТУХАЙ Хүүхэд бүр авъяастай, сурагч бүр дундаас дээш
сурдаг тухай ажлын туршлага, сургамж

3500

4317018

СОНИРХОЛТОЙ ЯВДЛУУД БА ҮЛГЭРҮҮД Амьдралд тохиолдсон
сонин сонин явдлууд болон сонирхолтой үлгэрүүд.

1700

4317001

СУРГАЛТЫН АРГЫН ТУХАЙ АСУУДАЛ Сургалтын аргын тухай
суурь судалгааны бүтээл. 1.2 х.х

2100

4317002

СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ШИНЖЛЭХ УХААН БА БОЛОВСРОЛЫН
АРДЧИЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛД Судалгаа шинжилгээний
ажилд орсон залуу судлаачдыг богино хугацаанд хөлд оруулах,
боловсролд ардчиллыг гүнзгийрүүлж хөгжүүлэх
зорилгоор
бичигдсэн ном юм. 2 х.х

2500

4317003

ТОО БОДЛОГО-1 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

4700

4317004

ТОО БОДЛОГО-2 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

4500

4317005

ТОО БОДЛОГО-3 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

4800

4317006

ТОО БОДЛОГО-4 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

4700

4317007

ТОО БОДЛОГО-5 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

5100

4317025

ТОО БОДЛОГО-6 Нийслэлийн үндэсний лаборатори 93-р
сургуульд хэрэглэгдсээр байгаа сурах бичиг юм. Эдгээр сурах
бичиг нь багш нар, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ хичээллэхэд
ихээхэн тус нэмэр болох гарын авлага хэлбэртэй юм. Одоогийн
сургалтын программаас бага зэрэг зөрнө.

6400

4317023

ТУНСАА-ЦУС ТОГТООГЧ Уушиг ходоод элэг сав зэрэг дотоод
эрхтэний цус алдалтыг хэрхэн тогтоох болон үе мөчний өвчнөөс
салах, түлэгдэлтийг сорвигүй эдгээх зэрэг 8 технологийг
багтаасан.1х.х

2300

4317024

ТЭНГЭРИЙН СУМ-ЭМ Арьс цайрсаныг анагаах, ээрдэг хүүхдийг
ээрдэггүй болгох, зүрх, ходоод, ясны бэртэлт, харшил зэргийг
илааршуулах 9 арга технологийг багтаажээ. 1 х.х

2300

4317013

УХААН НЭМЭХ ДУСЛУУД Боловсрол судлалд нэмсэн хэдэн
дусал.2. Төрийн төлөө оготно яадаг билээ?3. Хүүхэд, эцэг
эхчүүдийн харилцааны тухай

3000

4317015

ҮНДЭСНИЙ
АЮУЛТАЙ
БАЙДАЛД
ХҮРГЭХ
АЛХМУУД
Үндэстэнүүд оршин тогтнох олон хүчин зүйл байдаг ба тэдгээрийн
заримыг нь дурьдлаа.

2000

4317021

ХАЙР БАГАСАХУУ Орчин үед зон олныг зовоож, түгшээж байгаа
олон зүйлээс хулгай, архидалт, салалт, хүүхэд өнчрөх, зовлон
түгшүүрийг нимгэлэхэд тус болох олон хүнийг зөв бодол зөв
замд оруулахыг зорьж бичлээ.

1500

4317016

ХАШРААХ АРГА Ардчилалын хөгжилд хэрхэн тусалж чадах тухай
бясалган бодсоор чухал гэж үзсэн бодол санаа дүнэлтүүдээ
орууллаа. авах гээхийн ухаанаар хандаарай

1800

4317010

ХҮҮХДИЙГ СУРГУУЛЬД БЭЛТГЭХ НЬ Энэ ном нь олон жилийн
туршилтаар бичигдсэн бөгөөд хүүхдийн оюун ухааныг хөгжүүлж
бие бялдар эрүүл хүүхэд өсгөхийн тулд эртнээс эхлэх хэрэгтэй
гэдгийг сануулна бас уншиж, бичиж, бодож сургавч хүүхдээ
сургуульд бэлтгэж байна гэсэн ташуу ойлголтоос бага ч болов
салгана шүү. Хүүхдийнг хэрхэн сургуульд бэлтгэх талаар
бичигдсан арга зүйн ном. 2002 он.

3900

4317009

ХҮҮХДЭЭ САЙН ХҮН БОЛГОЁ ГЭВЭЛ Хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ
эцэг эхчүүдийн баримтлах зарчим, хэрэглэх арга болон ярилцах
сэдвүүдийг багтаасан болно. 4 х.х

3000

Нарантуяа.Л
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4302001

ГЭР БҮЛИЙН АМЬДРАЛ

24000

ҮНЭ

4302003

ГЭР БҮЛИЙН АМЬДРАЛЫН НУУЦ

24000

4302002

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНЫ АЛТАН СУДАР

24000

4302007

НАРНЫ ОХИНЫ НАНДИН СУДАР

33000

4302006

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

24000

4302005

ХҮҮХДЭЭ ХҮМҮҮЛЭХ БОЛОР СУДАР

24000

4302004

ШИНЭ ЗУУНЫ ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ

24000

Наранцэцэг.Г
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4622001

МИНИЙ ИХ УЛС ТӨР Улс төрийн нэн шинэхэн түүх олон зуун
хүний оролцоотойгоор бичигдэж түүх болон үлдэж байдаг.
Эдгээрээс миний мэдэх миний шууд болон шууд бус оролцоотой
үйл явдлын хэдхээст анхаарлаа хандуулна уу.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4397001

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АРГА ЗҮЙ

15000

4397002

ЧИХЭР ШИЖИН БАЯРТАЙ Ольга Жерлыгина-орос хэлнээс
орчуулсан ном

25000

20000

Наранцэцэг.Х
ҮНЭ

Нацагдорж.О
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4399001

МИНИЙ БҮТЭЭЛ 3 НАС

3000

4399002

МИНИЙ БҮТЭЭЛ 4 НАС

3000

4399003

МИНИЙ БҮТЭЭЛ 5 НАС

3000

4399004

МИНИЙ БҮТЭЭЛ 6 НАС

3000

Норовжав.И
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4634001

МИНИЙ ГЭРИЙН БЯСЛАГ Энэ номонд бяслагний хүнсний ашигтай
шинж чанар, дэлхийн олон улст хийж байгаа бяслагны жорууд
бяслаг хийх сүүнд тавигдах шаардлага, гадаадын алдартай
бяслагийн жорыг монголд нутагшуулан хий технологийн картууд,
ямаа бог малын сүүгээр хийх бяслаг, шар сүүнээс Италийн
“Рикотта”

4634002

ҮНЭ

ТАХИАНЫ ӨРХИЙН БИЧИЛ АЖ АХУЙ Айл, өрхүүд цөөн тооны
тахиа тэжээж гэр бүлийн хүмүүс зав чөлөөгөөрөө тахианыхаа
бичил аж ахуйгаа эрхлэж тэжээл, усыг өгөх, байр савыг цэвэрлэх
зэрэг үйлчилгээг хийх боломжтой юм. Та 20 тахиаг тэжээхэд
жилдээ 1400,0 мянган төгрөгний экологийн цэвэр өндөг авч өөрөө
болон хөршүүдээ ч илүүчлэн борлуулах боломжтой юм.

15000

15000

Нэргүй.С
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4317022

АМИНД ОРДОГ ХАР ХОРХОЙ Элэг ходоодны хорт хавдар болон
яс түргэн бороолуулах, бөөрний өвчин, цус харвалтын ул мөрийг
арилгах, яс ургах, хаван хөөх зэрэг 17 төрлийн технологийг
багтаасан байна.

3500

Нээлттэй хичээл
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4335013

ГОЁЛЫН ДААШИНЗ

ҮНЭ
21000

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4335008

ҮНДЭСНИЙ ЗАГВАРТАЙ ХУВЦАСНЫ ЭСГҮҮР, ЗАГВАРЧИЛГАА
Монгол үндэсний хувцасны элементүүдийг оруулан загварчилсан
орчин үеийн дан дээл, монгол цамц зэрэг зэрэг хувцасны эсгүүр
байгуулах, загварчлах аргуудыг багтаасан. Хувцасн загварчилгааны
аргачлалуудыг зурагт тайлбартайгаар оруулсан ном.

20000

4335001

ХУВЦАСНЫ ЗОХИОМЖ Энэхүү номыг хувцасны загвар зохион
бүтээх чиглэлээр сонирхон хичээллэдэг сурагч багачууд,
оюутнууд болон технологийн багш нар хэрэглэж болно.

12000

4335003

ЭМЭГТЭЙ БҮСТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЭСГҮҮР, ЗАГВАРЧИЛГАА
Эмэгтэй бүстэй хувцас буюу юбка, өмд, өмдөн юбканы суурь
үлгэр байгуулах аргачлал, төрөл бүрийн хэлбэр, загварын
бүстэй хувцаснуудын загвар, загварчилгааг зураг дүрслэл,
байгуулах аргачлалын хамт багтаасан ном болно. Энэхүү ном
нь хувцасны загварын болон эсгүүрийн маш сайн зураг дүрслэл
бүхий, эсгүүр загварчилгааг байгуулах аргачлал дарааллыг
энгийн ойлгомжтой байдлаар үзүүлсэн бөгөөд хувцас загварын
чиглэлээр суралцагсад, ажиллагсад, сонирхогчдод хамгийн
хэрэгтэй гарын авлага болно.

4335002

18000

4335012

ЭРЭГТЭЙ ХУВЦАС ЭСГҮҮР, ЗАГВАРЧИЛГАА, ОЁХ ТЕХНОЛОГИ

27000

Нямготов.Л
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4303003

МАНГАСЫГ ДАРАХ УСАН ДУСАЛ ХҮҮ

ҮНЭ
3000

Нямдулам.Т
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4665001

ТӨРИЙН УДИРДЛАГА Төрийн удирдлагын мэргэжлээр суралцаж
байгаа болон төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүст онолын
талаар цогц мэдлэг олгох үндсэн сурах бичиг болно. 2021он

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4510008

“АМАР МЭНД ЯВБАЛ АЛТАН АЯГАНААС СҮҮ АМСАНА” /2 НОМ/

4510006

ГУРВАН БӨХТЭЙ ТЭМЭЭ 1970 оноос хуримтлуулсан нутаг
нутгийн хошин шог яриа, “Гурван бөхтэй тэмээ”, “Тэмээний
боодог”, “Эвхэгддэг тэмээ”, “Бөхгүй тэмээ” номоо шигшиж,
дээр нь “Найрагт шингээсэн наргиа”, “Та инээдэг амьтан үзсэн
үү”, “Чуулганы танхимын зурлага” зэрэг дөрвөн бүлгээс бүтсэн
шог хошин зохиолын боть юм. Эл ботид зохиогчийн анд нөхөд,
зохиолын баатруудын өнгөт гэрэл зураг оржээ. Ардын уран
зохиолч Д.Цоодол, зохиолч Л.Одончимэдийг “Онигооны авдар”
гэж хэлсний учрыг энэ ботиос мэдэж болно. Зохиолч эл ботидоо
“Онигоо бол сэтгэлийн түгжээг нээх түлхүүр юм” хэмээх онч үгээ
дайжээ. Энэ номыг уншсан хүмүүс ч бас нутгийн шог хошин яриаг
тэмдэглэж эхлэх вий.

4352002

АР ХАЛХЫН ШИЛИЙН САЙН ЭРЧҮҮД-2 Халхын нутаг бүрт
алдар суу нь түгсэн шилийн сайн эрчүүдийн адал явдалт
амьдрал, тэдний үйлдэж байсан уран нарийн санаанд оромгүй
эрэлхэг зориг, хүч чадал, авхаалж самбаатай хэргүүд болон
ард түмэндээ дархлагдан хүндлэгдэж явсан цуутай эрчүүдийн
түүхийг энэхүү номноос уншиж болно.

10000

4352006

АР ХАЛХЫН ШИЛИЙН САЙН ЭРЧҮҮД-3 Халхын нутаг бүрт
алдар суу нь түгсэн шилийн сайн эрчүүдийн адал явдалт
амьдрал, тэдний үйлдэж байсан уран нарийн санаанд оромгүй
эрэлхэг зориг, хүч чадал, авхаалж самбаатай хэргүүд болон
ард түмэндээ дархлагдан хүндлэгдэж явсан цуутай эрчүүдийн
түүхийг энэхүү номноос уншиж болно.

10000

4352007

АР ХАЛХЫН ШИЛИЙН САЙН ЭРЧҮҮД-4 Халхын нутаг бүрт
алдар суу нь түгсэн шилийн сайн эрчүүдийн адал явдалт
амьдрал, тэдний үйлдэж байсан уран нарийн санаанд оромгүй
эрэлхэг зориг, хүч чадал, авхаалж самбаатай хэргүүд болон
ард түмэндээ дархлагдан хүндлэгдэж явсан цуутай эрчүүдийн
түүхийг энэхүү номноос уншиж болно.

10000

4352004

АР ХАЛХЫН ШИЛИЙН САЙН ЭРЧҮҮД-5 Халхын нутаг бүрт
алдар суу нь түгсэн шилийн сайн эрчүүдийн адал явдалт
амьдрал, тэдний үйлдэж байсан уран нарийн санаанд оромгүй
эрэлхэг зориг, хүч чадал, авхаалж самбаатай хэргүүд болон
ард түмэндээ дархлагдан хүндлэгдэж явсан цуутай эрчүүдийн
түүхийг энэхүү номноос уншиж болно.

10000

4352009

ХУН ШУВУУНЫ ИНЭЭМСЭГЛЭЛ

10000

18000

ЭМЭГТЭЙ МӨРТЭЙ ХУВЦАСНЫ ЭСГҮҮР, ЗАГВАРЧИЛГАА
Эмэгтэй мөртэй хувцасны суурь үлгэр, загварчилгааны үндсэн
аргууд, төрөл бүрийн энгэр, зах, ханцуй болон цамц платьений
загвар, загварчилгаанууд багтсан.

Октябрь.Ж Сэлэнгэ.Х
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4326007

ЗООГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
ТЕХНОЛОГИ Энэ номонд орчин үеийн зоогийн газрын зохион
байгуулалт, үйлчилгээний технологи, маркетин-гийн онцлог,
өдөр дутмын болон тусгай үйлчилгээний хэлбэрүүд, зөөгч,
бармены ажлын арга техник, тавигдах шаардлага зэрэг олон
асуудлыг тусгаж, холбогдох зураг, схем хавсаргажээ. 2003 он.
10 х.х

8000

4326009

ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ Зочид буудлын үйлчилгээний зохион
байгуулалт, зочинд үйлчлэх технологи, алба нэгж, ажилтан ажилчдын
гүйцэтгэх үүрэг, өрөөний цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажилбар, түүнчлэн
зочинтой харилцах урлаг зэргийг нарийн тусгалан энэхүү гарын
авлага нь зохиогчийн 2002 онд бичиж хэвлүүлсэн “ЗоЧид буудлын
бизнес” номын дэд дэвтэр юм 2005 он. 5 х.х

5000

4326006

ЗӨВ ХООЛЛОЛТ, ЭРҮҮЛ МЭНД

10000

4326015

ИДЭХИЙН ТУЛД АМЬДРАХУУ АЛЬ ЭСВЭЛ

5900

4326008

МЕНЕЖЕРИЙН СОЁЛ Бүх төвшний менежерүүдийн өдөр тутмын
гарын авлага болох энэхүү номонд менежерийн хувийн болон
албан хэргийн соёл, хувцаслалт, харилцаа, олны дунд биеэ авч
явах болон гадаад түншүүдтэйгээ харилцах соёл, монгол ёс
заншлын талаар тодорхой өгүүлжээ. 2004 он. 5х.х.

5000

4326013

МОНГОЛЧУУДЫН ХҮНС ХООЛ Монгол үндэстний хоол,
хэрэглээний онцлог, монголчуудын хүнс, хоолны тайлбар толь,
түүнчлэн монгол үндэстний уламжлалт болон орчин үеийн
хоолны жор технологийг энэ номонд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж
бичжээ

9900

4326014

НОГООТОЙ ХООЛ Төмс хүнсний ногоогоор олон нэр төрлийн
хоол, зууш, ундаа хийж болно. Эдгээрээс манай нөхцөлд хялбар
хийж болох хоол, зуушны жор, бэлтгэх арга ажиллагаа, түүнчлэн
ногоог хадгалах, нөөшлөх, ногоотой хоолны сүмс, шанз бэлтгэх
арга зэргийг оруулсан ‘Ногоотой хоол’ хэмээх энэхүү номыг
уншигч танаа толилуулж байна

8900

4326012

СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ

4000

4326001

ТАНЫ ГАЛ ТОГООНЫ НОМ

7500

4326011

ТОГООЧИЙН НОМ Энэхүү лавлах бичиг нь зах зээлд өдрөөс өдөрт
өргөжин хөгжиж байгаа хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт
бизнес эрхлэгчид, хоолны газрын гол хөдөлгөгч хүч болсон тогооч,
мэргэжилтнүүдэд нэн тустай, чухал хэрэгцээтэй гарын авлага юм.

13600

4326004

ТҮГЭЭМЭЛ ХООЛНЫ НУУЦ ЖОРУУД

5000

4326005

УЛС, ҮНДЭСТНИЙ ХООЛ

8900

4326002

ХООЛ ХИЙХ УРЛАГ

4000

4326010

ХООЛНЫ ГАЗРЫН МЕНЕЖЕР Хоолны газрын хувьд захирал, дээд
түвшний менежер нь заавал энэ мэргэжлийн хүн байх албагүй.
Гэхдээ хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, хүнсний аюулгүй байдал,
зөв хооллолтын шаардлагад нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулдаг,
тогооч, нарийн боовчин, зөөгч, бармен зэрэг нарийн мэргэжлийн
ажилчдаас бүрдсэн багийн хөдөлмөрийг удирдан зохион байгуулах

12000

4326017

ХООЛНЫ ЕРТӨНЦӨӨР АЯЛАХУЙ-1 Хөрш орнуудын хоол, гал
тогоо

9000

4326018

ХООЛНЫ ЕРТӨНЦӨӨР АЯЛАХУЙ-2 Дэлхийн улс үндэстнүүдийн
хоол, гал тогоо

9000

4326016

ХҮНСЭЭ ТАНЬЖ, ЗӨВ БОЛОВСРУУЛЖ, ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЕ

25000

4326003

ХҮҮХДИЙН ХООЛ

3500

ҮНЭ
38000

Одончимэд.Л-О.Одхүү

4510002

4510004

ҮНЭ
50000

25000

НАРАН ИВЭЭЛТ НУТАГ /ЯРУУ НАЙРАГ/ Говь, ээж, хүүхэд амьтай
яруу найрагчийн наяад оноос хойш бичсэн шилдэг шүлгээс
бүтсэн юм.
...Сарны доор тэнгэрийн хаяанд
Сайхан нутаг ганцхан бий
Энэ бол хүйгээ дарсан говь минь
Санааны үзүүр, сэтгэлийн гүнд
Салахгүй бодогддог ганцхан хүн бий
Энэ бол хүүгээ харуулдсан ээж минь...
гээд цааш хөврөх яруу найргийн эл түүвэрт өмнөтгөл бичсэн Ардын
уран зохиолч Ш.Сүрэнжав “Ихэд эвлэсэн энгүүн хэллэгийн цаана
ухаанд хоногшим уран саналгын үзүүр тэмтрэгдэнэ” хэмээгээд
Есөн эрдэнийн орны араас түрсэн уламжлал-дуулал гэж үнэлсэн
байна. Ая данг нь хавсаргасан дөчөөд дуу, ая горилсон хориод
дууны шүлэг орсон нь энэ ботийн онцлог юм. Зохиолч эл номдоо
“Эцэг эхээ санагалзах сэтгэл нь эх нутгаа санагалзах сэтгэлээр
солигдох нь эр хүн болж байгаагийн шинж” хэмээх онч үгээ дайжээ.

25000

ХОРЖООНТОЙ ДУРСАМЖ 1 2013 оны шилдэг ном. Зохиолчийн
бага наснаас 2000 он хүртэлх үеийн ажил амьдралын тухай эссэ
дурсамжийн боть юм. Дурсамжийг хөгжилтэй хошин, хоржоонтой
хэлбэрээр бичиж туршсан анхны бүтээл болсон энэ ном гарснаас
хойшхи дурсамжууд ажлын хэнхэг албаны хэллэгээс салсан гэж
Ардын уран зохиолч Д.Цоодол хэлсэн байна.

25000

Одхүү.Н
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4329001

ГАЗРЫН ЗУРГИЙН ҮҮСЭЛ Л.ШТЕГЕН. /Орчуулсан Н.Одхүү/
Газрын зураг хэрхэн үүсч, хөгжиж сайжран одоогийн газрын
зураг болтлоо хөгжиж ирсэн түүхийн холбогдрлтой баримтуудыг
холбогдох зургийн хамт сонирхолтойгоор гаргасан байна.
Монголчуудын газрын зураг хийж ирсэн уламжлалын тухай
оруулсан байна. 3 х.х. 2001 он

6800

4329003

ГЕОПОЛИТИК Н.А.НАРТОВ. Орч Н.Одхүү Геополитик нь олон улсын
харилцаа, улс төр, олон улсын эдийн засаг, олон улсын худалдаа,
цэрэг дайны зэрэг олон талт үйл явцыг багтаасан улс төр, цэрэг
стратегийн нарийн ухаан болох тухай өгүүлнэ. 2003он. 20х.х.

30000

ТҮҮХЭН ГАЗАРЗҮЙ Дэлхийн худалдаа болон дэлхийн зах
зээлийн үүсэлийг газарзүйн нээлттэй холбон тайлбарласан ном.
2010 он 6.3х.х

13000

4329002

45

Оросоо.Ш

Ойдов.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4352008

XX ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТҮҮХЭНД ГАРСАН ЦУУТАЙ ЗОДООНУУД

8000

4352001

АР ХАЛХЫН ШИЛИЙН САЙН ЭРЧҮҮД-1 Манж Чин гүрний
дарлалын үед Халхын нутаг бүрт алдар суу нь түгсэн шилийн
сайн эрчүүдийн адал явдалт амьдрал, тэдний үйлдэж байсан
уран нарийн санаанд оромгүй эрэлхэг зориг, хүч чадал, авхаалж
самбаатай хэргүүд хийгээд Манжийн төрийн аймшигт эрүү шүүлт,
түүнийг хэрхэн гудиггүй даван туулж ард түмэндээ дархлагдан
хүндлэгдэж явсан цуутай эрчүүдийн түүхийг энэхүү номноос
уншиж болно.

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4365009

ГУАТАН НОГОО

2000

4365001

ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ АЖ АХУЙ, ТЕХНОЛОГИ Монгол орны
нөхцөлд тарималжуулсан буюу тарималжуулж болох жимс,
жимсгэний таримал, ургамлыг ургуулах, үр суулгацыг үржүүлэх,
жимс жимсгэнийг боловсруулж чангаамал, шүүс, бусад төрлийн
амтлаг бүтээгдэхүүн гаргах технологийг тодорхой тусгасан болно.

5000

4365007

НИЙЛЭГ ХАЛЬСАН БАЙГУУЛАМЖИТ НОГОО УРГУУЛАХ АРГА
Нийлэг хальсан байгууламжийн төрөл: хүлэмж, дарлага, бусад
төрлийн байгууламж. Нийлэг хальсан байгууламжид хүнсний
ногоо ургуулах бичил орчинг бүрдүүлэх аргууд, Хүнсний ногоо
ургуулах технологи 2012 он

3000

4365010

ТӨМС

2000

46

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

ТӨМС ХҮНСНИЙ НОГОО ХАДГАЛАХ, БОЛОВСРУУЛАХ АРГА
Энэхүү номонд зоорь, агуулах барих, төмс хүнсний ногоог хатаах,
дарж давслах, амтжуулах, боловсруулах технологийг олон
төрлийн ажилбар дээр нарийвчлан аргачилж тусгасан болно.

3500

4365008

УЛААНБААТАР ХОТ ОРЧИМД ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ТАРИАЛАН
ЭРХЛЭГЧДЭД ЗӨВЛӨХ НЬ

4000

4365006

ХАМГААЛАГДСАН ХӨРСНИЙ НОГООНЫ АЖ АХУЙ Монгол орны
нөхцөлд шилэн хүлэмж, шилэн дарлага, нийлэг хальсан бүрхүүл,
хучлага дор хүнсний ногоо ургуулах технологийн асуудлыг хүнсний
ногооны таримал бүр дээр тодорхой тусгасан. Мөн хүлэмж, дарлага
барьж байгуулах талаар аргачилсан зөвлөгөө орсон болно

4000

4365003

ХҮНСНИЙ НОГОО УРГУУЛАХ АРГА АЖИЛЛАГАА Энэ номонд
30 гаруй нэр төрлийн хүнсний ногоог тарьж ургуулах, хөрс
боловсруулж усалж бордох технологийн асуудлыг тусгасан болно.

3000

4365002

ЭРТ УРГАЦЫН НОГОО Энэхүү номонд шилэн хүлэмж, дарлага,
нийлэг хальсан бүрхүүл, хучлагыг ашиглаж хүнсний төрөл бүрийн
ногоог эрт ургацаар гаргах технологийн асуудлыг хөрсний төрөл
бүр дээр нарийвчлан тусгасан болно.

3500

4365004

Оросын сан ТББ
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4537001

МОНГОЛ-ОРОСЫН
ХАРИЛЦАА,
ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА
(МОНГОЛО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО)
Монгол Улсаас ОХУ-д суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин
сайдаар ажиллаж байсан Л.Хангайн хоёр орны харилцаа,
хамтын ажиллагааны талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд
өгч байсан ярилцлага, нийтлэлүүд товхимол болгон хэвлэгдэв.
Хоёр орны харилцааг сонирхдог хүмүүс, судлаачид, түүнчлэн
энэ чиглэлээр дипломын ажил, илтгэл, реферат бичих оюутан,
сурагчдад хэрэгтэй материалууд орсон байна.

12100

Отгонбаяр.Г
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4556001

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ҮЙЛ ҮГИЙН ЦАГИЙГ ХЭРХЭН ЗӨВ ХЭРЭГЛЭЖ
СУРАХУЙ Энэхүү номыг англи хэлний анхан болон дунд шатны
мэдлэгтэй англи хэл сонирхон судлагчид, дунд сургуулийн дунд,
ахлах ангийн сурагчид, их дээд сургуулийн оюутнууд, англи хэлний
багш нарт зориулав. Уг номонд англи хэлний үндсэн үйл үгийн
12 цагийг дүрмийн тайлбар, жишээ өгүүлбэр, биеийн төлөөний
үгээр хувиргах хувирлыг харуулсан хүснэгт, бүдүүвч зураг орсон
болно. Дүрмийн ойлголтыг бататгах дасгалууд нь суралцагчдын уг
дүрмийг ашиглан ярих, бичих, уншиж ойлгох чадварыг хөгжүүлэх
зорилготой. 5 дахь хэвлэл, Сүүлд хэвлэгдсэн 2018он

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4393005

ДОЛОО ХОНОГТ
БАЯЖИХ ВЭ

4393003

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ҮЛГЭРҮҮД-1 Шилмэл 10 үлгэрээс бүрдсэн.

10000

4393004

ДЭЛХИЙН СОНГОДОГ ҮЛГЭРҮҮД-2

10000

4393001

ХУДАЛДАХ УРЛАГ Худалдааны ажилчдын ёс зүй, бичиг баримт
хөтлөлт, худалдан авагчдын сэтгэл зүй болон бараа материалыг
хэрхэн өрөхийг энэ номноос суралцах болно.

35000

ЦАГ

АЖИЛЛААД

ХЭРХЭН

ЖАРАН ЦАГААН ХОНЬ НОГООН НҮДЭН ЛАМ романы II боть

38000

4467002

МИНИЙ АЖЛЫН НОУ ХАУ

19000

4467004

МИНИЙ ЛОББИ

19000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4498002

ХҮҮХДИЙН ХООЛ 0-5 НАС Хүүхдийн бие махбодын өсөлт
хөгжилтөнд хэрэгтэй шимт бодисын хэрэгцээг тооцсон 14
хоногийн хоолны цэс, жор, технологийг багтаасан. Хүүхдийн
хоолыг баяжуулах, хүүхдийг нэмэлт хоолонд оруулах
зөвлөмжүүдтэй.

20000

4498001

ЦАГААН ХООЛ ЭРҮҮЛ МЭНД - Цагаан хоолны ач тус, шим тэжээл,
чиглэсэн болон зохицуулагч үйлчлэл- Хүнсний ургамлын найрлага,
ач тус, өнгөт зураг, нэршил- 80 нэр төрлийн цагаан хоолны жор,
технологи өнгөт зураг орсон болно.

35000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4642001

АЛТАН ЦАГ-ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН ДЭВТЭР ХУВЬ ХҮНИЙ
ХӨГЖЛИЙН ДЭВТЭР

Оюундарь.Н

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4462001

ҮДШИЙН ХУУЧ Насанд хүрэгчдэд зориулсан ном юм. Тус номонд
“Эр, эм хүмүүнийг шинжих судар”, “Эртний Монголын хууль”,
“Салхин хийгээд сарны явдлыг өгүүлсэн үлгэр домог, хууч яриа”,
“Бадарчийн хөгтэй үлгэрүүд”, “Энгэр зөрүүлэх Монгол ёсны
нарийн учир” тэргүүтнийг эмхэтгэн оруулсан болно.

6000

4462002

ХӨХ ХУУЧ Тус номонд Замын - Үүдээс Улаанбаатарын зүг
зөвлөлтийн улаан армид туслах тусламжийн зүйлс ачин жин тээж
яваа жинчид өөр өөрсдийн дуулсан домог, хууч яриаг өгүүлдэг.

7000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4304002

2 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХООЛЛОЛТ 2 хүртэлх насны
хүүхдийг хөхөөр яаж хооллох, нэмэгдэл хоол өгөх, бэлдэх
аргачлал

12000

4304005

НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН ХООЛЛОЛТ Насанд хүрэгчдийн буруу
хооллолт гэж юу вэ, зөв хооллолт гэж юу вэ, хоол тэжээлээс
шалтгаалдаг зүрх судасны өвчин, хорт хавдар, чихрийн шижин,
таргалалт зэрэг өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх, өндөр настнууд
яаж зөв хооллох вэ, хөдөлгөөн эрүүл мэндийг хамгаалдаг талаар
аргачилсан зөвлөмж өгсөн ном юм.

11000

4304004

СУРАГЧИД, ОЮУТАН ЗАЛУУСЫН ХООЛЛОЛТ Сургуулийн дунд,
ахлах ангийн сурагчид, оюутан залуучуудын зөв хооллолтын
аргачилсан зөвлөмж

Оюунбилэг.М
ҮНЭ

12000

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4312001

ОХИД Охидод зориулсан гоо сайхан, эрүүл мэнд, хувцаслалт,
сэтгэл зүйн зөвлөгөө бүхий 5 багц ном

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4600001

ДОЛООН ГАРАГИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ Зохиогч Ү.Оюунзул Монгол
охид, бүсгүйчүүдийн онцлог, амьдралын хэв маяг, бодит
амьдралд нийцүүлэн уншсан, харсан, мэдэрсэн, хийсэн зүйл,
амьдрал, үзэл бодол дээрээ тулгуурлан энэхүү номоо охид,
залуу эмэгтэйчүүдэд зориулан бичжээ.

15000

4600002

ШАНТРАЛГҮЙ УРАГШИЛ /БИДНИЙ МӨРӨӨДЛӨӨ БИЕЛҮҮЛСЭН
ТҮҮХ-I/ Хувь хүний хөгжлийн цуврал ном

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4428033

108 МӨРГӨЛИЙН ГАЙХАМШИГ 108 сунаж мөргөх мөргөл нь
энгийн шашны зан үйл бус үүнээс хамаагүй илүү хүний эрүүл
мэнд, сэтгэц, дааврын солилцоонд тустай дасгал хөдөлгөөн юм.

8800

4428009

АМИН ЭРЧИМ СОРОГЧ Хүний цус сорогч вампир гэж байдаг
тэгвэл энэхүү номонд эрчим хүч сордог вампируудыг хэрхэн
таних, хэрхэн сэргийлэх, хэрхэн алдагдсан эрчим хүчээ нөхөж
авах зэрэг аргуудын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ

7250

4428012

АМЬДРАЛЫН БАЯСГАЛАНГ БЯСАЛГАХУЙ Амьдрах эрч хүч,
урам зориг, ухаарал хайрласан хамгийн цоглог ном. Энэ номыг
өнөө цагийн “амьдралын алтан ном” хэмээн өргөмжлүүштэй
санагдана. Номыг Японы бурхан хүн хэмээн алдаршсан
Хидэмару Дэгүчи бичсэн ба хэлбичгийн ухааны доктор асан
Ч.Догсүрэнгийн орчуулснаар хэвлүүллээ.

6800

4428034

БИЕ ҮГҮЙ СЭТГЭЛ Ариусахуй бясалгахуй сонины шилдэг
ярилцлагуудын түүвэр. Биоэнергийн төвшин, өөрчлөлт, хүний
залуужих залуу байх нууц, монголчуудын генийн хөгжил, уналын
тухай санууштай, авууштай мэдээллүүдийг судлаач, эрдэмтдийн
баримтаар баталж багтаасан.

18000

4428011

БЯСАЛГАЛД
ДАДАХУЙ
Бясалгалыг
сонирхогч,
анхан
хичээллэгсэд, бие даан суралцахын хүсэгчдэд зориулсан гарын
авлага. Бясалгалаар хэрхэн өөрийгөө төвлөрүүлж сурахав,
хэрхэн сэтгэлийн хямрал стрессээс ангижрахав, хэрхэн
өөрийн дотоод хүчийг хурааж бясалгалд дадуулах талаар арга
аргачлалтай нь хэвлүүлэн гаргалаа.

6800

4428007

ДАЛД УХААНЫ НУУЦ-1 Өнөөгийн бидний мэдэх шинжлэх ухааны
онолтой эрс зөрчилдөх ухаан бол далд ухаан юм. Хүний далд
мэдрэхүй, сэрэл мэдрэмж бол бодитой, шалтгаантай зүйл бөгөөд
түүнийг ухааран ойлгосноор хүн өөртөө цоо шинэ, амьдралын
Дээд Үнэний үүд хаалгыг нээдэг. Ингээд амьдралын утга учрыг
таньж, амьдралын учрал бүхэн үйлдэл бүхэн учир шалтгаантай
болохыг ухаарна. Далд ухаан бол Амьдралын Ухаан юм.

18500

4428008

ДАЛД УХААНЫ НУУЦ-2

18300

4428024

ДАЛД УХАМСАРААС ЧИНАГШ Парапсихолог, теософ, эзотерик
ухааны чиглэлээр эрхлэн гаргадаг цувралын нэг болой.

14300

4428016

ЁОГО БА АМЬДРАХ ЭРЧИМТ ХООЛ

15000

4428017

ЁОГО ЭРҮҮЛ МЭНД Ёога бол бие махбодыг төгс төгөлдөр
түвшинд хөгжүүлж болох хамгийн цогц шинжлэх ухаан ухаан юм.
Хүн биеэ боловсронгуй өндөр хөгжилтэй болгож биеийн жинхэнэ
гоо сайханд хүрэхийн тулд олон арга туршлагууд дундаас ёогын
дадал хамгийн үр өгөөжтэй болох нь батлагдсан юм.

15000

4428006

ИТГЭЛТ ХАМБЫН ТАЙЛАГДАШГҮЙ НУУЦ

7350

4428023

МОНГОЛ УХААН ГАЙХАМШИГ Энэхүү номонд монгол хүний аугаа
ур чадвар, ухааны цар хүрээ, сэтгэлгээний гайхамшигуудаас олон
түмэндээ танилцуулж бахархсан сэтгэлээ илэрхийлсэн билээ.
Номонд өнөөгийн болоод биднээс өмнөх үеийн монголчуудын
үүх түүхийг багтаасан

16900

4428028

ОХИНТОЙ БОЛЛОО Охидын эрүүл мэнд бол ирээдүйн ээжийн
асуудал юм. Бид эрүүл охинтой болоод эрүүл ээжийг төрүүлнэ.
Эрүүл ээжээс эрүүл хүүхэд төрнө. Гэтэл эмэгтэй хүний амьдрал
бол асар их даваа нугачааг туулж, жирэмсэлж, төрж, өвдөж
шаналж үргэлжилдэг. Харин та охиноо эрүүл эмэгтэй болгохын
тулд бага нялхаас нь юуг мэдэж, юуг анхаарч өсгөх ёстой вэ, энэ
талаар ном танд мэдлэг өгөх болно.

10000

4428005

СЭТГЭЛИЙН АРИУСАЛ БУЯНЫ ҮҮД Бурханч лам Г.Пүрэвбатын
“Ариусахуй бясалгахуй сонинд өгсөн ярилцлагуудын эмхэтгэл
юм. Энэхүү номонд бурханы шашин хийгээд түүний гүн ухааныг
энгийн нэн ойлгомжтой тайлбарлан ярьсан

7400

4428002

ТА ЭЭЖ БОЛЛОО Тус номонд хэрхэн эрүүл жирэмсэлж, хүүхдээ
эрүүл тээхэв, юуг анхаарахав, сэрэмжлэх ёстой ямар зүйл
байдагав, биеэ хэрхэн зөв авч явахав, зөв хооллолт, дасгал
хөдөлгөөн болон үзлэг шинжилгээнд хэдийд хамрагдахав,
хүүхдийнхээ өсөлтийн явцыг өөрөө хэрхэн хянахав гэхчилэн
ирээдүйн ээж болох бүсгүйчүүдэд нэн чухал хэрэгтэй мэдээ
мэдээллийг мэргэжлийн эмч бичснээрээ онцлог юм.

9200

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4535001

ЭЛС ЦАС /1-Р ДЭВТЭР/

29000

4535002

ЭЛС ЦАС РОМАН II

29000

4535003

ЭЛС ЦАС РОМАН III

29000

ҮНЭ

Оюунгэрэл.Ц
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4467003

АМЕРИКТ СУРАЛЦСАН ТЭМДЭГЛЭЛ Америкт хэрхэн суралцсан
тухайгаа зохиогчын өгүүлсэн бодит үйл явдлаас сэдэвлэсэн. Англи
хэл хэрхэн суралцах, америкийн сургуульд хэрхэн тэнцэх талаар
олон бодит зөвлөгөө агуулсан 2007 оны шилдэг 10 номын нэг.

ҮНЭ
19000

ҮНЭ

Оюунлаг зуун ТББ

ҮНЭ

Оюунгэрэл.О

20000

Индекс

Оюунбилэг.О
Индекс

ҮНЭ

Оюунзул.Ү

15000

Оч.С

ҮНЭ

ОЮУНДЭЛГЭР.Б

21500

Отгонцэцэг.Л
ДӨРӨВХӨН

4467006

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Оюуны Гэрэл Бадамлахуй ТББ

ТАНЫ ЭРҮҮЛ ЭНХРИЙ ҮР АСАРГАА ХООЛЛОЛТ Энэхүү цуврал
номууд нь 0-с 10 хүртлэх насны хүүхдүүдийг эрүүл зөв өсгөн
бойжуулахад туслах мэдлэг олгох гарын авлага юм. Хүүхдийг
дөнгөж төрсөн цагаас нь эхлэн зөв асарч, зөв хооллож, асаргаа
сувилгааг зөв хийснээр хүүхэд эрүүл бойжих, өсөх явц хангагдана.
Магадгүй хэвлийд байхдаа жаахан сул биетэй байсан бол төрснийх
нь дараа зөв асарснаар хурдан хугацаанд эрүүл хүүхдийн хэмжээнд
хүрч болно. Яг үүний эсрэгээр эрүүл төрсөн хүүхэд асаргаа муугийн
гайгаар дархлаа сул, архиттай болж ч болно.

12800

4428025

ТЭНГЭР ЗАЯАТ БАХАРХАЛ Монгол бөөгийн ухаан, түүний
хөгжил мөн чанарыг ариусал , бясалгал гэгээрлийн ач тус талаас
нь авч үзэж таниулсан ном бөлгөө.

14100

4428014

ТЭНГЭРЛЭГ АМИН ХҮЧ Энэхүү ном нь далд ухааны хүрээнд
сөхөгдөх маш олон тайлбарлашгүй асуудлуудыг тайлбарласан
монголын эрдэмтэн судлаачын дүгнэлт, одоо цагийн болон эртний
гоц мэргэдүүдийн тэр бүр олонд дэлгэгдээгүй үүх түүх, мэдлэг
чадвар, энэхүү хүрээнд хамрагдах бүхий л сэдвүүдийн талаар
таньтай санал бодлоо хуваалцах цувралуудын анхных нь юм.

15200

ҮЙЛИЙН ҮРИЙГ АРИУСГАХ БЯСАЛГАЛ Бясалгалын ашиг тус, үр
шим хийгээд ач буяныг ухаарч ариусал гэгээрлийн зам мөрөөр
замнагч монголын мянга мянган бясалгалчдын бясалгалын арга
ухаан, дияаны гол мөн чанар, бүтээж буй үйлс хийгээд амьдрал
ахуй, багш мэргэдийн талаар багтаасан ном болно.

16900

4428010

ҮЙЛИЙН ҮРИЙГ ОНОШЛОХУЙ Хүн битгий хэл ширхэг өвс ч үйлийн
үрийн тавилангаар энэ дэлхийд бий болсон байдаг. Тэгвэл хүн өөрөө
ямар үйл хийснээрээ хэрхэн амьдарч түүнийгээ эдлэх талаар Оросын
судлаач эрдэмтний хийсэн судалгаа, амьдрал дээрх туршилтуудыг
энэхүү номоос уншиж болно.

18800

4428013

ҮЛЭМЖИЙН ЧАНАР Шинэ цагийн Монголын бясалгалын үүх
түүх, амьд ярилцлага, монголын бясалгалын төвүүдийн талаар
танин мэдэхүйн номын нэгдүгээр цуврал болно. Энэхүү номооор
бид монголд хөгжиж дэлгэрч буй бясалгалын төрөл, тэдгээрийн
дэлгэрэнгүй мэдээ мэдээлэл, монгол улсад урд өмнө дэлгэрч
байсан бясалгалын гайхамшиг,дэлхиийн алдарт бясалгагч
бурхадын бясалгалаар гэгээрсэн арга ухаан, бясалгал хийхийн
ач холбогдол учир утгыг уншигч танд ойлгуулахыг хичээсэн юм.
Уг номыг мөн уншигчдын хүсэлтээр дахин хэвлэж байгаа болно.

15400

ХӨХ ТОЛБОТОЙ МОНГОЛЧУУД/ШИНЭ ХУВИЛБАР/ Хөх
толботой монголчууд гэж бид чухам яагаад хэлдэг юм бол, үүний
утга учир юунд оршдог бол, үүнийг парапсихолог, теософийн
ухаанаар хэрхэн тайлбарлаж байгааг, монголчуудыг аугаа
их эрчим хүчит чанар юунаас улбаатай болох хийгээд олон
сонирхолтой бөгөөд учир жанцантай асуудлаар энэхүү ном таны
сонирхолыг зайлшгүй татах болно.

19000

4428003

4428020

4428001

47

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4316004

АМЬТДЫН ТУХАЙ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-1

15000

ҮНЭ

4316008

АМЬТДЫН ТУХАЙ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-2

7500

4316003

АМЬТДЫН ТУХАЙ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-3

7500

4316001

СЭТГЭЛИЙН АМИН ДЭМ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-1

8000

4316006

СЭТГЭЛИЙН АМИН ДЭМ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-2

8000

4316007

СЭТГЭЛИЙН АМИН ДЭМ СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-3

8000

4316009

ҮЛГЭРИЙН ДАЛАЙ, БУДДЫН СУРГААЛТ ҮЛГЭРҮҮД-1 /ЗУЗААН/

29800

Өд сан

4428022

ХҮН ГЭРЭЛ ЦАЦРААЖ УНТРААХ ШИДТЭЙ Хүний дотоод их
чадавхи нь юуг ч бүтээх, юуг ч хийж чадах асар их хүчтэй. Нэрнээс
нь ч ойлгомжтой энэхүү ном нь монголчуудын бясалгалын охь
оргил, түүний давуу чанар, бусдаас омцгойрох ялгааг нийтлэл
ярилцлагуудаар олонд таниулсан нэн сонирхолтой ном болно.
Энэхүү номыг 4 дэх удаагаа олон түмэндээ хэвлэн хүргээд байна.

4428027

ХҮҮТЭЙ БОЛЛОО Хөвгүүдийн өсөлтийн үе шат бүрээр нь бие
махбодын өөрчлөлт, хөгжлийн явц, анхаарах асуудлуудыг энэхүү
номонд дэлгэрэнгүй оруулжээ. Бид хөвгүүдээ өсгөхдөө ямар
ямар асуудалд анхаарлаа хандуулж байх хэрэгтэйв, ямар алдаа
гаргадагав, үүний хор хохирол юу байдагав гэхчилэн хөвгүүн
үрийг эрүүл өсгөхөд чиглэгдсэн түгээмэл асуудлуудад хариулт
өгөх эрүүл мэндийн гарын авлага ном юм.

10000

4428015

ЧОЙЖИД ДАГИНЫН ТУУЖ

6800

4428035

ШАШНЫ ФИЗИК Цөмийн физикч Хүрэлсүхийн шашин, шинжлэх
ухааны хоорондын харилцаа холбоо, ертөнцийн бүтцийн тухай
Дорнын сургаал, хүний нарийн биес, түүний үйл ажиллагаа,
зохицуулга хэрхэн явагддаг хийгээд хүний амьдралын тодорхой
мөчүүд.

9300

4428032

ЭМГҮЙ ЭРҮҮЛ МЭНД Ариусахуй Бясалгахуй сонины эрүүл
мэнд анагаахуй сэдвийн хүрээн бичигдсэн шилдэг сонирхолтой
материалуудын эмхтгэл.

17000

4428004

ЭМИЙН ЭХ НЬ УС ӨВЧНИЙ ЭХ НЬ ПОЛОГ Энэхүү номонд
бясалгал хийхдээ сахих цагаан хоол гэж чухам юуг хэлэх, түүний
утга учир, чухам яагаад үүнийг хэрэглэх ёстой талаарх үндэслэл,
хэрхэн мацаглах талаар дэг жаяг, цагаан хоолыг монголын
нөхцөлд хэрхэн бэлтгэх гэхчилэн цагаан хоол, бясалгалын
хоолны тухай нэлээд өргөн хүрээнд тайлбарласан ном юм

7200

4428018

ЭР ХҮН ТА Энэхүү ном нь монголын эрчүүдэд зориулагдсан
анхны, цогц, эрүүл мэндийн гарын авлага юм. Номоос та эрчүүд
эрүүл байхын тулд юу мэддэг байх хэрэгтэй, ямар эрүүл амьдрах
дадал хэвшлийг өөртөө эзэмшүүлэхэв, эрэгтэйчүүдийн түгээмэл
өвддөг ямар өвчин эмгэг байна, эдгээрээс хэрхэн хамгаалахав,
бэлгийн эрүүл мэндийн талаар ямар мэдлэгийг ойлгосон байх
ёстойв гэхчилэн эрчүүдийн эрүүл байхад тустай олон мэдлэгийг
багтааснаараа онцлог болно.

22500

4428029

ЭРҮҮЛ ХЭВШИЛ ЭРҮҮЛ ХООЛ

6000

4428026

ЭРҮҮЛ ЭМЭГТЭЙ Эмэгтэй хүн бүрт нөхөн үржихүйн үйл
ажиллагаа, эрхтний талаар асуулт байдаг.Харин та хариултаа
олж авсан уу, монголын эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан анхны
цогц энэхүү гарын авлагаас та өөрийн хариултаа олж авна гэж
найдаж байна. Эмэгтэйчүүдийн эрүүл амьдрах дадал хэвшил,
нөхөн үржихүйн хөгжлийн үе шатуудад тулгардаг асуудлууд,
бие махбодын өөрчлөлт, эрүүл эмгэгийг ялгах, бэлгийн амьдрал,
бэлгийн харилцааны эмзэг асуудлууд, эмэгтэйчүүдийн өвчин
эмгэгүүдээс сэргийлэх гэхчилэн нэн чухал олон сэдвүүдийг
багтаасан болно.

22800

4428019

ЭРЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД БА ТҮРҮҮ БУЛЧИРХАЙН БҮХ ҮНЭН
Түрүү булчирхай бол эр хүний нандин, чухал эрхтний нэг бөгөөд
үүний өвчлөл нь нэн санаа зовоосон, хор уршиг ихтэй байдаг.
Энэхүү гарын авлага нь түрүү булчирхай, түүнийг тойрсон өвчин
эмгэгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдлэгийг танд олгох болно.

6400

4428030

ЭЦЭГ ЭХИЙН АЧЛАЛЫГ ХАРИУЛАХУЙ ХЭМЭЭХ БУРХАН
БАГШИЙН СУРГААЛ ОРШВОЙ

6000

17800

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4373008

АЛТАН ТАЛ Монголын тал нутаг, олон түмний түүхэн бахархлыг
гэрэл гэгээтэй талаас нь омогшин бичсэн байна. 6.1хх

8000

4373006

БИ Иргэний уянгын найраглал анхны хэвлэл7.4х.х

4000

4373007

БУРИАД Монгол, Орос, Буриад хэл дээр анх удаа хэвлэгдсан
найраглал. 8.5х.х

8000

4373009

ГӨЛӨГ Дунд сургуулийн ахлах ангийнханд зориулсан залуусын
хайр сэтгэлээс гадна хүний амьдралыг амьтны сэтгэл зүйгээр
төлөөлүүлэн бичсэн. 8.5х.х

8000

4373017

ЗАЛУУ НАС Ард түмний зүрх сэтгэлд хоногшин үлдсэн “залуу
нас“ найраглалын 3 дахь хэвлэл. 6.3х.х

6000

4373013

ОЮУХАЙ Төрийн соёрхолт Р.Чойномын нэрэмжит “Оюухай 2005“
яруу найргийн наадамд оролцсон яруу найрагчдын шүлгүүд,
нөхөрсөг шог зургууд. 9х.х

5000

4373002

ӨРНИЙН ИХ ЗӨНЧИД Өрнөдийн
сонирхолтой өгүүллүүд, 17х.х

12000

4373012

Р.ЧОЙНОМЫН АМЬДРАЛ УРАН БҮТЭЭЛ Утга зохиол судлаач,
шүүмжлэгч, эрдэмтэд анх удаа яруу найрагч Р.Чойномын амьдрал,
уран бүтээлийг судалж дүгнэсэн судалгааны бүтээлүүд. 7х.х

5000

4373011

Р.ЧОЙНОМЫН НУУЦ ЗАХИДЛУУД Шоронд хоригдож байх үеэсээ
эхлэн мөрдөгдөж байхдаа уран бүтээлийн шавь Р.Чулуунбазартаа
бичсэн 37 захидлууд тэргүүн дэвтэрт багтжээ. 12х.х

10000

4373019

Р.ЧОЙНОМЫН НҮҮРНИЙ ХЭВ Яруу найрагчийн нүүрний хэвийн
туулсан үнэн бөгөөд онц сонирхолтой тууж. 8х.х

13000

4373015

Р.ЧОЙНОМЫН УЯНГЫН ЖҮЖИГ Найрагчийн хувь тавилан
хийгээд туулж өнгөрүүлсэн зовлон жаргал, авъяас билгийн тухай
өгүүлсэн анхны шүлгийн зохиол.

5000

4373016

Р.ЧОЙНОМЫН ХАН ХЭНТИЙД Яруу найрагч Ц.Нэргүйн
Чойномтой Хан Хэнтийд нөхөрлөж явсан үеийн үнэн түүх. 8х.х

5000

4373010

Р.ЧОЙНОМЫН ЦАГААН СУВРАГА Ш.Сүрэнжавын найзыгаа
дурсан санаж өгүүлсэн баримтат хөрөг дурдатгал. 8.6х.х

6000

4373014

СҮМТЭЙ БУДРЫН ЧУЛУУ энэ номд орсон шүлэг найраглалыг
гар бичмэлийн бүрэн эхээс ямар ч засваргүйгээр хэвлэсэн 2 дахь
хэвлэл 60х.х

20000

4373004

ТАЛ ДАХ ТУЛААН Амьдралын эмгэнэлтэй болоод инээдэмтэй гашуун
үнэнийг урнаар ёгтлон хүүрнэл зохиолын хэлбэрээр илэрхийлсэн.

8000

4373005

ХАР ЦЭЦЭГ Р.Чойномын Хажуу Улааны чанга дэглэмтэй хорих
ангид хоригдож байх үедээ бичсэн “Гөлөг“ туужийн 2-р дэвтэр
болох энэ тууж нь залуучуудын хайр сэтгэл, амьдралын зөрчил,
баяр баясал, итгэл үнэмшлийг тусган харуулсан. 9.5х.х

8000

4373021

ХОРИОТОЙ МОДНЫ ЖИМС Яруу найрагчийн цагаатгагдсаны
20 жилийн ойд зориулагдан нэмж засварласан 2 дахь хэвлэл.
Тэмдэглэл, ярилцлага, захидал, өчиг шүлгүүд багтсан. 10.25х.х

10000

4373018

ЦАГИЙН ЖАВАРТ БӨХӨӨГҮЙ ЗУЛ Р.Чойномын уран бүтээлд
мэргэжлийн утга зохиол судлаачийн хийсэн өргөн цар хүрээг
хамарсан судлал бүтээл. 8.3х.х

7000

4373022

ШОРОНГИЙН ХААЛТТАЙ ТҮҮХЭЭС Л.Энхбаатар

7000

агуу

зөнчдийн

тухай

Өдөр шөнө ХХК
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4514069

“ЗУРАГТ АНГЛИ МОНГОЛ ТОЛЬ” Англи хэл сурч байгаа хүн
бүхэнд ойр дөт гарын авлага. Маш тодорхой монгол галиг
дуудлагатай. Эзэн бие үйл хөдлөл, орон зай, зүг чиг, цаг хугацааг
зургаар тод тодорхой илэрхийлсэн. Эгэл амьдралын элдэв үг
хэллэгээс эрхэс огторгуй, нар сар, түмэн бодисын өч төчнөөн
зураг нэр томъёотой. Зургийг нь хараад цээжилж тогтооход
амархан, орчуулга үг өгүүлбэр нь сэтгэлд ойр.

ҮНЭ

15000

4514051

“МОНГОЛ АРДЫН ҮЛГЭРИЙН ЧУУЛГАН” “Монгол ардын үлгэрийн
чуулган” нийт 10 дэвтэртэй цуврал жижиг ном. Ном тус бүртээ 5
үлгэртэй, буддаг хуудастай, тоглоомтой. Бага ангийн хүүхдүүдийг
уншиж сургахад гарын авлага болохоор ном. Хямдхан, цомхон.
Та бидний сайн мэддэг алдартай үлгэрүүд орсон. 24 хуудастай,
А5 хэмжээтэй хар цагаан ном.

1500

4514050

“МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД” МОНГОЛЫН АНХНЫ
ҮЛГЭРИЙН КАРТ Монголын анхны үлгэрийн карт. Тус бүр гучин
бэсрэг үлгэртэй, авч явахад авсаархан, жижигхэн ном. Үлгэрүүд
нь богинохон цөөн үгтэй учир хүүхэд уншиж цээжлэхэд амархан.
60 нүүртэй, 30 хуудастай 110х110мм хэмжээтэй, өнгөт, хуудас бүр
бүрэлттэй, тунгалаг жижиг ууттай.

6000

4514024

АНГЛИ ЦАГААН ТОЛГОЙ Англи хэлт улс түмнүүдийн хүүхдүүдийн
хамгийн ойр дөт сургалт, арга зүйгээс дээжлэн зохиомжилсон
анхны ном. 49 хичээлтэй англи цагаан толгой, дүрмүүд, толь,
тоглоом наадгай олон гоё зурагтай, оньсого таавартай онц
сонирхолтой ном. Өнгөт хэвлэл А4, 80 хуудастай..

12000

4514020

БАГЫН ЯВДАЛ ТӨРИЙН ШАГНАЛТ ЭРДЭМТЭН ЗОХИОЛЧ
ШАНЖМЯТАВЫН ГААДАМБЫН АЛДАРТ “БАГЫН ЯВДАЛ” ТУУЖ.
Монголын уран зохиолд энэ их хүний хандивласан гайхамшигт
бүтээл. Анх 1973 онд хэвлэгдсэнээсээ хойш өнөөг хүртэл түг
түмэн багачуулын зүрх сэтгэлийг булаасаар байгаа адал явдалт
хошин тууж. Монголын хүүхдийн уран зохиолын оргил бүтээл.

7500

48

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4514052

ГАЙХАМШИГТ 100 ҮЛГЭР Долоон дэвтэртэй цуврал ном. Нэг
дэвтэр нь 3500 төргөний үнэтэй бөгөөд тус бүрт 15 үлгэртэй,
тоглоомтой, бага ангийн хүүхдийн уншлагад зориулсан, хамгийн
өндөр борлуулалттай ном.

4514062

ДАМИРАН
ГАЙХАЛ
“СОЁЛЫН
ГАВЪЯАТ
ЗҮТГЭЛТЭН
Х.ЗАНДРААБАЙДИЙ ””ДАМИРАН ГАЙХАЛ””.Соёлын гавъяат
зүтгэлтэн Х.Зандраабайдийн хүүхдийн өгүүллэгийн түүвэр. Хар
цагаан зураасан зурагтай. Говийн хөвгүүн Дамирангийн ахуй
амьдрал, санаа бодол, өдөр бүр тохиолддог хөгжөөн хөөртэй,
гунигтай зовлонтой адал сонин явдлууд. Сүүлийн үед гарсан
хүүхдийн шилдэг өгүүллэгүүд. Хот хөдөөгийн багачуулын
амтархан унших ном. А5 хэмжээтэй, 140 хуудастай.”

4514056

ЖИГМЭД ТОГМИД ХОЁР, НОРОВЫН НАМТАР ТЭРГҮҮТЭЙ
БҮТЭЭЛҮҮД Монголын хүүхдийн уран зохиолын нэрт төлөөлөгч
Нацагдоржийн шагналт Д.Содномдоржийн “Жигмэд Тогмид
хоёр”, “Барилгачин Баяраа”, “Зун цаг”, “Төмөр гутал”, “Янзын
жаал”, “Норовын намтар”, “Цагнуудын зөвлөгөөн”, “Тахир тав,
Махир хоёр” зэрэг 70 шилдэг бүтээлийн түүвэр танай хүүхдийн
гар дээр очиж байна. Багш сурган хүмүүжүүлэгч нарт ч гарын
авлага болохоор ном. А5 хэмжээтэй, өнгөт, хар цагаан зурагтай
шилдэг ном. Хуудас 194

10000

ЖИЖИГ ШАР ЧЕМОДАНЫ ЖИГТЭЙ ШИНЭ ЯВДАЛ Хүүхдийн
адал явдалт хошин тууж. Дотроо хоёр дэвтэртэй. Эхний дэвтэр
нь 1966 онд анх хэвлэгдсэнээсээ хойш хойд хөршийн хүүхдийн
алдартай бүтээлийн нэг болсон. Одоо ч сая сая хувиар дахин
хэвлэгдэж байгаа. Хоёрдугаар дэвтэр нь 2000 онд хэвлэгдэн
гарсан. Нэгдүгээр дэвтэрээсээ хамаагүй хөгжилтэй, инээдтэй,
адал явдал нь ч сонирхолтой.

6000

4514060

ЗААНЫ ТУГАЛ ТЭРГҮҮТЭЙ ҮЛГЭРҮҮД Энэтхэгт төрж өсөн, дорно
дахины нууцлаг ертөнцийн тухай туурвисаар 1907 онд Нобелийн
шагнал хүртсэн Р.Киплингийн үлгэрийн түүвэр. Амьтдын тухай
долоон алдарт үлгэрийг нь алдрай нартаа уншиж өгөөрэй.

8000

4514061

МАГЕЛЛАН ХААГУУР ГАРСАН ВЭ? Төрийн шагналт зохиолч
Ч.Чимидийн туурвисан гайхамшигт бүтээлүүд. “Би Монгол хүн”,
“Хоёр хоньчны дууль” шүлэг, “Магеллан хаагуур гарсан бэ?”,
“Монгол домог” туужуудыг нь та сайн мэднэ. Одоо хүүхдүүддээ
уншуулаарай. Үгийн яруу, утгын цаглашгүйд морилж, Монголын
шинэ үеийн уран зохиолын сод туурвилтай учран золгож
сэтгэлийн цэнгэл эдлээрэй.

7500

4514065

МИНИЙ АНХНЫ АНГЛИ ЦАГААН ТОЛГОЙ КАРТ 30 хуудастай,
60 нүүртэй англи цагаан толгойн картууд. Таны хүүхдийн
нүдэлж цээжлэх англи үсэгнүүд. Бас анхны англи үгнүүд. Англи
өгүүлбэрийн бүтэцтэй ч танилцана. Гоё гоё зургуудтай. Монгол
ахуй, түүх, соёл, ёс уламжлал нэвт гэрэлтсэн ном.

4514064

МИНИЙ ЦАГААН ТОЛГОЙ Уншиж, бичиж сурч буй алдрай нарт
зориулан эх соёл, өв уламжлал, ахуй амьдрал, аман зохиолоос
дээжлэн бүтээсэн зурагт ном. Хүүхдэд хамгийн ойр дөт сургалт,
арга зүйгээс зохиомжилсон унших бичиг. Оньсого таавартай,
цээжилж тогтоох шүлгүүдтэй, өнгө ялган будаж зурах зургуудтай.
Эцэг эхчүүдэд чухал гарын авлага, хөтөч болно.

13000

4514016

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-1 1 дүгээр боть. 25
үлгэртэй. Цомхон. Монголын шилдэг зураач нарын зураасан
зургаар чимэглэж бүтээсэн хар цагаан зурагт ном. Үг хэллэг яруу
сайхан, хамгийн олон үлгэртэй хар цагаан ном.

5500

4514017

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-2 2 дугаар боть. Бүх
хуудас нь өнгөт. 35 үлгэртэй. 2010, 2013 оны шилдэг ном.
Хүүхэд уншиж ойлгоход хялбар, үг хэллэг яруу сайхан, хурц
тод өнгөтэй, зураг чимэглэл сайтай. Хамгийн түгээмэл, олон
үлгэртэй өнгөт зузаан ном. Хот хөдөөд борлуулалтаараа
тэргүүлж буй шилдэг ном.

10000

4514018

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-3 3 дугаар боть. Хар
цагаан 35 үлгэртэй. Монголын шилдэг зураач нарын зураасан
зургаар чимэглэж бүтээсэн ном. Үг хэллэг яруу сайхан, хамгийн
олон үлгэртэй хар цагаан ном. /Хуудас 160/

7500

4514019

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-4 4 дүгээр боть. Хар
цагаан 35 үлгэртэй. Монголын шилдэг зураач нарын зураасан
зургаар чимэглэж бүтээсэн ном. Үг хэллэг яруу сайхан, хамгийн
олон үлгэртэй хар цагаан ном. /Хуудас 160/

8000

4514044

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-5 5 дугаар боть. Өнгөт
35 үлгэртэй. Монголын шилдэг зураач нарын зураасан зургаар
чимэглэж бүтээсэн ном. Үг хэллэг яруу сайхан, хамгийн олон
үлгэртэй ном. /Хуудас 148/

9500

4514058

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД-8 “МОНГОЛ АРДЫН
ШИЛДЭГ ҮЛГЭРҮҮД” ЦУВРАЛЫН 8 ДЭВТЭР.Уншиж бичиж
сурч байгаа бага ангийнханд зориулсан, бидний сайн мэддэг
“Арвайхээр”, “Төрийн мэргэн шүүгч”, “Галуу тив хаан”, “Өнчин
цагаан ботго”, “Царцаа Намжил” зэрэг 25 шилдэг үлгэртэй өнгөт
ном. Өмнөх номын үлгэрүүд давхардаагүй. Монголын шилдэг
зураач нарын зурсан чимэг зургуудтай. 116 хуудастай, А5
хэмжээтэй ном.

4514072

МОНГОЛ БИЧИГ БОГИНО ХУГАЦААНД СУРАХ БИЧИГ
Хоролын Зандраабайдий миний бие 1939 онд 5 настай
байхдаа ахаараа заалган монгол бичиг сурснаас хойш
өдгөөг хүртэл босоо сайхан бичгээрээ бичиж туурвиж байна.
Миний шавь Бүүвэйн Чимэдбат манай ахмад багш нарын
нэг, 30 жил монгол бичиг зааж сургаж буй хэл бичгийн багш
С.Цэцэгмаагаар “Монгол бичгийг богино хугацаанд сурах
бичиг” зохиолгож ном болгон баринтаглаж зураг чимэг үйлдэн
олны хүртээл болгосон нь эх бичгээ сонирхон суралцаж буй
олон түмэнд тустай сайхан хэрэг болжээ. Анхлан суралцагч
нарт зориулсан 30 хичээлтэй энэ ном суралцахуйяа амар,
үсэг бичиг ойлгомжтой, дасгал даалгавар хөнгөн урамтай,
аргагүй л бичиг соёл дуудсан сайн ном.

4514023

4514071

МОНГОЛ ХЭЛ 1-3 АНГИ Эх хэлээрээ уншиж бичиж сурч
буй хүүхдүүд аав ээжтэйгээ хичээлээ хийхдээ гарын авлага
болгон ашиглах сурах бичиг. Өнөөгийн бага ангийн хичээлийн
хөтөлбөр, арга зүйд бүрэн нийцсэн. Монгол хэлний үсгийн
ангилал, зөв бичих дүрмийн тодорхойлолтыг энгийн ойлгомжтой
үлгэрчлэн үзүүлсэн. Даалгаврууд нь товч тодорхой, оновчтой,
ойлгомжтой. Монголын зохиолчдын олон дуу шүлэг өгүүллэг
орсон. Монгол ардын үлгэр, оньсого таавар, түргэн хэллэг ч
буй. Хүүхдүүд үгийн сүлжээ бөглөн, зурагт таавар тааж тоглож
наадах зуураа даалгавраа хийн, гүн бат мэдлэг эзэмшинэ.
Энэ сурах бичиг 88 нүүртэй, А4 /210*297мм/ хэмжээтэй, бүтэн
өнгөт ном. Хавтас 300 грамм шохойтой цаас, бүрэлттэй. Дотор
хуудас офсет 110 грамм.

15000

4514022

НООРХОЙ ЖААЛЫН ҮНЭН ТҮҮХ “Жеймс Гринвуд” Хойд эхдээ
зодуулан хөөгдөж, Лондонгийн гудамжинд гарсан найман настай
тэнэмэл жаалын санаанд оромгүй адал явдалууд. 1866 он B5,
142 хуудастай, хар цагаан зурагтай.

7000

4514010

ӨВГӨН ТЭНГИС 1954 онд Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл.
Баруунд дунд сургууль коллежид хүүхдүүдэд заавал уншуулж,
судлуулж, эссе бичүүлдэг ном. Америкчууд энэ номыг хүн
төрөлхтөний сод бүтээл гэж үздэг. СГЗ Готовын Акимын төрөлх
хэлнээс нь яруу сайхан орчуулсан бүтээл. A5, 150 хуудастай, хар
цаган зурагтай.

5000

4514003

СҮН ДАЛАЙН ХӨВӨӨ ТИЙШ Гурамсан романы сүүлийн
шашдирийг Монгол Улсын Соёлын гавъяат зүтгэлтэн, их гүүш
ГОТОВЫН АКИМЫН орчуулгаар танд толилуулж байна. Үгийн
яруу утгын цаглашгүйд морилон саатаарай. 30 оронд 50 хэлнээ
хөрвүүлэгдсэн алдарт роман яруу сайхан орчуулгатайгаар анх
удаа таны гар дээр очиж буй нь энэ. /Хуудас 388/

11000

4514067

ТОМЬЁОНЫ ХУРААНГУЙ “””ТОМЬЁОНЫ ХУРААНГУЙ””.Анги
анги, он он дамжсан олон сурах бичгийн хаа нэгтээ байгаа томьёо
ойлголт ухагдахууныг олохуйяа хялбар болгон нэгтгэсэн өдөр
тутмын гарын авлага. Монгол хэл, алгебр, геометр, физик, хими,
газар зүйн хичээлийн бүх томьёо цөм бүрэн. Өнөөгийн сургалтын
агуулгад бүрэн нийцсэн. Хичээлийн хуваарь, тэмдэглэлтэй. 70
хуудастай, А5 хэмжээтэй.”

4500

4514063

ТОРМЕСИЙН
ЛАСАРАЛЬО
ХҮҮГИЙН
АДАЛ
ЯВДАЛ
“””ТОРМЕСИЙН ЛАСАРАЛЬО ХҮҮГИЙН АДАЛ ЯВДАЛ””.
Сервантесийн “”Дон Кихот””-той зүйрлэдэг өвөрмөц сонин бүтээл.
1554 онд анх хэвлэгдэж гарсан, нэр нь үл мэдэгдэх зохиолчийн
туурвил. Сургуулийн дунд ангийнханд төдийгүй томчуул ч уншсан
сонирхолтой ном. Сохор бадарчны хөтөч болон зовж зүдрэхийн
туйлд хүрч, харамч ламын барлаг болон өлсөж үхэхээс наахнуур
яваа жаалхүүгийн өрөвдмөөр адал сонин амьдралын тухай
өгүүлнэ. А5, 64 хуудастай, хар цагаан зурагтай.”

4500

4514070

УЛААН ХАМБАН ЗОДОГТ БУЮУ ТАВЫН ДАВАА Уул номыг
цогцлоосны утга учир нь монгол амьдрал ахуй, монгол сэтгэлгээг
зохиолын баатрууддаа шингээх гэж эрмэлзсэн онцлогт
тулгуурласанд оршино. Тухайлбал “Улаан хамбан зодогт буюу
тавын даваа” туужид XX зууны эхэн үеийн домогт монгол
бөхийн амьдрал түүхээс сэдэвлэснээрээ, “Унага”, “Эмээ”, “Гүүр”
өгүүллэгт цэрэг дайны ээдрээнээс санаа авснаараа, “Хөндий
тоосорч байна”, “Цагаан сар”, “Цагаан хайнаг бид хоёр” өгүүллэгт
хөдөө нутгийн өвгөд, өсвөр залуусын сэтгэлгээг тусгаснаараа
бодит амьдралын үндэстэй гүн холбоотой хэмээн үзэж болно.

7000

4514037

УСНЫ ЭРГҮҮЛЭГ БУЮУ БОРЗООНЫ ЯВДАЛ П.Лувсанцэрэнгийн
Монголын шинэ үеийн уран зохиолд үнэт өв болгон үлдээсэн хоёр
сайхан тууж энэ номд оржээ. 1971 онд бичсэн туужууд. Уншихад
үнэнхүү амттай, монгол амьдрал нэвт гэрэлтсэн бүтээлүүд.

9500

4514012

ХОРИХ ЛАГЕРИЙН ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД -2 Хорих лагерийн
өгүүллэгүүд-1 номны 2 дугаар дэвтэр бөгөөд бас л 1930 аад
оноос 1950 иад оны дунд үе хүртлэх Оросын хорих лагерийн
аймшигт явдлуудын тухай өгүүлдэг. Дэлхийн баримтат утга
зохиолын сод бүтээл хэмээн тооцогддог өгүүллэгүүд.

12000

4514011

ХОРИХ ЛАГЕРИЙН ӨГҮҮЛЛЭГҮҮД-1 Орос улсад тас хориотой
байсан энэ өгүүллэгүүд 1990 оноос хойш олны хүртээл болж
эхэлсэн бөгөөд Сталины хорих лагерийн аймшигийг 20 жил
биеэр туулж амьд мэнд үлдсэн хүний өчил юм. Оросын хорих
лагерийн санаанд оромгүй адал явдлуудын тухай өгүүлнэ.

12000

4514039

ХӨГШИН ЧОНО УЛЬСАН НЬ Төрийн хошой шагналт Донровын
Намдаг. Монголын хүүрнэл зохиолын оргил бүтээл. Хорь гаруй
жил хэвлэгдэхгүй дарагдаж байгаад алдарт зохиолчийг нас
барсны дараа олонд хүрсэн тууж. А5, 148 хуудастай, хар цагаан
зурагтай.

7500

4514034

ХҮҮХДИЙН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ /АНГЛИ ЦАГААН ТОЛГОЙ/
Хүүхдэд англи үсэг үг таниулахад нэн тохиромжтой, 26 өнгөт
зурагтай зурагт хуудас. Монголын анхны хүүхдийн өндөр
хэмжигч. Монгол хадмал орчуулгатай монгол зурагтай учир
хүүхдэд ойр, ойлгоход амархан. Үзүүлэн болгож ашигласан
ч болно. Хаа ч хэрэглэсэн тохиромжтой авсаархан. Хэмжээ:
Өндөр-75см. Өргөн-24см.

2500

4514054

ХҮҮХДИЙН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ /МОНГОЛ ЦАГААН ТОЛГОЙ
ҮСГИЙН АНГИЛАЛ/ “Хүүхдийн өндөр хэмжигч” Монгол цагаан
толгойн 35 үсгийг эгшиг, гийгүүлэгч онцгой гийгүүлэгч тэмдэг
үсгээр ялгасан өнгөт зурагт хуудас. Эгшиг гийгүүлэгчийг өнгөөр
ялгасан учир цээжилж тогтооход хялбар, 1-р ангийн хүүхдүүдийн
уншиж сурахад нэн дөхөмтэй гарын авлага. Хэмжээ: өндөр-75см,
өргөн-24

2500

4514035

ХҮҮХДИЙН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ /ТОО ТООЛОЛ/ Өнгөт зурагтай. 12
жилийн шүлэгтэй, тоо тоололтой зурагт хуудас. Ийм өндөр хэмжигч
урьд нь гарч байгаагүй, Монголд анхных. Үржүүлэхийн хүрдтэй.
Хэмжээ: Өндөр-75см. Өргөн- 24см. Үзүүлэн болгож ашигласан ч
болно. Хаа ч зүүж, нааж хэрэглэсэн тохиромжтой авсаархан.

2500

4514055

ХҮҮХДИЙН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ /ТООНЫ ХҮРД/ Бага ангийн
хүүхдийг тоо бодуулж сургахад нэн тохиромжтой тооны хүрд
бүхий гарын авлага. Том өнгөөр ялгасан учир цээжилж тогтооход
тохиромжтой. Хэмжээ: өндөр-75см, өргөн-24

2500

3500

8000

8000

9000

8500

НОМ

4514053

ХҮҮХДИЙН ӨНДӨР ХЭМЖИГЧ /ҮЕИЙН ХҮСНЭГТ-ЗУРАГТ
ХУУДАС/ “Хүүхдийн өндөр хэмжигч” 35 үсгийг урт богино хос
эгшигээр нь амилуулан ангилж зураг чимэглэлтэйгээр хүүхдэд
ойлгомжтой хүснэгтэлсэн том зурагт хуудас. Цэцэрлэг болон 1-р
ангийн хүүхдүүдийн уншиж сурахад нэн дөхөмтэй гарын авлага.
/Хэмжээ: Өндөр-59 см, Өргөн-42см/

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

4354004
2500

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4463008

МОНГОЛ АРДЫН ДОМОГ ҮЛГЭР

12000

4463003

МОНГОЛ АРДЫН ҮЛГЭР

8000

4463006

РЕЙКИ УВИДАС

7000

4463007

ЭЛЭГ ЦӨСНИЙ ЧУЛУУГ ГАРГАХ ХАМГИЙН ХЯЛБАР АРГА

3000

4463001

ЭМ ДОМЫН ЗАСАЛ

4000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4381141

“ИХ АЯНЫХАН” РОМАН Их аяныхан БНМАУ-ын онцгой
даалгаврыг хүлээн авсан ачааны машины жолоочдын амьдрал
ахуй, ар гэр, хайр сэтгэлийн ээдрээт харилцааг өгүүлсэн зохиол.
Ганган Гонгор, хэнэггүй Жамбал, баазын дарга Шагдар гээд зан
ааш, үйл хөдлөл бүр нь өөр хүмүүсийн нэг зорилгын төлөөх
адал явдлууд нь уншигчдыг эрхгүй татаж, дөрвөн цагийн аясад
техникийн хүчийг үзэн, улсын даалгавраа амжилттай биелүүлж
яваа жолоочид тэдний ар гэрийн амьдралыг нэгд нэгэнгүй
өгүүлжээ.

20000

4381058

NATURAL WONDERS OF MONGOLIA
Энэхүү байгалийн
сэдэвчилсэн лавлах номыг эх дэлхий, цэнхэр гарагаа чин
сэтгэлээсээ хайрладаг, эх орныхоо үзэсгэлэнт байгалийг
мэдрэхийг хүсэгч хүн бүхэнд зориулав. /Англи хэлээр/

25000

4381078

NATURAL WONDERS OF MONGOLIA /NEW/

39900

4381132

АВГА АХ

12000

4385080

АЛТАН ЗАГАСНЫ ҮЛГЭР Дэлхийн олон орны хэл дээр
орчуулагдан гарсан үеийн үед хүүхэд багачуудын унших дуртай
“Алтан загасны үлгэр”-ийг Ц.Дамдинсүрэн гуайн орчуулснаар
бүрэн эхээр нь орос, монгол хадмал орчуулгатайгаар хүргэж
байна

3000

4381016

АМУЛЬ Монгол улсын өвөрмөц угсаатан болох цаатангуудын
ахуй амьдралын сонин хачинг өгүүлсэн үргэлжилсэн үгийн
зохиол.

18000

4381065

АМЬДРАЛЫН ХАВАР СГЗ зохиолч Чойжилсүрэнгийн /Ард Аюуш/
сэтгэлд хоногшсон тууж, өгүүллэгийн ном.

8000

4381095

АРАВ ДАХЬ ХАВРЫН ҮДЭСШЛЭГ

9900

4381094

АСРАХ ГАЗРЫН АНИРГҮЙ ШИВНЭЭ

9900

4381045

БИ ЧАДНА Тоглоомоор нь дамжуулан хүүхдэд сурах үйл явцыг
сонирхолтой болгож “Сурах нь хөгжилтэй, сонирхолтой зүйл
юм” гэсэн ойлголтыг хүүхдэд төрүүлэх зорилготой. Сургуулийн
өмнөх хүүхдийн бүтээлч чадварыг хөгжүүлэх, танин мэдэхүйн
чиглэлийн ном юм.

5000

4381134

БУДДАГ НОМ /GO GETTERS, BABY SHARK/

3500

4381098

БУУРИН

9900

4381147

ГАЗАР ШОРОО-1 /ХАТУУ ХАВТАСТАЙ-Д.МААМ / Манжийн
дарлалын үед Дарьгангийн хошуу нь онцгой бүс байсан бөгөөд
энэ нутгийн ард түмний өвөрмөц ёс заншил, аж төрөл, ангийн
хурц ширүүн зөрчил тэмцлийг уран сайхны аргаар яруу сайхан
дүрслэн үзүүлсэн зохиол билээ.

35000

4381148

ГАЗАР ШОРОО-2 / ХАТУУ ХАВТАСТАЙ-Д.МААМ / Манжийн
дарлалын үед Дарьгангийн хошуу нь онцгой бүс байсан бөгөөд
энэ нутгийн ард түмний өвөрмөц ёс заншил, аж төрөл, ангийн
хурц ширүүн зөрчил тэмцлийг уран сайхны аргаар яруу сайхан
дүрслэн үзүүлсэн зохиол билээ.

40000

4381149

ГАЗАР ШОРОО-3 / ХАТУУ ХАВТАСТАЙ-Д.МААМ/ Манжийн
дарлалын үед Дарьгангийн хошуу нь онцгой бүс байсан бөгөөд
энэ нутгийн ард түмний өвөрмөц ёс заншил, аж төрөл, ангийн
хурц ширүүн зөрчил тэмцлийг уран сайхны аргаар яруу сайхан
дүрслэн үзүүлсэн зохиол билээ.

30000

4381105

ГАЗАР ШОРОО-I /ЗӨӨЛӨН ХАВТАСТАЙ -Д.МААМ/

25000

ҮНЭ

4381106

ГАЗАР ШОРОО-II /ЗӨӨЛӨН ХАВТАСТАЙ-Д.МААМ /

30000

80000

4381107

ГАЗАР ШОРОО-III /ЗӨӨЛӨН ХАВТАСТАЙ- Д.МААМ /

20000

4381133

ГУТАЛГҮЙ ТАГТАА

10000

25000

4514059

ЧИН ЗОРИГТ ТУГАЛГАН ЦЭРЭГ ТЭРГҮҮТЭЙ ҮЛГЭРҮҮД
“Х.Х.АНДЕРСЕН. “”ЧИН ЗОРИГТ ТУГАЛГАН ЦЭРЭГ ТЭРГҮҮТЭЙ
ҮЛГЭРҮҮД””.Х.Х.Андерсений үлгэрүүдийг сонгомол эхээс
нь хөрвүүлсэн шилдэг орчуулгатай бүтээл. 21 үлгэртэй.
Хураангуйлж хасаагүй бүрэн эхээрээ байгаа үлгэрүүд. Хамгийн
алдартай бүтээлүүд нь бүгд багтсан 170 хуудастай, B5 хэмжээтэй
хар цагаан зурагтай ном.”

8500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4536001

ЦАГААН ГЭГЭЭ Ном маань дотроо хоёр бүлгээс бүрдэх бөгөөд
дотооддоо буюу Монгол орноор аяласан тэмдэглэл болон
Гадаад орноор аялсан тэмдэглэлүүд багтаж байгаа.

ҮНЭ
19900

Өлгийсайхан.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4406017

АНГЛИ ХҮНИЙ НЭРИЙГ
НЭРИЙГ АНГЛИАР

ҮНЭ

4406016

АУГАА ХҮМҮҮСИЙН ЭГЭЛ БУС ХУВЬ ЗАЯА

6000

4406020

БИЕЭ АВЧ ЯВАХ СОЁЛ

8000

4406009

ДЭЛХИЙН АЛДАРТАЙ 100 ХОТ

8000

4406011

ДЭЛХИЙН АЛДАРТАЙ МУЗЕЙ ГАЛАРЕЙ

4406023

ДЭЛХИЙН
АУГАА
ДАСГАЛЖУУЛАГЧИД

4406004

ДЭЛХИЙН СУУТ ХӨГЖМИЙН ЗОХИОЛЧИД

8000

4406007

ДЭЛХИЙН УРАН ЗУРГИЙН ДЭЭЖИС

10000

4406019

ДЭЛХИЙН УУЛ УУЛХАЙН ТҮҮХ

5000

4406014

ЕР БУСЫН АЯЛАЛ

2000

4406005

ЕРТӨНЦИЙН 100 ГАЙХАМШИГ

8000

4406013

МОРЬ ЖАВ ГУАЙ БИЛҮҮ

2000

4406021

ОСИДОРИЙН НУГАС

6000

4406008

СТАЛИНИЙ ОРЧУУЛАГЧААР АЖИЛЛАСАН ОН ЖИЛҮҮД

8000

4406022

СТАЛИНЫ НУУЦ АМРАГИЙН ДУРСАМЖ

8000

4406018

СТАЛИНЫ ҮЗМЭРЧ ГЭЖ

12000

4406001

СУУТ ЦЭРГИЙН ЖАНЖНУУД

8000

4406012

ТУУР ТӨРСӨН НЬ

2000

4406010

ХУН ШУВУУ

2000

4406006

ЦУСАН ӨШӨӨ

6000

4406024

ЦУУТАЙ ТАМИРЧИД

12000

4406025

ЧӨЛӨӨТ БӨХИЙН СПОРТЫН ОЛИМПИЙН БОЛОН ДЭЛХИЙН
АЛДАРТНУУД

10000

4406015

ЭХНЭРИЙНХЭЭ СЭТГЭЛИЙН САЙХАНД ДУРЛАСАН НЬ

4000

ХӨЛ

МОНГОЛ

БӨМБӨГЧИД,

ХҮНИЙ

3000

9000
ХААЛГАЧИД,

8000

Өмгөөллийн ЭМДИЭС энд ХААНЛЕКС ХХН
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4542001

ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТ
Өрхийн үйлдвэрлэл сэтгүүл

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4113001

АМЬДРАХ УХААНД СУРАХ БИЧИГ Энэ ном нь1994 онд
хэвлэгдсэн “Та өөрөө үйлдвэрлэгч” номыг зураг тайлбараар
өргөтгөн бичсэн 2 дахь хэвлэл бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэл
болон өдөр тутмын бүтээлч ажлын 300 гаруй арга технологийг 10
бүлэгт багтаан бичжээ.

ҮНЭ

20000

Пүрэвдорж.Л
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4264002

ЧИНГИС ХААН БУЮУ ТЭНГЭРИЙН УВДИС /2 БОТЬ/ Түүхэн
роман

ҮНЭ

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4603150

ДОМОГТ ХҮРЭН ХАЛЗАН РОМАН

50000

С.Оюун
ҮНЭ
10000

Содном.Н
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4633001

ЮМ БҮХЭН УЧИРТАЙ Монгол ардын үлгэр

9000

Соёл яруу найргийн академи
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4354001

ГЭГЭЭНТЭН Зохиолч Г.Мэнд-Ооёогийн туурвисан “Гэгээнтэн” хэмээх
шинэ роман XIX зууны Монголын их соён гэгээрүүлэгч, Ноён хутагт
Данзанравжаагийн ер бусын ид шидлэг гайхамшигт далд ертөнцөөр
аялуулах болно. Шамбалын нууц оршсон Хутагтынхаа нандин
өвийг авч үлдэхийн төлөөх тахилч О.Түдэвийн амьдралын нууцлаг,
бишрэм түүхийг романы үйл явдалтай сүлэлдүүлэн өгүүлжээ

ҮНЭ

29000

ҮНЭ

Сэлэнгэ пресс ХХК-Анд паблишн ххк

Өдрийн сонины Ж.Гангаа

МОНГОЛООР,

29000

Сүмбэр.Ц
Индекс

ЦАГААН ТОЛГОЙ Эх хэлээрээ анх уншиж бичиж сурч буй
хүүхдүүд аав ээжтэйгээ хичээлээ хийхдээ гарын авлага болгон
ашиглах сурах бичиг. Өнөөгийн сургуулийн өмнөх боловсролын
болон бага ангийн хичээлийн хөтөлбөр, арга зүйд бүрэн
нийцсэн. Кирилл бичгийг хүүхдэд ойр дөт байдлаар үсгүүдийг
нь зургаар төлөөлүүлэн ойлгуулсан, дотроо дасгал ажилтай,
гар зүгшрүүлэх хуудастай, бага ангийн элементээр бичих
даалгавартай өвөрмөц сурах бичиг.Энэ сурах бичиг 112 нүүртэй,
А4 /210*297мм/ хэмжээтэй, бүтэн өнгөт ном. Хавтас 300 грамм
шохойтой цаас, бүрэлттэй. Дотор хуудас офсет 110 грамм.

4514073

ШИЛИЙН БОГД /Г.МЭНД-ООЁО/
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ҮНЭ

4381118

ДАЙСИКУ

18000

4381100

ДОМОГ УНШААД ӨГӨӨЧ

21000

4381097

ДӨЧИН НАСНЫ ХАВАР

9900

4381003

ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ХҮҮРНЭЛ
Дэлхийн 60 гаруй орны
хүүхдийн зохиолчдын шилдэг өгүүллэг, үлгэрүүд багтсан.

20350

4381135

ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ХҮҮРНЭЛ ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-1

10000

4381136

ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ХҮҮРНЭЛ ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-2

10000

4381137

ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ХҮҮРНЭЛ ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-3

10000

4381002

ДЭЛХИЙН ХҮҮХДИЙН ЯРУУ НАЙРГИЙН ДЭЭЖ Дэлхийн 60
шахам орны 200-гаад хүүхдийн зохиолчдын шүлэг, найраглалаас
орсон.

17600

4381124

ДЭЛХИЙН ЦУУТАЙ ЛУЙВАРЧИН ХҮҮХНҮҮД

15000

4381091

ЗАЛУУ ЭХНЭР / МАЙН РИД /

18000

4381092

ЗАСАГ БАРИГЧИЙН ОХИН / ДЮМА /

18000

4381109

ЗАХИАЛГАТ АЛЛАГА-II ДЭВТЭР

12900

4381110

ЗАХИАЛГАТ АЛЛАГА-III ДЭВТЭР

12900

4381111

ЗАХИАЛГАТ АЛЛАГА-IV ДЭВТЭР

12900
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УРАН ҮЙЛ-1 ОЁДОЛ УРАН ҮЙЛ-1 НЭХМЭЛ БЭЛЭН ЦААСАН ЭСГҮҮР
Эмэгтэй европ хувцас

Эмэгтэй европ хувцас

Индекс: 4601004

Эмэгтэй европ
хувцас

Индекс: 4601005

Индекс:
4601006
Үнэ:
5ш хувцасны
эсгүүр 29,000₮
Эсгүүр
захиалахдаа:
Манай “Төгс
эмэгтэйн
ширээний ном”
хуудас руу орж
150 хувцаснаас
сонгосон
хувцасны
кодоо явуулна.

ОЁДОЛ багц номонд:
Багцын үнэ: 60,000₮
1. Үндсэн ном (А4, 200 хуудас) - Оёдол эсгүүрийн 100 хичээл
(Үлгэр гаргах, эсгүүр биедээ тааруулах, даавуутай ажиллах... гм).
Мэргэжлийн хэллэгийг энгийнээр тайлбарласан, өнгөт зурагтай.
Эмэгтэй европ 50 хувцас эсгэх, оёх арга, бэлэн эсгүүртэй
2. Дагалдах ном (B5, 224 хуудас)-100 хувцас оёх арга, ажлын зураг
3. Цаасан эсгүүр 4ш (1 метр*70см)-50 хувцас 2 хэмжээст 100 эсгүүр

ОЁДОЛ ТӨЛӨВЛӨГЧ
Индекс: 4601007
ДЭВТЭР
Үнэ: 25,000₮

Хэмжээ: 21х21см
(дөрвөлжин),
100 хуудастай,
хатуу хавтастай
тул зурж бичихэд
эвтэйхэн.

Дэвтэр хөтөлснөөр
та ажлаа жил, улирал,
сар, 7 хоногоор
төлөвлөж, эд
материалаа бэлтгэх,
ажил болон санхүүгээ
хянах, алдаагаа эргэн
харж шинэ санаа олох
зэрэг бүх асуудлаа нэг
дор төвлөрүүлж, цаг
хугацааг маш ихээр
хэмнэх болно.

- Хувцасны загвар зурах цэгтэй хуудсууд
- Биеийн хэмжээс тэмдэглэх загвар дүрс
- Даавууны дээж нааж хавсаргах талбай
- Оёдолд гарсан ололт, дутагдлын тэмдэглэл
- Материалын тооцоо, санхүүгийн бүртгэл
- Хувцас захиалгын хуудастай

НЭХМЭЛ багц номонд:
Багцын үнэ: 60,000₮
1. Үндсэн_ном. (А4, 200 хуудастай) - Дэгээ болон хос
зүүний 100 хичээл. Орчин үеийн нэхмэлийн шилдэг
техникүүдийг энгийн үг хэллэг, өнгөт зургаар тайлбарласан.
Эмэгтэй 50 хувцас нэхэх арга, схемийн хамт орсон.
2. Дагалдах_ном. (B5, 200 хуудастай) - Эмэгтэй 100
хувцас нэхэх аргачлал, схемийн хамт орсон болно.

АМТАТ ЗООГ
Индекс: 4601001
Үнэ: 30,000₮

Эсгүүрийн онцлог: 1 хувцас 2 хэмжээтэй. Эсгүүрийг
биедээ тохируулах, хувцсыг оёх заавар, биеийн хэмжээний
хүснэгт бүхий гарын авлага, эсгүүрийг наах зориулалтын
наалт дагалдана.
Эсгүүрийн хэмжээ: 1 хувцасны эсгүүр 1,2 метр * 30см
хэмжээтэй, хувцасны овор хэмжээнээс хамааран 2-7 хэсэг
болно. Хэсгүүдийг хооронд нь нааж, эсгүүрийг хайчилж авна.

ГОО САЙХАН
Индекс: 4601002
Үнэ: 30,000₮

ЭРҮҮЛ ГООЛИГ
БИЕИЙН НУУЦ
Индекс: 4601003

Үнэ: 30,000₮
Эрүүлээр турж, илүүдэл жингээ хасан, амьдралын
зөв хэвшилтэй болоход зориулсан гарын авлага
Номон доторхи
бүлгүүд:
Таргалалтын
тухай ойлголт,
эрүүл зөв хоол
хүнс, дасгал
хөдөлгөөний
ач тус, эрүүлээр
жин хасах цогц
аргууд, зохистой
хоолны жорууд

А4, өнгөт, 200 хуудас

Бидэнтэй холбоо барих утас: 8614-2460, 9414-2460

А4, өнгөт, 200 хуудас

Фэйсбүүк хаяг: Төгс эмэгтэйн ширээний ном

В5, өнгөт,
200 хуудас
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ЗАЯА ТАВИЛАН-Ж.БЯМБА Эрдэнэт хотын бүтээн байгуулалтад
хувиарлагдсан хэсэг залуусын тоос, тортогтой аян замын дунд
сэтгэл татам халуун яриагаар эхэлнэ. Бие биедээ татагдах
залуусын хайр дурлал, атаа жөтөө зохиолыг цааш хөтлөх
нууцлаг дүрүүд үргэлжид анхаарал татна. Эхний бүлэг дуусахад
тэдний хувь тавилан хэрхэх бол, цаашаа юу тохиох бол гэсэн
хүлээлт, догдлол өөрийн эрхгүй үүснэ.

20000

4381127

МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ЦОМОРЛОГ-ЕРӨӨЛ

5000

4381129

МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ЦОМОРЛОГ-ЕРТӨНЦИЙН 3

5000

4381131

МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ЦОМОРЛОГ-ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГ

5000

4381128

МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ЦОМОРЛОГ-МАГТААЛ

5000

4381130

МОНГОЛ АРДЫН АМАН ЗОХИОЛЫН ЦОМОРЛОГ-ОНЬСОГО

5000

4381125

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛМЭЛ ҮЛГЭР-1

18000

4381126

МОНГОЛ АРДЫН ШИЛМЭЛ ҮЛГЭР-2

18000

4381079

МОНГОЛ ОРНЫ БАЙГАЛИЙН ГАЙХАМШИГ

39900

4381023

МОНГОЛ ТУУРГАТНЫ АМАН ЗОХИОЛЫН ЧУУЛГАН Монгол
туургатан түмний аман зохиолын дээжээс түүвэрлэн оруулсан.
Халх, буриад, дөрвөд, баяд, захчин, ойрд, казак зэрэг ястнуудын
дуу, үлгэр домог, цэцэн үг, оньсого зэрэг бүтээлүүд багтжээ.

20350

4381117

МОНГОЛ ШОГ РОМАНУУД

30000

4381071

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-1 Монголын
уран зохиолын түүхэн домог болон үлдсэн нэрт зохиолчид тэдний
залгамж халаа болсон үе үеийн авьяаслаг зохиолчдын шилдэг
бүтээлүүдээс бүрдсэн тус ном нь 1982 оноос хойш гарч байгаа
хүүхдийн бүрэн хэмжээний цуврал 5 боть ном юм.IV, V боть
нь хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчдэд зориулж байгаагаараа
онцлог юм.

24000

4381072

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-2 Монголын уран
зохиолын түүхэн домог болон үлдсэн нэрт зохиолчид тэдний залгамж
халаа болсон үе үеийн авьяаслаг зохиолчдын шилдэг бүтээлүүдээс
бүрдсэн тус ном нь 1982 оноос хойш гарч байгаа хүүхдийн бүрэн
хэмжээний цуврал 5 боть ном юм.IV, V боть нь хүүхэд залуучууд,
насанд хүрэгчдэд зориулж байгаагаараа онцлог юм.

25000

4381073

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-3 Монголын уран
зохиолын түүхэн домог болон үлдсэн нэрт зохиолчид тэдний залгамж
халаа болсон үе үеийн авьяаслаг зохиолчдын шилдэг бүтээлүүдээс
бүрдсэн тус ном нь 1982 оноос хойш гарч байгаа хүүхдийн бүрэн
хэмжээний цуврал 5 боть ном юм.IV, V боть нь хүүхэд залуучууд,
насанд хүрэгчдэд зориулж байгаагаараа онцлог юм.

25000

4381074

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-4 Монголын
уран зохиолын түүхэн домог болон үлдсэн нэрт зохиолчид тэдний
залгамж халаа болсон үе үеийн авьяаслаг зохиолчдын шилдэг
бүтээлүүдээс бүрдсэн тус ном нь 1982 оноос хойш гарч байгаа
хүүхдийн бүрэн хэмжээний цуврал 5 боть ном юм.IV, V боть
нь хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчдэд зориулж байгаагаараа
онцлог юм.

4381075

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ДЭЭЖ-5 Монголын
уран зохиолын түүхэн домог болон үлдсэн нэрт зохиолчид тэдний
залгамж халаа болсон үе үеийн авьяаслаг зохиолчдын шилдэг
бүтээлүүдээс бүрдсэн тус ном нь 1982 оноос хойш гарч байгаа
хүүхдийн бүрэн хэмжээний цуврал 5 боть ном юм.IV, V боть
нь хүүхэд залуучууд, насанд хүрэгчдэд зориулж байгаагаараа
онцлог юм.

28000

4381064

МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ХОШИН ШОГ ЗОХИОЛЫН ТҮҮВЭР
Монголын хүүхдийн зохиол дахь хошин бүтээлээс бүрдсэн
түүвэр. Энэхүү түүвэр нь хүүхдэд зориулсан анхны шог зохиолын
түүвэр болно.

17000

4381030

МӨНХ ЗУЛ Билиг танхай зохиолч Р.Чойномын зохиолч бүсгүй
Ш.Дулмаад бичсэн захидлаас бүтсэн сонирхолтой ном.

3800

4381123

МӨРИЙЧИН

18000

4381122

МЯНГАН ЗАХИДАЛ

27000

4381104

НӨМГӨН ЭР / Т.МАНДИР /

13900

4381088

НУУРЫН ХАТАН ХААН /МАЙН РИД /

10000

4381011

САНАЛ ГОМДЛЫН ДЭВТЭР Монголын шог хошин зохиолын нэрт
мастер Ж.БАРАМСАЙН шог өгүүллэгүүдээс бүтсэн ном.

10000

4381102

САРАН ЗЭВ

12000

4381140

СУРГААЛТ ҮЛГЭР ДОМОГ

5500

4381143

СЭТГЭЛД ХОНОГШСОН ДУУ

9900

4381093

ТАЧААЛЛЫН ХАТАН ХААН / ДЮМА /

18000

4381066

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД-1 Алдарт зохиолч Л.Толстойн хүүхдэд
зориулсан богино хэмжээний үлгэр, өгүүллэгийн цуврал 5 ном.

3500

4381067

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД-2 Алдарт зохиолч Л.Толстойн хүүхдэд
зориулсан богино хэмжээний үлгэр, өгүүллэгийн цуврал 5 ном.

3500

4381068

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД-3 Алдарт зохиолч Л.Толстойн хүүхдэд
зориулсан богино хэмжээний үлгэр, өгүүллэгийн цуврал 5 ном.

3500

4381069

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД-4 Алдарт зохиолч Л.Толстойн хүүхдэд
зориулсан богино хэмжээний үлгэр, өгүүллэгийн цуврал 5 ном.

3500

4381070

ТОЛСТОЙН ҮЛГЭРҮҮД-5 Алдарт зохиолч Л.Толстойн хүүхдэд
зориулсан богино хэмжээний үлгэр, өгүүллэгийн цуврал 5 ном.

3500

4381096

ТӨМӨР ХАТАГТАЙ

9900

4381144

ТУНГАЛАГ ӨНГӨ-Ч.НАРАНЦЭЦЭГ Гэгээлэг, мөрөөдөмтгий өсвөр
насныханд зориулсан зохиол хуруу дарам цөөн. Түүн дундаас
өсвөр насныхны асуултад хариулж, яг найз шиг ярилцах ном нэн
ховор. Тэгвэл “ТУНГАЛАГ ӨНГӨ” найз чинь чиний нууцыг хэзээ
задлахгүй гэж амлая.

10000

4381103

ТҮГШҮҮРТ АЯЛАЛ / Т. МАНДИР /

12900

4381120

УЛААН СУХАЙ

19000

4381119

ҮЙЛИЙН ҮР

19000

4381085

ҮЛГЭРИЙН ДАЛАЙ-2 /МОНГОЛ АРДЫН ҮЛГЭР/

8900

4381142

28000

4381007

ҮНЭНИЙ ХОРВОО Утгын гурван роман: Монголын үргэлжилсэн
үгийн зохиолын нэрт төлөөлөгч Жигжидийн Бямбын нэгэн үеийг
долиглуулж байсан манай шинэ үеийн уран зохиолын сор бүтээл
болох утгын гурван роман Энэ сайхан цуврал номыг, номонд
дуртай уншигч та бүхэндээ өргөн барьж байна.

15000

4381145

ХАЙРЦАГ Хүн бол оршин буй бодьгал дотроос хамгийн догшин
араатан.Нийгэм бол түүнийг бүтээсэн харгислал.

15000

4381138

ХАЙРЫН ТАНГАРАГ-1

18000

4381139

ХАЙРЫН ТАНГАРАГ-2

18000

4381146

ХАЙРЫН ТУХАЙ ТУУЖ Хайртай гэж хэлэлгүйгээр хайрлаж болно.
Харин хариу нэхэлгүйгээр хайрлах ямар байдаг бол? Жинхэнэ
хайрыг өгүүлэх энэхүү туужууд нь хүний сэтгэлийг эрхгүй хөндөн,
зүгээр л хайрлах ямар гайхам болохыг мэдрүүлэх биз ээ.

20000

4381114

ХИШИГТ -ДУРСАМЖИТ ТУУЖ / Х.БОЛОР-ЭРДЭНЭ/

10900

4381121

ХОЁР ХАТАН ХААН

18000

4381006

ХОРВООГИЙН ӨНГӨ Утгын гурван роман: Монголын
үргэлжилсэн үгийн зохиолын нэрт төлөөлөгч Жигжидийн Бямбын
нэгэн үеийг долиглуулж байсан манай шинэ үеийн уран зохиолын
сор бүтээл болох утгын гурван роман Энэ сайхан цуврал номыг,
номонд дуртай уншигч та бүхэндээ өргөн барьж байна.

10000

4381090

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ТӨӨРӨГ / МАЙН РИД /

12000

4381089

ХУЙХНЫ АНГУУЧИД / МАЙН РИД /

12000

4381101

ХҮҮХДЭД ЭЭ ЯМАР НЭР ӨГӨХ ВЭ?

25000

4381076

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ-1 /МОНГОЛ ЭХ
ОРОН/ Энэхүү нэвтэрхий толь нь 30 гаруй жилийн өмнө анх
хэвлэгдсэн толийн шинэчлэгдсэн хувилбар юм. Монгол улс дэлхий
дахинд ардчиллын түүчээ болж алдар цуу нь мандаж буй өнөө
үед бид эх орныхоо түүхэн замнал, ард түмнийхээ соёл, шинжлэх
ухааны уламжлал ололт амжилтыг танилцуулах зорилгоор нэртэй
эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан гурван ботиор шинээр
зохиож, өсвөр залуу үеийнхэндээ бэлэг болгон барьж байна.

65000

4381077

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ-2 /МОНГОЛЫН
ТҮҮХЭН УЛАМЖЛАЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН/ Энэхүү
нэвтэрхий толь нь 30 гаруй жилийн өмнө анх хэвлэгдсэн
толийн шинэчлэгдсэн хувилбар юм. Монгол улс дэлхий дахинд
ардчиллын түүчээ болж алдар цуу нь мандаж буй өнөө үед бид
эх орныхоо түүхэн замнал, ард түмнийхээ соёл, шинжлэх ухааны
уламжлал ололт амжилтыг танилцуулах зорилгоор нэртэй
эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан гурван ботиор шинээр
зохиож, өсвөр залуу үеийнхэндээ бэлэг болгон барьж байна.

65000

4381084

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ-3

75000

4381037

ХЭЛ ЗҮГШРҮҮЛЭХ ҮГ Эх хэлээрээ зөв ярьж сурахад энэ ном
багагүй хувь нэмэр оруулна шүү. Энд сонгогдсон хэл зүгшрүүлэх
үгс, жороо үгс нь монгол хэлний хичээлийн хүрээнд хэрэглэх,
сонирхолтой тайлбарлах, оновчтой ярьж, зөв дуудахад ашиглах
боломжтой.

4381113

ХЭЛ ХУГАЛАМ ҮГС

10900

4381012

ХЭЦҮҮ УРИЛГА Шог зохиолч Ж.Барамсайгийн хошин
өггүүлэгүүдийн цуврал номын эхний хэсэг болох энэ ном нь
зохиолчийн хэцүү урилга, тоглоом шоглоом номнуудыг нэгтгэн
шинэ загвартайгаар хэвлэгдлээ.

10000

4381046

ЦҮНХТЭЙ ИНЭЭД Хошин шог зохиолын нэрт мастер
Ж.Барамсайн хүүхдэд зориулсан өгүүллэгийн ном. Хошин аястай
өгүүллэгээс гадна зөгнөлт өгүүллэг энэхүү номонд оржээ.

5500

4381115

ЦЭНХЭР ГОРХИНЫ ӨГЛӨӨ

10900

4381005

ЭНЭРЭЛГҮЙ ХОРВОО Утгын гурван роман: Монголын
үргэлжилсэн үгийн зохиолын нэрт төлөөлөгч Жигжидийн Бямбын
нэгэн үеийг долиглуулж байсан манай шинэ үеийн уран зохиолын
сор бүтээл болох утгын гурван роман Энэ сайхан цуврал номыг,
номонд дуртай уншигч та бүхэндээ өргөн барьж байна.

15000

600

4381112

ЭСРЭГ ХУРД БУЮУ ЭСЭЭНИЙ ТУХАЙ ЭСЭЭ / П.БАТХУЯГ /

12900

4381099

ЯМАР ҮЕД ЯМАР ҮГ ХЭЛЭХ ВЭ?

21000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4481002

БУГЫН ДУУДЛАГА Залуу үе болон хүмүүсийн аж амьдралд
сургамжтай монгол ахуй амьдралыг харуулсан сэдэвтэй онц
сонирхолтой ном

25000

4481001

САЙВАР ЦАГААН ДОМГУУД Болсон явдал, хууч, яриа домогууд
өгүүлсэн маш сонирхолтой ном.

6800

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4432004

НАМХАН БОР ТОЛГОД Өгүүллэг, туурь, эссэ, бодрол, ойлго,
шинээр бичсэн богино хэмжээний 72 зохиол орсон. 2012 он 11х.х

6000

4432009

ӨШГӨГТӨӨ ОЧИНО 1921 оны эхээр журамт цэрэгт элсэж
Шаамарын шар тохойд өвс хадлан дээрэмдсэн гамингууд,
Хиагт хотод үүрлэсэн гамингийн эсрэг болон Барон Унгерний
цагаантны эсрэг тулалдсан Дамба гэдэг цэргийн тухай юм.
Тэрбээр Сайнноён хан аймгийн Сайнноёны хошуунд төржээ.
Дамба 1921 оны ХI сард Сүхбаатарын санаачлагаар байгуулсан
Ардын цэргийн дарга нарын сургуулийн анхны сурагч, цэргийн
дарга болжээ.

16000

4432005

САЙН ХААН Бат хааны Оросод хийсэн аян дайны тухай роман

18000

4432011

ХААНЫ СУРАГ ЧИМЭЭ 1911 онд Монголын зарим нэр хүнд бүхий
ноён Манж чин улсын нөлөөнөөс салж тусгаар улсаа байгуулахын
өмнө чухам хэнийгээ хаан суудалд суулгах талаар ярилцжээ.
Сайнноён хан Намнансүрэнг хаан болгох санал гарчээ. Үүний
тулд урьдчилсан бэлтгэл хэрэгтэй, түүнийг базаах нь чухал болно.
Тэрхүү мэдээнд тулгуурлан бичсэн зохиол юм. Ингээд хар шар
ихэс дээдсийн дунд ил далд янз бүрийн тэмцэл өрнөсөн тухай юм.

16000

4432007

ХААНЫ СУРАГ ЧИМЭЭ Т.Намнансүрэн ханыг хаан болгох гэж
ярилцаж байсан тухай.

14000

Сэнгээ.Ц
ҮНЭ

Товуудорж.С

НОМ
4432001

ХААНЫ УДМЫНХАН 2012 он 14.5х.х. Хубилай хааны эсрэг
Өгөөдэй хааны ач хүү Хайдав ноён Хархориноор төвлөрсөн их
монгол улс байгуулахын төлөө тэмцлийг харуулсан роман.

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

8000

4432008

ЧҮЛТЭМ БЭЙЛ Сайн ноён хан аймгийн урд биений эзэмшил нутаг
бол говийн Балдан засгийн хошуу юм. Хошуу ноён Балданы хүү
Чүлтэм шашны номд боловсорсон сэргэлэн эр Богд хаант Монгол
улсын үед эцгийнхээ хошуу ноёны албыг залгамжлан авчээ.

20000

4432002

ЭЗЭГНЭГЧИЙН ЭЦЭСЛЭЛ Хааны удмынхан романы үргэлжлэл.

12000

4432010

ЭСЭРГҮҮ ЛАМ 1700-аад оны сүүлч, 1800-аад оны эхэн үед
Сайнноён аймгийн Сайнноёны хошууны Гүрийн Тогооч гэж ламын
бодит амьдралаас сэдэвлэн бичсэн зохиол юм. Хошууныхаа
хүрээнд шашны ном үзэж сурлагаараа онцгойрсон

20000

4432006

ЭСЭРГҮҮ ЛАМ РОМАН XVII-XVIII зууны лам эхнэр авах дэг
журамтай болох тухай ярьж хийдээсээ хөөлгүүлж, хятад боол
болж зовсон тухай

Туяа.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4366005

АРДЫН ЖҮЖИГЧИН ДАМБЫН ДАМДИНСҮРЭН Ардын жүжигчин
Дамбын Дамдинсүрэнгийн тухай дурсамж ном.

ҮНЭ
13500

4366002

МӨНХ ТЭНГЭРИЙН ДОР БУГ БУРХАН 2 Түүхээс сэдэвлэсэн уран
зохиолын ном. Юмжаагийн Цэдэнбалын тухай түүхэн дурсамж.

13500

4366003

ОЙРАДЫН ТҮҮХЭН ЗУРВАС Түүхэн дурсамж.
Галданбошгот эсэн хааны бодит дурсамж.

15500

4366001

ЧОНО ЗАЛБИРАН, ХҮМҮН УЛИНА, БУРХАН УЙЛНА Богин
өгүүллэгийн түүвэр.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4321001

ШУДАРГА ЁС ОРЧИН ҮЕ null

20000

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4475011

ЖАРНЫ ДУУН ШАШТИР БАГЦ Нэг сэдэвт 12 цуврал онц
сонирхолтой роман. Адуучин, бөх хүүхэн гол баатартай монгол
малчин ардын амьдралаас үндэстэй урд өмнө гарч байгаагүй
зохиол. Хувь заяаны цадиг романы дараа бичигдсэнээрээ бичлэг
дүрслэлийн хувьд шинэ хэлбэртэй болно.

32000

4475007

ЖАРНЫ ДУУН ШАШТИР-1

8000

4475008

ЖАРНЫ ДУУН ШАШТИР-2

8000

4475009

ЖАРНЫ ДУУН ШАШТИР-3

8000

4475010

ЖАРНЫ ДУУН ШАШТИР-4

8000

4475013

МИНИЙ ХӨӨРХӨН МУУЖГАЙ

1500

4475012

МУУР БА ГӨЛӨГ

1000

4475001

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ЦАДИГ-1

14500

4475002

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ЦАДИГ-2

14500

4475003

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ЦАДИГ-3

14500

4475004

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ЦАДИГ-4

14500

4475005

ХУВЬ ЗАЯАНЫ ЦАДИГ-5

14500

4475014

ЦАГДААГИЙН ДУУЛЬ-4 Зохиолч М.Тогмидын шинэ бүтээл

10000

Тогоонтөмөр.Ю

4598001

TOYOTA PRIUS - 20 МАШИНЫ ЗАСВАР ХИЙХ ГАРЫН АВЛАГА
Хөдөлгүүр, хабрид систем, үйлчилгээ, компьютерын оншилгооны
кодын тайлал + CD

4598002

АВТО МАШИН КОМПЬЮТЕР ОНОШИЛГООГ БИЕ ДААН ХИЙХ
ГАРЫН АВЛАГА Энгийн болон хабрид машины компьютер
оншилгоог хийж сурах + CD

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4607001

ХАЙРЛАХЫН ЖАРГАЛ Дэлхийн яруу найргийн 37-р их чуулганд
шалгарсан бүтээл нь Англи хэлээр, бусад Монгол хэл бичгээр
хэвлэгдсэн.Монгол хэлний найруулга зүй, англи хэлэнд яруу
найраг орчуулах гарын авлага болно.

ҮНЭ
20000

40000

Тогооч.Б

ҮНЭ

12500

4605001

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ТОВЧ НЭГТГЭЛ

ҮНЭ
30000

Төгс эмэгтэйн шинээний ном-Сарангуай.О
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4601001

АМТАТ ЗООГ Хоол, хүнсний 500 жор

30000

4601006

БЭЛЭН ХЭВЛЭМЭЛ ЭСГҮҮР

29000

4601002

ГОО САЙХАН Гоо сайхны 500 зөвлөгөө

30000

4601007

ОЁДОЛ ТӨЛӨВЛӨГЧ ДЭВТЭР

25000

4601005

УРАН ҮЙЛ-1 НЭХМЭЛ БАГЦ

60000

4601004

УРАН ҮЙЛ-1 ОЁДОЛ БАГЦ

60000

4601003

ЭРҮҮЛ ГООЛИГ БИЕИЙН НУУЦ Эрүүлээр турж, илүүдэл жингээ
хасан, өв тэгш бие галбиртай болоход зориулсан гарын авлага

30000

ҮНЭ

Тунгалаг.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4704003

НАМАЙГ ТҮШСЭН ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫХОН Энэхүү ном
нь хувь ажлын тухай дурсамжаас илүүтэй харилцаа холбоо,
мэдээллийн технологийн салбарын 1970-аад оноос өнөөг хүртэлх
50 орчим жилийн хөгжлийн түүхтэй холбоотой ном болсон.

8000

4704001

“ЭРЭЛТ БА ХӨГЖЛИЙГ ХӨТӨЛ “Эрэлт ба хөгжлийг хөтөл” ном нь
компанийн удирдлагын багийнхан, бизнесийн хөгжил, маркетинг,
олон нийттэй харилцах харилцааны асуудлыг хариуцан ажиллаж
байгаа ажилтнууд, менежерүүд, энэ чиглэлд мэргэжил эзэмших,
мэргэшихээр зорьж байгаа ажилтнууд, оюутнуудад зориулагдсан,
14 х.х-ын хэмжээтэй, 2019 онд хэвлэгдсэн.

11000

Туул.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4449004

GOODBOYS GoodboyS хамтлагийн анхны цомог - Хайр ирлээ
монголын рок-поп урлагийн шинэхэн залгамж халаа болж төрөн
гарч ирсэн авьяаслаг хөвгүүдийн 2011 онд гаргасан тус цомогт 9
дуу 1 инструментал бүхий 10 уран бүтээл багтсан юм.

12000

МӨРӨӨДЛИЙН ЗҮГТ Хөгжимт уран сайхны кино орчин үеийн
хүүхэд залуусын үерхэл нөхөрлөл, хүсэл зорилго, хайр сэтгэлийг
дуу хөгжимтэй хослуулан бүтээсэн хүүхдийн хүмүүжилд эерэгээр
нөлөөлөх олон сэдвийг хөндөж тусгасан уран бүтээл юм.

10000

4449003

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4705001

ДИЖИТАЛ НОМЫН САНГИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА, ЗОХИОГЧИЙН
ЭРХИЙН ШИЙДЭЛ /CD/ Энэхүү номын сангаас хэрэглэгчдэд
зориулж Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг зөрчил гаргахгүйгээр
ашиглахтай холбоотой суурь мэдэгдэхүүн олгох, мэдээ, мэдээллийг
хийх, сурталчлах ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах, зохиогчийн
эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах
ялангуяа их, дээд сургуулийн оюутан, суралцагч, судлаачдад
зориулсан системтэй мэдлэг олгох ач холбогдолтой. -Виртуал
номын сан-Дэлхийн дижитал номын сан-Онлайн номын сангуудын
чиг хандлага -Виртуал мэдээллийн санг ашиглах боломжтой эх
үүсвэр -Судалгаа шинжилгээний олон улсын онлайн мэдээллийн
сан хөмрөг, хамрах хүрээ, онцлогтой танилцаарай.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

25000

Тэнгэр Бэхи Өргөө ТББ
ҮНЭ

46530004

4 УЛИРЛЫН АМИН ЧАНАР

25000

46530001

АТИЙЛ ХААН

25000

46530010

МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ХОРИО ЦЭЭРҮҮД

30000

46530006

НОМТЫН ТЭНГЭРИЙН 33 БААТАР

45000

46530003

НҮҮДЛИЙН СОЁЛ

25000

46530005

ОРЧЛОНГИЙН ЧИНАД НУУЦЫН ТАЙЛАЛ

30000

46530007

ОРШИХУЙН 6 ТИВ

45000

46530002

ТӨРИЙН ДОМОГТ 9 СУУ ХАТАД

25000

46530008

ТЭНГЭР ЗАЯАТ БУГАН БИЧИГ

50000

46530009

ХӨХ МОНГОЛ ИРГҮН АЛТАН ДЭЭД ҮНЭНИЙ ЖАМД БАДРАХУЙ

25000

Уранбилэг.Б
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4470033

БОЛОМЖ СЭТГҮҮЛ

6500

4470029

БОЛОМЖ-1 Б.Уранбилэг шинжлэх ухааны мэдлэг буюу таны
насан туршийн боловсролын тухай, мэргэжлээ хэрхэн зөв
сонгохоос эхлээд оюутан цагтаа юуг амжуулж хэрхэн суралцах,
чадварлаг мэргэжилтэн болох талаар энэ номоос уншиж өөртөө
хэрэгжүүлээрэй.

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4547001

МОНГОЛ ҮНДЭСТЭН УГСААТНАА СУДЛАЦГААЯ, ЗУРЦГААЯ
Монгол хүүхдүүд нь үндэстэн ястныхаа онцлогийг харуулсан
хувцас өмсгөлийг танин мэдэж, түүх, ёс заншил, соёлыг илүү
танин мэдэх давуу талтай.

6000

Уугантуяа.Ц

Тод-Од.Э
ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

15000

Индекс

ҮНЭ

Индекс

13500

Түмэннаст.Ч

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

Ойрадын

Түмэндэмбэрэл.Д

Тогмид.М

Индекс

53

Үржиндорж.Л
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4349001

ГРАФИК ДИЗАЙН /DVD/ Энэхүү DVD нь компьютер графикч,
график дизайнер мэргэжлээр суралцаж буй оюутан, сонирхон
хичээллэгчдэд зориулсан Photoshop, Coreldraw программын
мэргэжлийн видео бүрэн цуврал хичээлүүдийг багтаасан юм.

8000

4349003

МАША БААВГАЙ /CD-ТЭЙ/ Буддаг ном. Хүүхэлдэйн киноны DVD
–ны хамт.

5000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4592004

Е.ЕВТУШЕНКО ШҮЛГҮҮД

2500

4592002

МОНГОЛ ОРНЫ ТӨВИЙН НУТГИЙН ҮҮЛ, ТУНАДАС, АЮУЛТАЙ
ҮЗЭГДЛИЙН РАДИЛОКАЦИЙН СУДАЛГАА

12000

4592001

РАДИОЛОКАЦИЙН ЦАГ УУРЫН АЖИГЛАЛТ,
РАДАРЫН ТЕХНИКИЙН АШИГЛАЛТ

8000

4592003

ҮҮЛНИЙ НОМ

6000

4592006

ХҮН ОДНЫ ГЭГЭЭ шүлэг, найраглал, богино өгүүллэгүүд

4000

4592005

Э.ЭЛЬДЫШЕВ ШҮЛГҮҮД

2500

4592007

ЯРУУ НАЙРГИЙН ЦОМОРЛИГ Орос, Зөвлөлтийн болон Дэлхийн
150 гаруй яруу найрагч, зохиолчдын 1000 орчим алдартай шүлэг,
дуу, найраглал, утга зохиол, урлагийн талаарх яриа, хүүрнэл
зэрэг бүтээл мөн тэдний тухай товч мэдээлэл орж байна. Энэ
номноос XX зууны Орос, Зөвлөлтийн яруу найргийн гол шугамыг
мэдэрч, XIX зууны суутнууд болох Пушкин, Тургенев, Тютчев
нарын зохиолуудын дээжээс ч унших болно.

15000

Хангайсайхан.Х

ҮНЭ

МЭДЭЭЛЭЛ,

Хорлоо.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4480001

ЕРӨӨЛ МАГТААЛ

7500

4480002

ЗУУН НАЙМАН ТАРНИ

2000

4480003

ОЮУНЫ МЭЛМИЙ НЭЭХ МЭРГЭН ҮГС

3500
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Хос мастер шатрын академи
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4701005

64 ЭТЮД-1 Шатрын ХОС МАСТЕР академиас эрхлэн гаргаж буй
энэхүү бяцхан товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим
сонгодог зохиогчид, нэрт мастеруудын туурвисан бүтээл болон
тоглолтоос 64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА
БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт толилуулж байна.

8000

4701006

64 ЭТЮД-2 ХОС МАСТЕР Шатрын академиас эрхлэн гаргаж буй
энэхүү цуврал товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим
сонгодог зохиогчид, нэрт мастеруудын туурвисан бүтээл болон
тоглолтоос 64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА
БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт толилуулж байна.

8000

4701013

АЛДАРТ ШАТАРЧИН Т.ҮЙТҮМЭН Шатрын Академийн ХОС
МАСТЕР клубаас эрхлэн гаргаж буй ээлжит цувралаар Монгол
Улсын шатрын анхны олон улсын мастер Түдэвийн Үйтүмэнгийн
амьдрал, бүтээлээс уншигчиддаа танилцуулахаар бэлдэв.
2010 онд хэвлэгдсэн “Түмэнд үл мартагдах Түдэвийн Үйтүмэн”
хэмээх номонд орсон анд нөхдийн нь дурсамжийг баяжуулан,
түүний гадаадын нэрт шатарчидтай тоглосон шилдэг 64 өргийг
түүвэрлэн оруулав.

4701014

БОДОЛТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ЭМХЭТГЭЛ Шатрын
ХОС МАСТЕР академиас эрхлэн гаргаж буй шатрын бодлого
зохиомжийн цувралын 5 дахь товхимолдоо тус Академиас Олон
Улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц бодогчийг төрүүлэх зорилгоор
зохион явуулсан Бодолтын 10 гаруй онлайн (эчнээ) уралдаан
болон шууд бодолтын тэмцээний материалыг ШАТРЫН
БОДЛОГО СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД гарын авлага болгон
толилуулж байна.

4701010

8000

4701012

ГАЙХАМШИГТ 128 БОГИНО ӨРӨГ ХОС МАСТЕР шатрын
академиас клубаас эрхлэн гаргаж буй цуврал товхимлын 16
дахь дугаарт 2008 оноос өмнө 350 гаруй жилийн хугацаанд
тоглогдсон мянга мянган гайхамшигт өргүүдээс хамгийн богино
өргүүдийг түүвэрлэн орууллаа. Энэхүү товхимолд 128 богино
өрөг багтсан ба шатарт эхлэн суралцаж байгаа бяцхан сурагчдад
зориулагдсан бөгөөд сургамжтай, гайхамшигт уран нүүдэл бүхий
өргүүдийг харуулсан бүтээл юм.

10000

4701003

ГУРВАН НҮҮДЛИЙН 64 БОДЛОГО Шатрын Хос Мастер академиас
эрхлэн гаргаж буй энэхүү бяцхан товхимолд шатрын бодлого
зохиомжийн зарим сонгодог зохиогчид болон нэрт мастеруудын
миниатюр (жижигхэн) төрөлд туурвисан бүтээлээс гурван нүүдлийн
мадын 64 бодлогыг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД
дэлгэрэнгүйд шийд, тайлбарын хамт толилуулж байна.

8000

4701004

ДӨРВӨН НҮҮДЛИЙН 64 БОДЛОГО Шатрын ХОС МАСТЕР
академиас эрхлэн гаргаж буй энэхүү бяцхан товхимолд шатрын
бодлого зохиомжийн зарим сонгодог зохиогчид болон нэрт
мастеруудын миниатюр (жижигхэн) төрөлд туурвисан бүтээлээс
дөрвөн нүүдлийн мадын 64 бодлогыг түүвэрлэн авч ШАТАР
СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт
толилуулж байна.

8000

4701019

4701007

4701001

4701011

ШАТРЫН 108 ТӨГСГӨЛ ХОС МАСТЕР шатрын академиас
клубаас эрхлэн гаргаж буй энэхүү бяцхан товхимолд шатрын
бодлого зохиомжийн зарим нэрт зохиогчдын бүтээлэ болон
онолын төгслөөс 108 хялбар төгсгөлийг түүвэрлэн авч ШАТАР
СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийдийн хамт толилуулж
байна.

10000

4701017

ШАТРЫН БОДЛОГО БОДОХ ГАРЫН АВЛАГА ХОС МАСТЕР
шатрын академиас клубаас эрхлэн гаргаж буй цуврал товхимлын
17 дах цуврал бөгөөд шатрын клуб дугуйлангийн багш,
дасгалжуулагч нар болон бодлого сонирхогчдод зориулагдсан
анхны бүтээл юм.

6000

4701016

ШАТРЫН БОДЛОГЫН СУВАРГА Шатрын бодлого зохиогч
Л.Тогоохүү энэ товхимолд багтсан 108 бодлогынхоо шийдийг
түүхчилсэн байдлаар, онолын талаас нь дэлгэрэнгүй
тайлбарлахын хамт манай оронд зохиогдсон Олон улсын бодлого
зохиох уралдаануудын мэдээллийг багтаажээ.Хос мастер
шатрын Академи ивээн тэтгэж босгосон уран бүтээлийн энэхүү
өвөрмөц суварга нь Монгол оронд шатрыг үндэсний спортын
хэмжээнд дэлгэрүүлэх, Дэлхийн төвшинд өрсөлдөх чансаатай
бодогчдыг бэлтгэх зэрэгт нэмэр болох эрхэм зорилготой.

6000

4701020

ШАТРЫН ДҮРЭМ /АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР/ Энэхүү бяцхан товхимолд
2017 онд Турк улсад болсон дэлхийн шатрын холбооны 88 дахь
их чуулганаар баталж 2018 оны 1-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр
болсон “ШАТРЫН ДҮРЭМ”-ийг англи хэл дээрх бүрэн эхээр нь
толилуулж байна.

4000

4701021

ШАТРЫН ӨРГИЙН ДЭВТЭР /3 НҮҮДЛИЙН 32 БОДЛОГО/

6000

4701018

ШИНЭ ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ШАТРЫН ЭТЮДҮҮД ХОС МАСТЕР
шатрын академиас клубаас эрхлэн гаргаж буй цуврал товхимлын
19 дэх дугаарт шатрын бодлого зохиомжийн ОУХМ Б.Буяннэмэхийн
бэлдэж ирүүлсэн “ШИНЭ ЗУУНЫ ШИЛДЭГ ШАТРЫН ЭТЮД”
номыг ивээн тэтгэн хэвлүүлж уншигч та бүхэндээ толилуулж
байна. Энэхүү товхимолд өнгөрсөн зууны үеэс зохиогдсон
шилдэг мастеруудын этюд болон 2016-2018 онуудад олон улсын
уралдаанд амжилттай оролцсон гайхамшигт бүтээлүүдээс
түүвэрлэн оруулсан байна.Монголын бодлого зохиомжийн шилдэг
мастеруудын нэг ОУХМ Б.Буяннэмэхийн энэхүү бүтээл бодлого
сонирхогчдын ширээний ном байх болно гэдэгт итгэлтэй байна.

8000

6000

БЭРСТЭЙ 64 ЭТЮД ХОС МАСТЕР шатрын академиас клубаас
эрхлэн гаргаж буй шатрын бодлого, этюдийн цуврал эмхтгэлийн
18 дугаар товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим нэрт
мастеруудын туурвисан Бэрсний тоглолт оролцсон, цөөн
нүүдлийн 64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА
БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийдийн хамт толилуулж байна.

ДЭЛХИЙН АВАРГА А.КАРПОВЫН ДУРСАМЖТАЙ 13 ӨРӨГ ХОС
МАСТЕР шатрын академиас клубаас эрхлэн гаргаж буй цувралын
20 дахь товхимол болох энэхүү номонд шатрын дэлхийн
12 дахь удаагийн Анатолий Евгеньевич Карповын “Девятая
вертикаль.1978” номонд орсон өөрийн нь тайлбартай шилдэг
13 өргийг монгол хэл дээр орчуулан оруулжээ. Дэлхийн шилдэг
шатарчдын тайлбартай өргийг судлах нь шатрын спортоор
хичээллэж, ур чадвараа сайжруулах хүсэлтэй хүн бүхэнд онцгой
ач холбогдолтой юм. Та бүхэн энэ номноос дэлхийн аваргын
сэтгэлгээний онцлог, стратегийн нарийн төлөвлөлт, тактикийн
гайхамшигт уран аргуудыг олж харах болно.

8000

20000

6000

4701015

4701002

ХОЁР НҮҮДЛИЙН 64 БОДЛОГО Шатрын ХОС МАСТЕР
академиас эрхлэн гаргаж буй энэхүү бяцхан товхимолд шатрын
бодлого зохиомжийн зарим сонгодог зохиогчид болон нэрт
мастеруудын миниатюр (жижигхэн) төрөлд туурвисан бүтээлээс
хоёр нүүдлийн мадын 64 бодлогыг түүвэрлэн авч ШАТАР
СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт
толилуулж байна.

ҮНЭ

БОДОЛТЫН ТЭМЦЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ЭМХЭТГЭЛ-2 ХОС
МАСТЕР шатрын академиас клубаас эрхлэн гаргаж буй шатрын
цуврал бүтээлийн 21 дэх товхимолд Олон улсын хэмжээнд
өрсөлдөхүйц шатрын бодлого бодогчийг төрүүлэх зорилгоор тус
Академиас зохион байгуулж ирсэн шатрын бодлого бодолтын
удаа дараагийн тэмцээнүүдийн материалын эмхтгэлийн 2 дахийг
ШАТРЫН БОДЛОГО СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД зориулан гарын
авлага болон толилуулж байна.

55

ХУМАНИЗМИЙН АКАДЕМИ
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4640007

3 ЦАГААН БАГЦ НОМ

80000

4640006

БАЙХ БА БИШ Философийн эртний асуудал болох монизм
ба дуализм хоёрыг хэрхэн шийдэх вэ гэсэн асуултанд Сартр
хариулах гэж хичээж энэ номын эхэнд гол асуудалаа гаргасан.
Үүндээ нэмэгдэл болгож субект ба обект хоёрын хамааралыг
болон ямар асуудалтай гэдгийг бичжээ.

25000

4640001

БИ ӨӨРӨӨ ШИЙДСЭН Сэйоны түүхийг ярих энэ романы баатар
түүнтэй нэгэн онцгой харьцаа үүсгэсэн бөгөөд амьдралаас уйдсан
хүмүүст өөрийгөө егүүтгэхэд зөвлөх үйлчилгээ хийдэг. Тиймээс
Сэйон түүний үйлчлүүлэгч болж буй.Үйлчлүүлэгчээ үхсэний
дараа энэ залуу романдаа бичиж үхсэн үйлчлүүлэгчидийгээ
дахин амьдруулдаг.

15000

4640002

БЭЭЖИН ХОТООР ГҮЙСЭЭР Энэ роман хоёр том асуудал
хөндсөн. Нэгдүгээрт зөвхөн мөнгө хэзээ ч аз жаргал авчрахгүй.
Хоёрдугаарт зөвхөн секс хийх хэзээ ч хайр дурлалыг орлохгүй.
Мөнгө аз жаргалын хэмжүүр биш. Харин секс хийх хайр дурлалын
илэрхийлэл биш.

20000

4640003

ТОКИОГИЙН МИСО ШӨЛ Хайр дурлал, нөхөрлөл, ганцаардал,
сэтгэл зүй, ээж аав гэр бүлийн хөндийрөл, бурхан шашны
утга учир, ёс суртахууны үнэ цэнэ, цаашлаад гоо сайхныг
илэрхийлсэн энэ Японы роман шөнийн Токио хотод болж буй
хаана ч байдаг караокед дуулж наргихаас авахуулаад хүн амины
гэмт хэрэг хүртэл бүгдийг дүрсэлсэн.

25000

4640004

ТЭГШ ЭРХ ТЭГШ БОЛОМЖ Өнөөдөр тулгарсан бүх асуудалд
хариу өгсөн ном. 100 жилийн өмнө ийм ном бичигдсэн бол
Монголчууд ноёд, баячууд, түшмэд, эзэд гэх мэт бүхий л
хоцрогдолоос бүрэн салах боломжтой байлаа.

18000

4640005

ЭРХ ЧӨЛӨӨ ЭРХЭМ ҮГ Эхлэл хэсэгт эрх чөлөөтэй болохын
тулд хэрхэн 6 хувийн асуудлуудаас чөлөөлөгдөх тухай жишээн
дээр тайлбарласан. Энэ 6 чөлөөлөлтийг хийж чадвал жинхэнэ
эрх чөлөө рүү явах боломжтой тул жинхэнэ 4 эрх чөлөег тус бүр
бүлэг болгож задлан бичлээ. Эдгээр 6 хувийн асуудалаа шийдэж
чадаагүй хүмүүс цаашид 4 эрх чөлөөг эээмшиж өөрийн болгох
боломж үгүй. Иймэрхүү эрх чөлөөтэй болох боломж үгүй хүмүүс
өврийн хувийн асуудалдаа баригдан үлдэцгээх тийм л арга үгүй
байдалд орсон хүмүүс.

25000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4597001

УУРЫН ТУРБИНЫ ТӨХӨӨРӨМЖ АШИГЛАЛТ Эрчим хүчний
салбарт ажиллаж байгаа ажилтнууд болон суралцагсдад
зориулсан гарын авлага.

40000

4597002

УУРЫН ТУРБИНЫ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАСВАР Эрчим хүчний
салбарт ажиллаж байгаа ажилтнууд болон суралцагсдад
зориулсан гарын авлага.

30000

8000

МОРЬТОЙ 64 ЭТЮД Шатрын академийн ХОС МАСТЕР клубаас
эрхлэн гаргаж буй шатрын бодлого, этюдийн цуврал эмхтгэлийн
8 дахь товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим нэрт
мастеруудын туурвисан Морины тоглолттой, цөөн нүүдлийн
64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД
дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт толилуулж байна.

8000

НЭГ НҮҮДЛИЙН 64/64 БОДЛОГО Шатрын Хос Мастер академиас
эрхлэн гаргаж буй энэхүү бяцхан товхимолыг Академийн эхлэн
суралцагч бяцхан шавь нартаа зориулан бүтээв. Зохиогч маданд
орж болох байрлал, нөхцөлүүдийг өөрийн уран сэтгэмжээр
зохиомжлон нэг хөлөг дээр хоёр өөр бодлогын байрлалыг
харуулснаараа өвөрмөц бүтээл юм. Уг товхимол нэг нүүдлийн
128 бодлого агуулсан болно.

8000

4701008

ТЭМЭЭТЭЙ 64 ЭТЮД Шатрын Академийн ХОС МАСТЕР клубаас
эрхлэн гаргаж буй шатрын бодлого, этюдийн цуврал эмхтгэлийн
12 дахь товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим нэрт
мастеруудын туурвисан Тэмээний тоглолттой, цөөн нүүдлийн
64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА БҮХЭНД
дэлгэрэнгүй шийд, тайлбарын хамт толилуулж байна.

8000

4701009

ТЭРЭГТЭЙ 64 ЭТЮД ХОС МАСТЕР шатрын академиас клубаас
эрхлэн гаргаж буй шатрын бодлого, этюдийн цуврал эмхтгэлийн
14 дэх товхимолд шатрын бодлого зохиомжийн зарим нэрт
мастеруудын туурвисан Тэрэгний тоглолт оролцсон, цөөн
нүүдлийн 64 этюдийг түүвэрлэн авч ШАТАР СОНИРХОГЧ ТА
БҮХЭНД дэлгэрэнгүй шийдийн хамт толилуулж байна.

8000

ҮНЭ

Хүрэлсүх.Д
ҮНЭ

Хүрэлтогоо.Х
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4421007

ЕРӨНХИЙ БА АНАЛИЗ ХИМИЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ Их, дээд
сургууль, коллежийн оюутан сурагчдын бие даалт, химийн багш
нарын мэргэжлийн бэлтгэлд зориулсан гарын авлага. УБ. 2015он

8000

56

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Цэрэндулам.Ц

ОРГАНИК ХИМИЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ НОМ-ЫН ТООЦООТ
БОДЛОГЫН БОДОЛТУУД “Органик химийн бодлого, дасгал”
номын бүх тооцоот бодлогуудын бодолтыг багтаасан гарын
авлага. УБ. 2014 он.

6400

4421002

ОРГАНИК ХИМИЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ Энэ ном нь дотроо тус бүр
50 асуулт, дасгал бодлого, даалгавар бүхий 10 хувилбар тестээс
бүрдэх бөгөөд тэдгээр хувилбарууд нь ерөнхий шалгалтын
хэлбэрээр бичигдэж 1 хувилбарын бодолтыг жишээлэн үзүүлсэний
дээр бүх тестын хариуг өгсөн болно. 2015 он

6000

4421010

ХИМИ

5200

4421006

ХИМИЙН БОДЛОГО БОДОХ АРГУУД ЕБС-ийн сурагчид, ерөнхий
шалгалтанд бэлтгэгчид болон химийн багш нарт зориулсан энэхүү
зөвлөмжид химийн тооцоот бодоход өргөн хэрэглэгддэг 30 гаруй
арга хувилбарын онол арга зүйн үндсийг тайлбарлаж, 50 гаруй бие
дааж бодох бодлогыг оруулж өгсөн болно. 2010 он. А5- 62 х

6000

4421001

ХИМИЙН БОДЛОГО ДАСГАЛ Ерөнхий боловсролын 8-10-р
ангийн химийн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгад тохируулан
бичсэн гарын авлага. УБ. 2010 он. 7.3 х.х. /БСШУЯ-аас
зөвшөөрөгдсөн/

9500

4421008

ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛБЭРҮҮД БА БОДОХ АРГА 1 Энэхүү
гарын авлага нь багшийн хөдөлмөрийг дээд зэргээр хөнгөвчилж,
багшгүйгээр бодлого бодож сурахад зориулагдсан бөгөөд химийн
томъёо, тэгшитгэлээр болон хийн, эквивалент зэрэг 6 үндсэн
сэдвээр химийн бодлогуудыг ангилж, жишээ бодлого авч, аргыг
тайлбарлаж, мэдлэгээ бататгах бие дааж бодох бодлогуудыг
хангалттай тоогоор оруулж өгсөн болно. 2010

14400

4421009

ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛБЭРҮҮД БА БОДОХ АРГА 2 Энэ
дэвтэрт Химийн кинетик тэнцвэр, уусах чанар, уусмалын
процентын концентрацын тооцоот бодлогуудын хэлбэрүүд,
жишээ бодлогууд ба бодох арга, бие дааж бодох 400 шахам
бодлогуудыг оруулав. Энд сүүлийн жилүүдийн ерөнхий
шалгалтын зарим хүндэвтэр бодлогын бодолтыг оруулсан болно.

15600

4421011

ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛБЭРҮҮД БА БОДОХ АРГА 3-Р
ДЭВТЭР Химийн бодлогын хэлбэрүүд ба бодох арга 3-р
дэвтэр нь шинэчлэгдэн гарахдаа массын концентрацийг
нэмж, натрийнн концентрацийн тооцоот бодлогууд гэсн
бүлгийн массын болон натрийн концентрацийн бодлогуу
болгон өөрчилж, уг номын бүх жишээ бодлогуудын уламжлалт
аргуудаас гадна шилжүүлэгч ...-н буюу үржигдэхүүний аргаар
бодож үзүүлсэнд оршино.

13200

4421014

ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛБЭРҮҮД БА БОДОХ АРГА IV /
ДӨРӨВДҮГЭЭР ДЭВТЭР/

13500

4421015

ХИМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛБЭРҮҮД БА БОДОХ АРГА-V ДЭВТЭР
Электролизийн ба холимогийн тооцоот бодлогуудыг хэлбэр, хэв
маягаар нь ангилж, хэлбэр тус бүрд жишээ авч бодох аргуудыг
дэлгэрэнгүй тайлбарлаж үзүүлсэний дээр бие дааж бодох 260
гаруй бодлогыг оруулж өгсөн болно

15000

4421005

ХИМИЙН ШАЛГАЛТЫН 500 СОРИЛГО ТЕСТ Энэ ном нь дотроо
тус бүр 50 асуулт, дасгал бодлого, даалгавар бүхий 10 хувилбар
тестээс бүрдэх бөгөөд тэдгээр хувилбарууд нь ерөнхий шалгалтын
хэлбэрээр бичигдэж 1 хувилбарын бодолтыг жишээлэн үзүүлсэний
дээр бүх тестын хариуг өгсөн болно. 2010 он

5000

4421003

Цогтбаатар.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4647001

ГЕОМЕТР ДАДЛАГА АЖЛЫН ДЭВТЭР IIV Ерөнхий боловсролын
7-р ангийн сурагчид зориулсан.

4000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4644002

АНГЛИ ХЭЛ (AMERICAN) LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO
FILES Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN,
PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь
унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд
оруулсан болно.

17800

4644001

АНГЛИ ХЭЛ (BRITISH) LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES
Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN,
PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь
унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд
оруулсан болно.

17800

4644003

АРАБ ХЭЛ LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone v5.0
нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа сургалтын
программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD сэтгүүлүүдийн
шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0 хувилбарыг 1993 онд 26
жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь унших, бичих, сонсох, ярих
чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан.
Программ нь багадаа Windows XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий
DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон
түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин, notebook компьютерт сууж
ажиллана. Суулгах заавар, инстол, программыг ашиглах гарын
авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.

13800

4644004

ГЕРМАН ХЭЛ LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta
Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа
сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD
сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0 хувилбарыг
1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь унших,
бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн жилийн
хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows XP,7,8,10
үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул
зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин,
notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах заавар, инстол,
программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.

17800

4644005

ГОЛЛАНД ХЭЛ (DUTCH) LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES
Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN,
PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь
унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд
оруулсан болно.

13800

4644006

ИСПАНИ ХЭЛ (SPANISH) LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO
FILES Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN,
PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь
унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD,
HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий
суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах заавар,
инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд оруулсан
болно.

17800

4644007

ИТАЛИ ХЭЛ LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta
Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа
сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD
сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0 хувилбарыг
1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь унших,
бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн жилийн
хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows XP,7,8,10
үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул
зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин,
notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах заавар, инстол,
программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.

17800

4644008

ОРОС ХЭЛ LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд
CNN, PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна.
Анхны v1.0 хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ.
Уг программ нь унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн
зэрэг олгох бүтэн жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь
багадаа Windows XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore
2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон
түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин, notebook компьютерт сууж
ажиллана. Суулгах заавар, инстол, программыг ашиглах гарын
авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.

17800

Цэвэглхасүрэн.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4360013

АТАР БИДНИЙ АМЬДРАЛ

7500

4360014

МАН-БИДНИЙГ АЖИЛ, АМЬДРАЛД ХӨТӨЛСӨН

7500

4360015

НОГООН ИРЭЭДҮЙ

7500
Цэнгэлсайхан.З

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4706001

УРЛАХ ЭРДМЭЭС СУРАЛЦАХУЙ-II Гарын авлага: -Үйл урлах
соёлын өв, түүний ач холбогдол-Зүү ороох болон уламжлалт уран
хатгамал-Өнгөний зохицол, дагнаас -Хээ угалзны бэлгэдлээс
-Хөөрөгний даалин урлахуй -Хээ буулгах аргачлал-Хөөрөгний
даалингийн хээнүүд

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4593002

ТЭНГЭРТ ХАЛЬСАН ТООС /ХАТУУ/ Зохиогчийн нэрд гарсан
туужуудыг оруулсан. Уншигчийн сонирхлыг гоц татдаг Хөх жавар
туужид хараал жатга гүйлгэдэг санаа муутын дотоод ертөнц,
санаанд оршгүй аймшигт үйл, түүний эсрэг хэрхэн тэмцэж байгаа
зэргийг харуулсан байна.

28000

4593001

ЦАГААГЧИН ГАХАЙ ЖИЛ /ХАТУУ/ 1911-1915 оны хооронд
Манжийг хөөж, тусгаар тогтносон Богд хаант улсыг байгуулах
үеийн бүхий л амьдралыг барим уран сайхны аргаар харуулсан

30000

4593007

ЦЭВДЭГ ЖАРАН РОМАН Монгол Улсын Соёлын гавъат зүтгэлтэн,
Д.Нацагдорж, С.Буяннэмэхийн шагналт зохиолч До.Цэнджавын
“Цэвдэг жаран” түүхэн уран сайхны эсээ шинэ роман хэвлэгдэн
гарлаа.

25000

4593006

ЧОНЫН АЛТАН ШАГАЙ Уншигчдын сонирхол, хүсэлтээр Монгол
Улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн Д.Нацагдорж, С.Буяннэмэхийн
шагналт зохиол До.Цэнджавын “Чонын алтан шагай” романыг 4
дэх удаагаа хэвлэн гаргалаа.

15000

15000

Цэнджав.До
ҮНЭ

ҮНЭ

НОМ

4644009

4644010

4644012

4644011

4644013

4644014

СОЛОНГОС ХЭЛ LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд
CNN, PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна.
Анхны v1.0 хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ.
Уг программ нь унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн
зэрэг олгох бүтэн жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь
багадаа Windows XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore
2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон
түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин, notebook компьютерт
сууж ажиллана. Суулгах заавар, инстол, программыг ашиглах
гарын авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.
ТУРК ХЭЛ LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone
v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа
сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD
сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ
нь унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD
дискэнд оруулсан болно.
ФРАНЦ ХЭЛ LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд
CNN, PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна.
Анхны v1.0 хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ.
Уг программ нь унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн
зэрэг олгох бүтэн жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь
багадаа Windows XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore
2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон
түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин, notebook компьютерт сууж
ажиллана. Суулгах заавар, инстол, программыг ашиглах гарын
авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.
ХЯТАД ХЭЛ (MADARIN) LEVEL 1,2,3,4,5+UPDATE+AUDIO FILES
Rosetta Stone v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах
мультимедиа сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN,
PCWORD сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь
унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд
оруулсан болно.
ШВЭД ХЭЛ LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone
v5.0 нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа
сургалтын программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD
сэтгүүлүүдийн шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0
хувилбарыг 1993 онд 26 жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ
нь унших, бичих, сонсох, ярих чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн
жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан. Программ нь багадаа Windows
XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/ болон түүнээс дээш үзүүлэлт
бүхий суурин, notebook компьютерт сууж ажиллана. Суулгах
заавар, инстол, программыг ашиглах гарын авлагыг DVD дискэнд
оруулсан болно.
ЯПОН ХЭЛ LEVEL 1,2,3+UPDATE+AUDIO FILES Rosetta Stone v5.0
нь дэлхийн шилдэг гадаад хэл суралцах мультимедиа сургалтын
программд зүй ёсоор ордог бөгөөд CNN, PCWORD сэтгүүлүүдийн
шагналуудыг хүртсэн байна. Анхны v1.0 хувилбарыг 1993 онд 26
жилийн өмнө гаргажээ. Уг программ нь унших, бичих, сонсох, ярих
чадварыг нэгэн зэрэг олгох бүтэн жилийн хөтөлбөрийгбагтаасан.
Программ нь багадаа Windows XP,7,8,10 үйлдлийн систем бүхий
DualCore 2.3Ghz, 1GB RAM,DVD, HDD сул зай 15GB /багагүй/
болон түүнээс дээш үзүүлэлт бүхий суурин, notebook компьютерт
сууж ажиллана. Суулгах заавар, инстол, программыг ашиглах
гарын авлагыг DVD дискэнд оруулсан болно.
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Чимид.Б

13800

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4361001

ЖИМС МОДЫГ ӨӨРИЙН ГАРААР Мод сөөг суулгах, нүх
ухах хэмжээнээс авахуулаад услах, арчлах аргуудаас гадна
үхэрийн нүд, чацарганын модыг тарьж суулгах, арчлах аргуудыг
багтаасан.

1000

4361002

ЗҮЙРЛЭШГҮЙ ИХ ХАТАН ТЭВЧЭЭР 10-р ангийн хүүхэд байхдаа
цанын аялалаар явж байгаадтөөрч хөлдөн гар хөл салж тахир
дутуу болсон ч хиймэл гар хөлтэй амьдарч, ХААИС-д 45 жил
багшилсан хийгээд “Мастер Маргарита хоёр“ , “Каллисто гариг“
зэрэг олон ном орчуулж, эхнэр авч 3 хүүхдийн аав болсон зэрэг
давтагдашгүй сонин амьдрал туулсан Монгол Улсын гавьяат
багш П.Батаагийн эр зориг. хатан тэвчээрийн гайхамшгийг нээн
харуулснаараа ихэд сонирхолтой

13000

4361003

ХОТЫН
НОГООН
БАЙГУУЛАМЖ,
БАГА
ЛАНДШАФТ
ДЕНДРЕЛОГИЙН ҮНДЭС Экологи, ой судлал, ногоон байгууламж,
хот суурин цэцэрлэгжүүлэлтийн чиглэлийн сургалт явуулдаг их
дээд, сургууль, коллежид суралцаж буй оюутан залуус, дээрх
чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, айл гэр, хүн
бүхэнд зориулсан. Манай оронд ургуулан нутагшуулсан болон
монголын унаган 50-аад зүйлийн мод, сөөгний өнгөт зураг,
үржүүлэх арга, ашиглах хэлбэрийг багтааснаар онцлог.

15000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4651009

ААВ ЦЭЦЭРЛЭГТ ОРСОН НЬ

10000

4651013

АМЬТДЫН ЛАВЛАХ ТОЛЬ

15000

4651011

БИЙРБАЛЫН УХААН

12000

4651007

ГИШГЭХ ГАЗАРГҮЙ ХӨЛ

25000

4651006

НОГООЛИН ХАЙРЦАГ

22000

4651012

НӨЛӨӨТ ТОЛИНЫ ВАНТ УЛС

10000

4651001

ӨӨР ТУУЖ

5500

4651014

УУГАН ТАХЬ ЭРГЭЖ ИРСЭН НЬ

12000

4651003

ҮЛ МЭДЭХ БА ТҮҮНИЙ НӨХӨД-1

15000

4651004

ҮЛ МЭДЭХ САРАН ДЭЭР-2

18000

4651010

ХОРИН НЭГЭН ХӨРӨГ

12000

4651008

ХӨГЖӨӨНТЭЙ ТУУЖ

10000

4651002

ШИЛДЭГ ҮЛГЭР

12500

4651005

ШПЕССАРТ ДАХЬ БУУРЧИЙН ГАЗАР

13800

Чойбал ХХК

17800

17800

13800

13800

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4309010

“УСААР ЭМЧЛЭХҮЙН ГАЙХАМШИГ-II” УУЦ НУРУУНЫ ӨВДӨЛТ
БА ҮЕ МӨЧНИЙ ӨВЧНИЙГ АНАГААХ АРГА

10000

4309011

УУЦ НУРУУНЫ ӨВДӨЛТ БА ҮЕ МӨЧНИЙ ХЭРХ ӨВЧНИЙГ
АНАГААХ АРГА Нурууны үе нь шохойжин нугаламуулын засврын
зөөлөвч жийргүүдийн ус шахагдан гарснаар нурууны өвчин болон
нугасны мэдрэл дарагсанаар бусад үе мөч өвдөн эхэлдэгийг энгийн,
үр дүнтэй аргаар эмчлэх аргыг энэ номноо мэдэж авах болно

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4656003

ДОЛООН ГӨРӨӨЧИН

10000

4656002

УРАН БАЙГАЛЬ УРЛАН БҮТЭЭХҮЙ

10000

4656001

ЭНХЭР БАГА НАС

ҮНЭ

10000

Шинэ цагийн удирдлагын академи
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4412004

БИЗНЕСИЙГ ЗАЛУУРДАХУЙ

ҮНЭ
16000

4325010

МИНИЙ АЯЛАХ ДУРТАЙ ОРОН МОНГОЛ УЛС Монгол орноор
аялагч нарт өгөх зөвлөмж, монголчуудын мөрддөг журам,
цээрлэдэг зүйлс, аялалын зам, аймгуудын товч танилцуулга,
замын зургууд зэрэг багтсан өнгөт, хар хэвлэл.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4451002

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

13500

4451001

ЭДИЙН ЗАСГИЙН УХААН

25500

4451003

ЭКОНОМИКС-1

13500

4451004

ЭКОНОМИКС-2

13500

4451005

ЭКОНОМИКСИЙГ СУДЛАХ ДЭВТЭР

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4590018

101 БЯСАЛГАЛЫН АРГА

9000

4590002

БАГШ ШАВЬ ХОЁР Шри Чинмой Багш энэхүү номондоо өөрийн
Сэтгэл зүрхний замын тухай болон Гүрүгээ хэрхэн сонгох, Гэгээрэлд
хүрсэн Багшийг хэрхэн таних, Гүрү, шавийн харилцаа, Багш нь
шавийнхаа үйлийн үрийг өөртөө авах учир, Багшийн удирдлага
доор хэрхэн ахиж дэвших тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна.

10000

4590009

БАЯСЛЫН ЖИГҮҮР Энэ ном нь амьдралдаа жинхэнэ баяр
баяслыг хаанаас олж болох, эргэлзэл, айдас, атаархал, бардам
зан, түгшүүр зовинол, гутрал зэрэг сул чанарыг хэрхэн ялах,
итгэлийн рашаан, хайрын хүч, өөрийгөө болон хүн төрөлхтнийг
хайрлах хайр, уучилж өршөөхийн гайхамшиг, талархал, өргөл,
зүтгэлт үйлс, эр зориг, эгэл даруу чанар, амар амгалан, аз
жаргалтай байх ариусал зэрэг бурханлаг чанаруудыг дотроосоо
илрүүлэн хөгжүүлэх арга замын талаар ухааруулж, амьдралын
бэрхшээл саадыг давж өөрийгөө ялахад биднийг урамшуулан
зоригжуулах болно.

9000

4590012

БУРХАН, АВАТАРУУД, ЙОГУУД Йог буюу Нэгдэл, Гэгээрэл,
Бурхан, Аватар, Йогуудын талаар, Гүрү шавийн хоорондын
дотоод холбоо, Төгөлдөр шавь, Бурханы нигүүлсэлийн тухай
өгүүлжээ.

7500

4590001

БУРХАНЫ ЦАГ 365 өдөрт оноон бичсэн онч мэргэн үгс, яруу
найраг нь тарнийн асар их дотоод хүчийг агуулах бөгөөд таны
зүрх сэтгэлд урмыг бадрааж ухаарал хайрлах болно.

7500

ҮНЭ
27000

Цэцээ гүн менежментийн дээд сургууль
ҮНЭ

6800

Ч.Энхбаатар

4655001

ҮНЭ

Шри Чинмойн төв

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

БОГИНО ХУГАЦААНД ИХИЙГ БҮТЭЭХ УХААН: ЦАГ ХЭМНЭХ
АРГУУД Эргэлт буцалтгүй урсаж байгаа цаг хугацааны өмнө
бид бүгд адил тэгш билээ. Цагтай зөв харицаж сурсан хүн цаг
хугацааны боол биш, харин эзэн нь болж, амьдралдаа хүссэн
болгондоо хүрэх боломжтой. Энэхүү гарын авлагад богино
хугацаанд ихийг бүтээх олон аргаас шилдгийг нь сонгож эмхэтгэсэн
бөгөөд эдгээрээс өөртөө аль тохирсныг сонгож, амьдралдаа
хэрэгжүүлснээр хэн ч амьдралдаа эргэлт хийж чадна.

22000

Ш.Энхбаяр

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

Чойдог.Ё

Цэрэнчулуун.А

Индекс

57

ҮНЭ

12000

58

НОМ
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БЯСАЛГАЛ Шри Чинмой Багш: “ Бясалгал бол хүн бүхний
төрөлхийн эрх” хэмээн хэлжээ.Энэхүү номондоо: Хүн бүр өөр
өөрийн бясалгах аргатай байдаг бөгөөд хэрэв та Гэгээрсэн
багштай бол таныг хэрхэн бясалгахад сургах, бид яагаад
бясалгах хэрэгцээтэй байдаг, төвлөрлийн хүчээ хөгжүүлэх,
залбирал, бясалгалын ач тус, өөрийгөө таньж “Би”-гээ нээх
тухай, Сэтгэл зүрхний багш Гүрү гэж хэн бэ зэрэг талаар өгүүлж
Бясалгалын 150 асуултанд хариулсан байна..

15000

4590021

ВЕДА УПАНИШАД БХАГАВАД ГИТА

12000

4590013

ЗУРХАЙ ТЭНГЭРҮҮД ЧАНАДЫН ОРОН Олон нийтэд зориулсан
бясалгал, их сургуулиудад уншсан лекцүүдэд тавьсан асуултанд
хариулж, зурхай, тэнгэр бурхад, хувилгаан шид, зөгнөл, сүнсний
орон зэрэг далд ертөнцийн талаар тайлбарласан байна.

6000

4590016

4590017

ЗҮРХНЭЭС УНДРАХ МЭРГЭН ҮГС Шри Чинмой Багш 1500 гаруй
ном туурвиж, 100 мянга гаруй шүлэгбичиж, 200 мянга орчим уран
зураг зурж, 20 мянга гаруй дуу зохиожээ.Түүний урамаар тэтгэн,
сэтгэл сэргээж, ухаарал хайрласан онч мэргэнүгс нь энэхүү
бяцхан номд “Жарна-Кала” буюу “Ориглуур-Урлага”-хэмээх уран
зургийн 55-нширхэг бүтээлийн хамт багтсан юм.

4590010

ЙОГ БА СЭТГЭЛ ЗҮРХНИЙ АМЬДРАЛ Сэтгэл зүрхний амьдрал
болон философийн тухайх лекцүүд, асуулт хариултууд багтсан
бөгөөд Бурхан ба хүн, бидний зорилго юу болох, Йогд хэн тохирох,
таны сүнсний онцгой үүргийн талаар,йог гэж юу вэ, шашин гэж
юу вэ, Бурханы төлөвлөгөөний талаар өгүүлсэн байна.

4590006

КУНДАЛИНИ: БУРХАН ЭХИЙН ХҮЧ Хүний биед буй чакрануудын
хүч, тэдгээр нь Бурхантай ямар холбоотой байдаг, чакраг хэрхэн
нээх, долоон чакраны хувилгаан шидийн талаар, Кундалини
Йогийн замаар замнахыг хүсвэл юуг анхаарах, өөрийгөө олж
нээх хийгээд хувиргахуй тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна.

3750

10000

6000

12000

4590020

МӨНГӨН ЗҮҮДНИЙ ЖИГҮҮР

6000

4590008

САМАДХИ БА СИДХИ Шри Чинмой Багш Оройн Дээд Бурхантай
нэгдсэн гэгээрлийнхээ туршлагаар цаг хугацаа, орон зай, оюун
ухаанаас алс чанадад орших дотоод ертөнцийн өндөр дээд
ухамсарын оргилуудын талаар үнэнийг олон нийтэд зориулсан
бясалгал, их дээд сургуулиудад уншсан лекцийнхээ үед
тайлбарлан асуултанд хариулжээ.

4590007

СҮНСНИЙ ЦЭЦЭРЛЭГ Энэхүү номонд орсон дорно дахины
мэргэн ухаан шингэсэн сургаалт үлгэрүүд, хүн төрөлхтний дунд
нэр алдраа цуурайтуулсан зарим агуу хүмүүсийн амьдралд
тохиолдсон түүхүүд нь энгийн хэрнээ мөнхийн үнэнийг өгүүлнэ.
Тэрхүү мөнхийн үнэн хэмээвээс Бурханыг хайрлан дээдэлж, хүн
төрөлхтний дотор залрах Бурханы төлөө үйлс зүтгэлээ зориулж,
дотоод амар амгаланг эрэн хайж, энгийн, чин үнэнч, ариун, эгэл
даруу чанарыг хөгжүүлж, тогтворгүй ухаан бодлоо тогтуун болгож,
зүрх сэтгэлээ уужим дэлгэр болгохыг айлдсан үнэн билээ.

4590011

4590005

4590003

4590015

ТЭМҮҮЛЛИЙН НОЁН ОРГИЛ Эверест нь хамгийн сүрлэг
өндөр гэсэн утгатай агаад оргилын өндөрт хүрье гэж эрмэлзэх
хүн төрөлхтний шийдмэг зоригийн илэрхийлэл болдог билээ.
Бурхантай нэгдэнэ гэдэг дотоод сэтгэлийн Эверест Оргилд
хүрэхийн нэр бөгөөд эрхмийн дээд тэрхүү зорилгод хүрэх гэж
өнө эрт цагаас хүн төрөлхтөн эрмэлзэн тэмүүлсээр ирсэн
юм. Эверестийн оргилд авирч гарна гэдэг хэцүү бэрх боловч
туршлагатай сайн хөтөч осол эндэлгүй замчлан явсаар сэтгэлийг
баясгах ялалтын титэмд хүргэдэг билээ. Энэхүү ном нь тэмүүлэлт
уншигчийн зүрх сэтгэлийг өөрийгөө танин ухаарахуйн оргил өөд
залуурдан хөтлөхболно.
ҮХЭЛ БА ХОЙТ ТӨРӨЛ Амьдрал ба үхлийн учир шалтгаан, хойт
төрөл байдаг эсэх, үхлийн дараах сүнсний аялал, дээд, доод
ертөнцүүдийн тухай асуултанд хариулж, Гүн бясалгалынхаа үед
үхлийн ертөнцөөр зорьчиж үхлийг мэдэрч туулсан туршлагаасаа
хуваалцах бөгөөд үхлээс айх айдас, үхлийн тухай ташаа ойлголт,
эргэлзлийг энэхүү ном тайлах болно.
ХӨГЖМИЙН ЭХ БУЛАГ Дотоод сэтгэлийн хөгжмийн хүмүүнд
нөлөөлөх ач тус, дээд болон доод ертөнцийн хөгжмийн утга
учир, хөгжим ба бясалгал, эрүүл мэнд, мөнгөний тарни, хөгжмийн
суутнуудтай уулзсан ярилцлага нь нийтлэгджээ.
ШРИ ЧИНМОЙ БАГШИЙН ТӨГС МЭРГЭН СУРГААЛ Шри Чинмой
Багш гэгээрлийнхээ арвин их туршлагаасаа хүн төрөлхтөнтэй
хуваалцан 1500 гаруй ном бүтээсэн бөгөөд түүний 1300 гаруй
номноос эмхэтгэн түүвэрлэсэн энэхүү ном нь Будда, Шри
Кришна, Христ, Шри Рамакришна зэрэг агуу Сэтгэл зүрхний Багш
нарын сургаалиудын адил Шри Чинмой Багшийн Төгс Мэргэн
Сургаал хэмээн олонд түгэн дэлгэржээ.

МОНГОЛ-ХЯТАДЫН ХАРИЛЦАА: ШИНЭ ЭРИН: БОЛОМЖ,
СОРИЛТ

12000

4703003

МОНГОЛЫН
ЭРДЭМТДИЙН
ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ

10000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4332003

АННЕ ФРАНКИЙН ӨДРИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ Фашист германы
мөрдлөгөөс нуугдаж байхдаа бичсэн өдрийн тэмдэглэлээрээ
Анна Франк 15 насандаа мөнхөрсан юм. Хүүхэд залууст
өгөөжтэй, онц сонирхолтой ном юм. (худалдах үнэ -8000)

6000

4332023

ГҮН АХАЙТАН БА ИНЖААН

16000

4332017

ДЭЛХИЙН АЛДАРТАЙ ЭМЭГТЭЙ ЗОХИОЛЧИД

15000

4332019

ХАГАЦАШГҮЙ 1937 оны хэлмэгдлийн үед үйл явдал нь өрнөх тус
романд монгол бүсгүйн үнэнч хайрын тухай өгүүлсэн агаад бодит
хүний намтраас сэдэвлэн бичжээ.

18000

4332016

ХОТОЛ ЦАГААН ГҮНЖ

20000

4332024

ЯЛАГСАД

“ОРОС-МОНГОЛ-ХЯТАДЫН”

Шүүдэрцэцэг.Б

МОГОЛЫН ИХ ХААД Алдар нэр нь Дэлхий дахинаа түгсэн
Моголын Их Хаадын тухай энэ номдөгүүлэх бөгөөд Моголын
Хаадуудын дээд өвөг Төмөр хаанаас эхлэн Эзэнтулсын
төрийг удам дамжинбарилцсан Хаадуудын цэцэн мэргэн
ухаан,энэрэл,хайр, өгөөмөрнинжин өршөөнгүй сэтгэл,бурханлаг
чанарууд нь ард олныхоо хайрхүдэтгэлийг хүртэж байсан
сонирхолтой бодит түүхүүд нь домог болон үлджээ.

4590014

4703007

12000

12000

10000

9000

10000

18800

ШУА-н Олон улс судлалын хүрээлэн
ҮНЭ

0
Эдузон эдукэйшн групп

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4495175

ANIMAL SCHOOL HAS GOT A HOLIDAY

7900

4495173

ANIMAL SCHOOL HAS GOT AN EXAM

7900

4495174

ANIMAL SCHOOL PLAYS FOOTBALL

7900

4495178

CINDERELLA

7900

4495172

DOBO THE ELEPHANT

7900

4495180

GOLDILOCKS & THREE BEARS

7900

4495181

HANSEL & GRETEL

7900

4495182

JACK AND THE BEANSTALK

7900

4495009

MOTIVATIONAL STORIES-3 Интерном номын их дэлгүүрээс жил
бүр шилдэг номоор шалгардаг “Эмпати” төвөөс эрхлэн гаргасан
Сургамжит өгүүллэгүүд 1,2,3 ном анх удаа англи хэл дээр гарлаа.
/шинэ ном/

12500

4495183

SNOW WHITE

7900

4495177

THE KING WITHOUT CROWN

7900

4495184

THE MILLER AND HIS SON

7900

4495185

THE TOWN MOUSE

7900

4495176

TRIP TO NORTPOLE

7900

4495119

ААЛЗ ШУВУУ ХОЁР

6200

4495202

АМЬДРАЛЫН 3 ҮНЭН ТОЛСТОЙ

6900

4495147

АРСЛАН БА ХУЛГАНА

4000

4495075

БАЙГАЛЬ ЕРТӨНЦ

5900

4495092

БАЙГАЛЬД ХАЙРТАЙ ИМЖ

5500

4495082

БАЛХҮҮ БӨМБӨГ ОЛСОН НЬ

5900

4495077

БАЛХҮҮ БУДДАГ НОМ

5900

4495081

БАЛХҮҮ ДЭЛГҮҮРТ ТӨӨРСӨН НЬ

5900

4495083

БАЛХҮҮ ЗУРАГ ЗУРСАН НЬ

5900

4495078

БАЛХҮҮ ТОГЛООМОО ХУРААСАН НЬ Энэ номд Балхүүд
тохиолдсон явдлыг өгүүлдэг. Балхүүгийн туршлага, сурсан зүйлийг
өгүүлнэ. Хүүхдүүд маань номын зурагт өгүүллэгийг мэдсэнээр зөв
харилцаа, түүний үнэ цэнийг илүү ихээр ухамсарлах болно.

5900

4495080

БАЛХҮҮ ҮНЭНЭЭ ХЭЛСЭН НЬ

5900

4495079

БАЛХҮҮ ХУВААЛЦАЖ СУРСАН НЬ

5900

4495076

БИ АМЬТАНД ХАЙРТАЙ

5900

4495086

БОЛГООМЖЛОХ ЗҮЙЛС

4500

4495132

БӨМБӨЛГӨӨР АЯЛАХ

5500

4495133

БҮТЭЛГҮЙ ИЛБЭ

5500

4495094

ГОГО ГУРГАЛДАЙ

5500

4495095

ГУАГА ХЭРЭЭ

5500

4495100

ДҮҮЛЭНХЭН ИМЖ

5500

4495148

ДЭГЛИЙ

4000

4495096

ДЭЛДГЭР ТУУЛАЙ

5500

4495091

ЗААНЫ ТУГАЛ

5500

4495128

ЗАВЬ

5500

4495088

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМҮҮД

4500

4495116

ЗАРАА ХУЛГАНА ХОЁР

6200

4495122

ЗӨГИЙН БАЛ

5500

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4703008

ГАНЦ ХҮНИЙ ДАЙН

15000

МОНГОЛ УЛСЫН “ГУРАВДАГЧ ХӨРШ”-ИЙН БОДЛОГО,
ТУРШЛАГА БА АСУУДАЛ-МОНГОЛ, ТУРКИЙН ХАРИЛЦАА

4495097

ЗҮҮ ЗАРДАГ ЗАРАА

5500

4703006

25000

4495154

МАЛЧИН ЧОНО

4000

4703005

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА

20000

4495074

МИНИЙ ГЭР БҮЛ

5900

4703002

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦАА ТҮҮХ, ОРЧИН ҮЕ

25000

4495038

МИНИЙ ХҮҮХЭД СУРГУУЛЬД ОРЛОО

11900

4703004

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДЭС БАЯЛГИЙН НӨӨЦИЙН АШИГЛАЛТ

10000

4495073

МИНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНД

5900

4703001

МОНГОЛ ЯПОНЫ ХАРИЛЦАА: ӨНГӨРСӨН БА ЭРТ ЭДҮГЭЭ ХХ
ЗУУН

8000

4495072

МИНИЙ ЭРХТНҮҮД

5900

4495105

МӨРӨӨДЛИЙН ПУУЖИН

5500

4703009

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАРИЛЦАА БАРИМТ БИЧГҮҮД 2004-2020

20000

4495156

МУУР БА ХУЛГАНА

4000

4703010

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХАРИЛЦАА ОН ДАРААЛЛЫН ТОВЧООН
1911-2021 ОН

45000

4495126

МУУРЫН УРАЛДААН

5500

4495134

МЭДЭРХҮЙНҮҮД

5500

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Энхтөр.Н

НАМАЙГ ХАЙРЛААЧ Эхнэр нөхрүүд бие биеэсээ тодорхой
зүйлийг хүсч хүлээж байдаг. Гэвч энэ нь тийм хэцүү хүсэлт биш
юм. Ханийнхаа бяцхан хүсэлтийг биелүүлэх нь насан туршийн
аз жаргалын баталгаа болдог. Энэхүү номд дээрх зүйлийн
талаар өгүүлсэн билээ. Та уншаад гайхах болно. Яаж гээч… “Аз
жаргалд хүрэх амархан гэж үү?” гэж…

11900

4495101

ОЙД БАЯР БОЛЛОО

5500

4495117

ӨВӨЛ БА ХЭРЭМ

6200

4495124

ӨВЧТЭЙ АЗАРГАН ТАХИА

5500

4495102

ӨНГӨТ ЦАС

5500

4495120

ӨРӨВТАСЫН ХАРШ

6200

4495131

СОЛОНГО

5500

4495090

СОНИУЧ ЯНЗАГА

5500

4495195

СУРАГЧИЙН МЭДЛЭГИЙН САНД-1 МОНГОЛ ХЭЛ, ӨВ СОЁЛ

17900

4495196

СУРАГЧИЙН МЭДЛЭГИЙН САНД-2 НИЙГМИЙН УХААН

17900

4495197

СУРАГЧИЙН МЭДЛЭГИЙН САНД-3 МАТЕМАТИК

17900

4495042

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-1 Ном нь энгийн атлаа хүнд нэгийг
бодогдуулж, амьдралын утга учрыг ойлгуулахыг зорьсон
өгүүллэгүүдээрээ сэтгэлийн гүн дэх нандин мэдрэмжийг тань
тодруулна.

12500

4495043

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-2

12500

4495044

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-3

12500

4495045

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-4

12500

4495046

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-5

12500

4495198

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-6

12500

4495199

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-7

12500

4495200

СУРГАМЖИТ ӨГҮҮЛЛЭГ-8

12500

4495051

ТЕСТ МАСТЕР-1

17900

4495052

ТЕСТ МАСТЕР-2

17900

4495203

ТОМ СОЙЕР

6900

4495127

ТОМ ШИЛТГЭЭН

5500

4495056

ТУРК-МОНГОЛ /МОНГОЛ-ТУРК/ ТОЛЬ БИЧИГ

21900

4495125

ТҮЙМЭР ГАРЛАА

5500

4495099

ТҮНТГЭР ЯСТ МЭЛХИЙ

5500

4495155

УХААНТ ХЭРЭЭ

4000

4495059

ХАЙРТАЙ ШҮҮ

12500

4495204

ХАР АЛТАНЗУЛ ЦЭЦЭГ

7900

4495118

ХОРОН САНААТ ХҮЧЛИЙН УУЛ

6200

4495150

ХӨГШИН ТАРИАЧИН БА ТҮҮНИЙ ХҮҮХДҮҮД

4000

4495130

ХӨГШИН ТУУЛАЙ

5500

4495123

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ

5500

4495152

ХӨДӨӨНИЙ ХУЛГАНА ХОТЫН ХУЛГАНА ХОЁР

4000

4495061

ХҮҮХДИЙГ ХЭРХЭН МУУ ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ВЭ ” Хүүхдийн
хүмүүжилд буруу харилцаа нь хэрхэн нөлөөлөх тухай бичсэн.
Залцман сөрөг үр дүн үзүүлэх зан харилцаанаас хол байхын
тулд суралцах нь зүйтэй гэж үзжээ. Номон дахь өгүүллэгүүд нь
хүүхдийн хүмүүжлийн талаар судалгаа явуулахад сонгосон ийн
үнэн бодит амьдрал юм.

11900

4495129

ЦАГААХАНЫ ЗҮҮД

5500

4495104

ЦИРКИЙН ДҮРСҮҮД

5500

4495151

ЧОНОНУУД БА ХОНИНУУД

4000

4495098

ЭМЧ ЗӨГИЙ ЗИНЗИН

5500

4495103

ЭРС ТЭСИЙН ОРОН

5500

4495135

ЭРХТНҮҮД

5500

4495068

ЭХ ХҮНД БИЧСЭН ЗАХИДАЛ

11900

4495071

ЯРИАНЫ ДЭВТЭР

9900

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4359013

БАРИЛГЫН МУЖААНЫ АЖИЛ

10000

4359017

ГАГНУУРЫН АЖИЛ

10000

4359016

МАЛЧНЫ ӨВӨЛЖӨӨ

10000

4359015

ОРОН СУУЦНЫ ХАЛААЛТ

12000

4359018

ОРОН СУУЦНЫ ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ СИСТЕМ

10000

4359014

САУН

10000

4359009

ШИЛЭН ДАРЛАГА ХИЙХ ЗААВАР

4000

4495040

Энхбилгүүн.Б
ҮНЭ

Энхжаргал.Я
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4643001

КАПИТАЛИСТ НАМЫН ТУНХАГ Энэ дэлхийд “Коммунист
намын тунхаг” гарч байснаас биш “Капиталист намын тунхаг”
гарч байсангүй. Тэр бүү хэл капитализмын онол, философи
үзэл санаа өөрөө ч ихээхэн тархай бутархай байсаар иржээ.
Бид ч капитализмыг 70 жил хараахан зүхэж, 27 жил үл тоож
огт судалгаа шинжилгээний объект болгохгүй байсаар ирсэн
нь бидний эх орон онол философийн гуйланчлалд орох ндсэн
шалтгаан, ихээхэн алдаа завхрал гаргах хөрс суурь болсоор
иржээ..

59

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4442002

БОЛОР ЦОМЫН ТЭРГҮҮН ШҮЛГҮҮДЭД ХИЙСЭН АЖИГЛАЛТ
Энэ номд болор цомын эздийн товч намтар болон тэргүүн
шүлгүүдийг бүрэн эхээр нь багтааснаас гадна ажиглалт, тайлбар,
дүгнэлт хийсэн.

3200

4442010

МАЖЕСТИК БУЮУ ОЮУНЫ ГАЙХАМШИГТ ӨВ Дэлхийн
философи, танин мэдэхүй сэтгэлгээний түүхийг цэцэлж, шинэ
парадигмын бодлогыг бодлого боловсруулагч нарт зориулан,
институтын төвшинд боловсруулсан.

6500

4442005

МОНГОЛ ЯРУУ НАЙРАГ ДАХЬ ЗАРИМ ШИНЭ ХЭЛБЭРШЛИЙН
АСУУДЛУУД Редактор Академич Х.Сампилдэндэв: Монгол
яруу найргийг орчин үеийн манайд үгүйлэгдэн буй өрнө дахины
уран зохиол судлалын үүднээс задлан шинжилсэн эл бүтээл
судлагдахууны болон судалгааны хувьд өргөн цар хүрээтэй
хэрэглэгдэхүүнийг хамран задлан шинжилжээ...

6500

4442006

МОНГОЛЫН ОРЧИН ҮЕИЙН ДУУНЫ ЯРУУ НАЙРАГ СУДЛАЛ
Урлаг уран зохиол судлаачид, зохиолч-яруу найрагчид, дууны
шүлэг урлагчид болон хамтлаг, дуучдад эн тэргүүн санал болгож
байна. 15 х.х.

3500

4442001

МОНГОЛЫН ОРЧИН ҮЕИЙН УРАН ЗОХИОЛЫН ОНОЛ
ТУУРВИЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДЛУУД Энэ ном нь 2002 оны шилдэг
бүтээл шалгаруулах /Алтан өд/ наадамд шалгарсан, эрдэмтэн
судлаачид өндөр үнэлсэн бүтээл болой.

4000

4442003

НИЙГМИЙН ГЭГЭЭРЭЛ БА УТГА ЗОХИОЛ ШИНЖЛЭЛ Бүх ШУ
онол, судалгаа, сургалт аргазүйн хувьд сэтгэлгээний эрс шинэ
хэв маяг/парадигм/, судлагдахууны зөв бүрдэцийн дараалал,
прагматик дадлаар хөгжих боломж бүрдэхэд “Монгол гэрийн
аналоги төсөө бүтээх арга” буюу хөгжлийн суурь код /нээлт/
чухал үүрэгтэй.

38000

4442004

УРАН ДҮРМИЙН ЗОХИОМЖИЙН СУДАЛГАА Аль ч шатны
сургалтад уран зохиолын хичээлийг заах онол-арга зүйн
шинэчлэлд ерөнхий гарын авлага болох бүтээл хэмээн
үнэлэгдсэн.

4600

4442007

УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛЫН ГӨРӨӨСӨН МЭЛМИЙ БОЛОН
БУСАД СУДАЛГАА Энэхүү ном нь яруу найргийн задлах оноларга зүйн ухаанд суралцахад ТАНД туслах болно. 10х.х.

5500

4442009

ХҮНИЙ НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ОНОВЧТОЙ
ТӨСӨӨ ЗАГВАР Хүн /арга/ нийгэм /билэг/-ийн хөгжлийн орчин
үеийн оновчтой төсөө загварыг философийн хөгжлийн нэн шинэ
үеийн ололттой уялдуулан томьёолсноос гадна шинэ тутам
бичсэн бичвэрүүдээ энд хамааруулан хэвлүүлжээ. 2007 он. 5 х.х.

4500

Энхтуяа.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4385002

ЗҮҮДНИЙ ТАЙЛАЛ 10000 гаруй зүүдний тайлалыг тайлбарлан
гаргасан энэ ном нь танд зүүдээ тайлж юуг урьдчилан хэлж байгааг
нь анхаарсанаар ажил амьдарлаа өөдрөг байлгахад тань тусална.

ҮНЭ

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4376001

ТАРХИ ЦЭНЭГЛЭГЧ БУЮУ ОЮУНЫ ТАЛХ Үгэнд боолчлогдолгүй,
цэцэн үгийг ч цэцэн эсэхэд нь эргэлзэн шүүн хэлэлцдэг эрх чөлөөт
хүмүүст үг тархийг тэтгэх хүч, оюуныг нь тэжээх талх болдог. Зуунаас
зуун дамжин өвлөгдөж ирсэн бодит үнэнийг онч үгсийг хүний тухай, аз
жаргалын тухай, ажил хөдөлмөрийн, үг хэлний, номын тухай, хүний
зан чанарын онцлогууд, үеэрхэл, , дутагдалын тухай гм сэдвүүдэд
эмхлэн цэгцэлсэн нь ашиглахад хялбар ойлгомжтой болсон.

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4641005

АЛАГ ШААЗГАЙН ЖОР

3800

4641007

АЛАГ ШААЗГАЙН ЖОР-II Сүүлийн үед сошиал ертөнц, интернет,
цахим хэвлэлүүд дээр арсан, хүний амьдралд хэрэг болох, тэр
тусмаа эрүүл, урт удаан наслах, зөв хооллох, жимс, мөөг, халгай,
гишүүгэнэ мэт байгалийн бэлэн баялгийг хэрхэн боловсруулан
хэрэглэх чиглэлээр гарсан сонирхолтой материалууд их байдаг.
Тэдгээрээс түүвэрлэн “Алаг шаазгайн жор” хэмээх гарын авлага
ном бэлтгэжээ. 2-р дэвтрийг шинээр эмхтгэн гаргалаа. Үүнд: 1.
Эрүүл мэнд2. Хоол хүнс 3. Гоо сайхан4. Ургамал, мод, цэцэг,
жимс, мөөг болон бусад гэсэн бүлэгтэй хүргэж байна.

3800

4641006

АМЬДРАЛЫН ХҮЧ

2800

4641001

АРГА ЧАРГА БАЙНА УУ

3000

4641002

АШИГТАЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

2500

4641003

СЭТГЭЛД ХОНОГШСОН 100 ДУУ

2000

4641004

УРТ НАСЛАХ УХААН

2700

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4311005

ТЕХНИКИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ Улсын болон хувийн
хэвшлийн үйлдвэрүүд, засварын газрын инженер техникийн
чиглэлээр суралцаж буй сүх шатны суралцагсдад зориулсан
зурагт тайлбар толь болно.2007 он. 94х.х. А4 хэмжээтэй.

10000

4311001

ЭСГИЙ ШИРМЭЛ УРЛАХУЙ-2020ОН Ширмэл эсгий эдлэлийн хээ
угалз, тэдгээрийн бэлгэдэлийн талаар, эсгий ширмэлийг хэрхэн
оёх технологи, онцлогийг бичсэн болно.

6700

4311009

ЭСГИЙ ЭДЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ДИЗАЙН Энэхүү ном нь эсгий
урлал анхлан суралцагчдаас гадна ур чадвараа хөгжүүлэхийг
зорьж буй урлаачид болон сургалтын төв, дунд сургуулийн
технологийн багш, оюутнуудад зориулсан гарын авлага болно.
Эсгий эдлэл хийх болон хийц загварыг өөрчлөхөд үлгэр хэв
хэрхэн гаргах, эсгийрэх явцад агшилтын тооцоо хийх талаар
оруулснаараа ач холбогдолтой.

13500

18800

Энхтуяа.Ц
ҮНЭ

25000

ЭРДЭНЭЗУЛ ХХК

Эрдэнэцэцэг.Б

ҮНЭ

20000

ҮНЭ

60

НОМ

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

Эрдэнэцэцэг.Ц

5005215

АВТОМАШИНУУД БУДДАГ НОМ

2900

ҮНЭ

5005216

АЛТАН ҮСТ ТАНГЛЕД БУДДАГ НОМ

2900

365 DAYS Англи хэлний үг цээжлэх аргачлал

20000

5005217

АРААТНЫ ХААН АРСЛАН БУДДАГ НОМ

2900

4490017

ЗОЛИОС Өгүүллэгийн түүвэр

12000

5005218

АХ ДҮҮ БААВГАЙ БУДДАГ НОМ

2900

5005220

БАРБИ PONY МОРЬДЫН СРУГУУЛЬ БУДДАГ НОМ

2900

4490002

МАТЕМАТИК Энэ ном нь бага насны хүүхдийн тоо бодох чадвар
дадлыг сайжруулахад зориулсан юм. Тус ном нь 5 бүлэгтэй ба
бүлэг тус бүр нь тухайн сэдвээр бага насны хүүхдийн эзэмшвэл
зохих мэдлэг чадварыг бататгаж, дадал олгоход туслах болно.

12000

5005219

БАРБИ АЛМААЗАН ХАРШ БУДДАГ НОМ

2900

5005221

БАРБИ БА ЗУЛ САР БУДДАГ НОМ

2900

4490018

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ХЭЛЦ ҮГИЙН ТАЙЛБАР

15000

5005222

БАРБИ БА ИД ШИДИЙН PEGASUS БУДДАГ НОМ

2900

4490008

МОНГОЛ ХЭЛЦ ҮГИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ 32000 үгтэй

88000

5005223

БАРБИ ГҮНЖИЙН СУРГУУЛЬ БУДДАГ НОМ

2900

4490004

МОНГОЛ ХЭЛЦ ҮГИЙН УТГА ТАЙЛАХ ҮЛГЭР Энэ номонд орсон
үлгэрүүд нь хэвшмэл хэлцийн ил ба далд утгыг тайлбарласанд
жирийн үлгэрийн номоос ялгаатай.

12000

5005231

БАРБИ ЗАГВАРЫН ШИДЭТ ҮЛГЭР БУДДАГ НОМ

2900

5005224

БАРБИ ИД ШИДИЙН НУУЦ БУДДАГ НОМ

2900

4490019

ХААДЫН ТҮҮХ

20000

5005225

БАРБИ ЛУСЫН ДАГИНА БУДДАГ НОМ

2900

4490021

ХАТАН ЗАЯАТ ОХИД Хүүхдийн өгүүллэг, түүхийн түүвэр

9000

5005226

2900

4490010

ЭХ ХЭЛ БАГЦ

25000

БАРБИ МАРИПОСА+ БАРБИ ЯМХ ОХИН+ БАРБИ АРЛЫН
ГҮНЖ6 БАРБИ ШАДАР 3 ЦЭРЭГ БУДДАГ НОМ

4490022

ЭХ ХЭЛ ЭРДМИЙН ТҮЛХҮҮР Сурах бичиг

12000

5005227

БАРБИ РОК ОД БУДДАГ НОМ

2900

4490011

ЭХ ХЭЛ-1

5000

5005228

БАРБИ СУВДАН ГҮНЖ БУДДАГ НОМ

2900

4490012

ЭХ ХЭЛ-2

5000

5005232

БАРБИ ХҮЧ ЧАДЛЫН ГҮНЖ БУДДАГ НОМ

2900

4490013

ЭХ ХЭЛ-3

5000

5005229

БАРБИ ЦӨМӨӨХЭЙ БУДДАГ НОМ

2900

4490014

ЭХ ХЭЛ-4

5000

5005230

БАРБИ ЯГААН ШААХАЙ БУДДАГ НОМ

2900

4490015

ЭХ ХЭЛ-5

5000

5005233

БАЯН ГҮНЖ БА ЯДУУ ГОО ҮЗЭСГЭЛЭН БУДДАГ НОМ

2900

5005234

БЕН 10 БУДДАГ НОМ

2900

5005235

БҮЖИГЛЭЖ БУЙ 12 ГҮНЖ БУДДАГ НОМ

2900

5005236

БЭТМЭН БУДДАГ НОМ

2900

5005239

ДРАГОН БОЛЛ SUPER BROLY

2900

5005237

ДРАГОН БОЛЛ БУДДАГ НОМ

2900

5005238

ДРАГОН БОЛЛ БУРХДЫН ТУЛААН БУДДАГ НОМ

2900

5005240

КУНГФУ ПАНДА БУДДАГ НОМ

2900

5005241

МАГАГАСКАР БУДДАГ НОМ

2900

5005242

МАША БААВГАЙ ХОЁР-1 БУДДАГ НОМ

2900

5005243

МАША БААВГАЙ ХОЁР-2 БУДДАГ НОМ

2900

5005244

МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ-1 БУДДАГ НОМ

2900

5005245

МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ-2 БУДДАГ НОМ

2900

5005246

МИНИЙ БЯЦХАН ОДОЙ МОРЬ-3 БУДДАГ НОМ

2900

5005247

МИНИОНУУД БУДДАГ НОМ

2900

5005248

НАРУТО+НАРУТО ХҮҮ БОРУТО БУДДАГ НОМ

2900

5005249

НУ ПОГОДИ БУДДАГН НОМ

2900

5005250

ОРОС АРДЫН ҮЛГЭРҮҮД БУДДАГ НОМ

2900

5005251

САЙН ҮЛЭГ ГҮРВЭЛ БУДДАГ НОМ

2900

5005252

САРЫГ ХУЛГАЙЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БУДДАГ НОМ

2900

5005205

СОСО БУДДАГ НОМ

2900

5005253

СУПЕР ГЭР БҮЛ БУДДАГ НОМ

2900

5005254

ТАГНУУЛЧ БАРБИ БУДДАГ НОМ

2900

5005255

ТОБАТ БУДДАГ НОМ

2900

5005256

ТОГЛОООМЫН ТҮҮХ БУДДАГ НОМ

2900

5005257

ТОМ ЖЕРРИ-1 БУДДАГ НОМ

2900

5005258

ТОМ ФЕРРИ-2 БУДДАГ НОМ

2900

5005259

ТЭЖЭЭВЭР АМЬТДЫН НУУЦ АМЬДРАЛ БУДДАГ НОМ

2900

5005260

ҮНСГЭЛЖИН БУДДАГ НОМ

2900

5005261

ХАР ХҮН ААЛЗ БУДДАГ НОМ

5005262

ХИЛЭН ХАР
БУДДАГ НОМ

5005263

ХҮН ААЛЗ БУДДАГ НОМ

2900

5005264

ЦАСАН ГОО БА ДОЛООН ОДОЙ+ҮЗЭСГЭЛЭНТ ГҮНЖ АРААТАН
ХОЁР+ХУН ГҮНЖ+АНАСТАСИЯ БУДДАГ НОМ

2900

5005265

ШРЕК+ГУТАЛТ МУУР БУДДАГ НОМ

2900

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4490020

Эрдэнэчимэг.Д
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4420011

READING TEXT Англи монгол сэдвүүд Харьцуулж уншихад
зориулсан англи монгол хадмал эхүүд. Энэ номонд 100 гаруй
сэдэв орсон болно.

10000

4420007

АНГЛИ МОНГОЛ ОРОС ЗҮЙР ЦЭЦЭН ҮГИЙН ТОЛЬ Англи Орос
Монгол 3 хэлний үгчилсэн болон утгын дүйцэл

15000

4420003

БИЧИЖ СУРЦГААЯ /ТОО/ Энэ номонд орсон дасгалууд нь
хүүхдэд тоо бичиж, сурах анхны дадал олгох бөгөөд цифрүүдийг
анхааралтай зөв цэвэр бичиж сурахад нь тусална. /А4, 40-н
хуудастай/

10000

БИЧИЖ СУРЦГААЯ /ҮСЭГ/ Энэхүү номонд орсон дасгалууд нь
хүүхдийн гарын хөдөлгөөн анхаарал сэтгэхүйг хөгжүүлэх, бичиж
сурахад тохиолдох бэрхшээлийг арилгахад туслаж, хүүхэд 35
үсгээ зөв цэвэр бичиж сурах болно.

10000

4420005

БУДАЖ СУРЦГААЯ Энэхүү ном нь хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх
зорилготой буддаг ном бөгөөд юм зурах нарийн хөдөлгөөнийн
эвсэлтэй болгоно. 48 хуудас, А5, 2008 он.

5000

4420010

МОНГОЛ АРДЫН ДУУ Өвөг дээдсийн маань хойч үе бидэндээ
өвлүүлэн үлдээсэн ухааруулах, хүмүүжүүлэх увдистай
гайхамшигт ардын дуунуудаас түүвэрлэн та бүхэндээ өргөн
барьж байна. А5, 248х

4420004

4420001

4420006

4420002

ӨӨРӨӨ УНШИЖ СУРАХ НОМ Энэ ном хүүхдийг уншиж сурахад
нь зайлшгүй хэрэгтэй хялбар дасгал, буддаг зурагтай бөгөөд
номын төгсгөлийн унших бичигт ардын аман зохиолын дээжисээс
түүвэрлэн оруулжээ. 2006 он. 6 х.х
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЦЭЭЖЛЭХ ДУУ
ШҮЛЭГ
Энэ номондоо хүүхдийн цэцэрлэгийн “Хэл яриа”
хичээлийн хөтөлбарт багтсан цээжилвэл зохих шүлэг, оньсого,
зүйр цэцэн үгс, ертөнцийн гурав, ерөөл магтаал болон
багачуудын маань дуулах дуртай монгол орос, англи дуунуудаас
дээжлэн оруулсан болно. 2010он, А-5 400 х.х.
ҮСГЭЭ НҮДЭЛЦГЭЭЕ Энэ ном нь хүүхдүүдэд цагаан толгойн үсгийн
байрлал дармал бичмэл үсгийг тогтоолгох зорилготой бөгөөд үзэж
буй үсгэндээ тохирсон буддаг зураг, тааварт үг, хичээнгүй бичгийн
хичээл, хэд хэдэн даалгавартай. Энэ номноос хүүхдүүд цагаан
толгойн үсгүүдийг мэдэж авах болно. 2006 он. 8 х.х

30000

10000

30000

10000

Эрчимт хөтөлбөр ТББ
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4799001

АНГЛИ ХЭЛ СУРАХ ТҮЛХҮҮР
БӨӨРӨНХИЙЛӨН ӨНХРҮҮЛЭХҮЙ

ӨГҮҮЛБЭР

БУЮУ

ЦАС

35000

Яруун.А
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

4575001

АЛТАН ДУНДАЖ-1

12500

4496001

УНАГАН ХҮЛЭГ

8000
Rec disk продакшин

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

5005201

7 ӨНГӨ 7 ЭГШИГ -1 БУДДАГ НОМ + ХҮҮХДИЙН ДУУНЫ СД

4900

5005202

7 ӨНГӨ 7 ЭГШИГ -2 БУДДАГ НОМ + ХҮҮХДИЙН ДУУНЫ СД

4900

5005203

BATMAN LEGO БУДДАГ НОМ

2900

5005204

BOSS BABY БУДДАГ НОМ

2900

5005206

DEMON SLAYER БУДДАГ НОМ

2900

5005207

FERDINAND БУДДАГ НОМ

2900

5005208

FROZEN -1 БУДДАГ НОМ

2900

5005209

FROZEN -2 БУДДАГ НОМ

2900

5005210

ONE PIECE БУДДАГ НОМ

2900

5005211

PORORO БУДДАГ НОМ

2900

5005214

SING БУДДАГ НОМ

2900

5005212

TEEN TITANS GO БУДДАГ НОМ

2900

5005213

THE AMAZING WORLD OF GUMBALL БУДДАГ НОМ

2900

МОРЬ+БЕМБИ+ДАМБО+ҮНЭГ

2900
ГАВАР

ХОЁР

2900

TopCD shop
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

ҮНЭ

6000103

3D ЖОЛООНЫ КУРС ДАДЛАГЫН ПРОГРАМ /АНГЛИ/

4000

6000062

3DS MAX 2008

5000

6000100

3DS MAX 2010

5000

6000138

3DS MAX 2017 (x64) + Keygen

8000

6000017

3DS MAX 7.5

5000

6000063

3DS MAX 9 /DVD/

5000

6000110

ABBYY FINEREADER 12 Скайннердаж оруулсан баримтыг
word-н файл болгох, техт болгох

4500

6000153

ABBYY FINEREADER 15 .0.110.1875 Corporate Multilingual +ABBYY Fin

5000

6000151

ACDSEE PHOTO STUDIO STANDART 2019 22 1 1 1166 (x64) +
Cracked & Reg, Зурагтай ажиллах програм

4000

6000020

ADOBE AFTER EFFECT 7.0

4000

6000156

ADOBE AFTER EFFECTS CC2019 v16.1.0.204

7000

6000141

ADOBE CREATIVE CLOUD 2017 MASTER COLLECTION Зурагтай
ажиллах хамгийн сүүлийн хувилбар

20000

6000068

ADOBE CS3 /DESIGN PREMIUM/

7500
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6000074

ADOBE CS4 (DREAMVEAWER CS4,FLASH CS4, IN DESIGN CS4)

7000

6000098

COREL DRAW X5

4000

6000088

ADOBE CS4 /DVD/

5000

6000132

COREL DRAW X8 Зурагтай ажиллах програм

7000

6000114

ADOBE CS6 MASTER COLLECTION

9000

6000124

COREL DRAW Х7 Зурагтай ажиллах програм

5000

6000150

ADOBE DREAMWEAVER 2020 v20. Төрөл бүрийн вэб, аппликешн
хийхэд зориулагдсан

8000

6000038

DELPHI 7.0

7000

6000144

ADOBE DREAMWEAVER CC 2018 Төрөл бүрийн вэб хуудас,
аппликешн хийхэд зориулагдсан

7000

6000113

DRIVER PACK SOLUTION 14 /LAST UPDATED/ Сүүлийн үеийн бүх
windows 32/64 битийн компьютер, notebook зэргийн драйверийг
шууд таниулна.

5000

6000021

ADOBE DREAMWEAVER CS3

4000

6000075

ADOBE DREAMWEAVER CS4 /DVD/

5000

6000116

EMBARCADERO RAD STUDIO XE2 Програмчлалын ангийн
оюутнуудад. Delphi XE2, C++Builder XE2, Radphp XE2, Prism XE2

10000

6000092

ADOBE DREAMWEAVER CS5 /DVD/

5000

6000041

ENG DIC. CAMBRIDGE

5000

6000023

ADOBE FLASH CS3

4000

6000040

16000

6000076

ADOBE FLASH CS4 /DVD/

5000

ENG LESSON. LEARN TO SPEAK ENGLISH /4CD/ Англи хэлний
хичээл

6000093

ADOBE FLASH CS5 /DVD/

5000

6000039

ENG LESSON. АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛҮҮД
програмуудын цуглуулга, эхлэн суралцагчдад

8000

6000158

ADOBE ILLUSTRATOR CC 2020 v24.0.1.341 (x64) Multilingual
Pre-Activated

7000

6000128

FAMILY TREE MAKER Ургийн бичиг хөтлөх програм

6000

6000019

ADOBE ILLUSTRATOR CS2.0 12

4000

6000071

FEDORA 11

5000

6000161

ADOBE INDESIGN 2020 v15.0.155, Зурагт хуудас, ном, дижитал
сэтгүүл, цахим ном, интерактив PDF баримт бичиг гэх мэтийг бий
болгоход шаардлагатай бүх хэрэгслээр хангаж өгдөг.

7000

6000024

ADOBE INDESIGN CS2.0

5000

6000080

ADOBE INDESIGN CS4

6000095
6000127

Жижиг

6000115

FITNESS. BRAZILBUTTLIFT /DVD/ фитнесс дасгал, хичээл

7000

6000081

FITNESS. CHALEAN /DVD/

10000

6000083

FITNESS. HIP HOP ABS /DVD/

7000

6000082

FITNESS. ZUMBA /DVD/

7000

5000

6000073

GAME FIFA 2008 /DVD/

6000

ADOBE INDESIGN CS5 /DVD/

5000

6000097

GAME FIFA 2011 /DVD/

8000

ADOBE INDESIGN CS6

5000

6000026

ADOBE PAGEMAKER 7 Хэвлэлийн эх бэлддэг програм

4500

6000084

HIREN CD Хатуу дисктэй ажиллах програмууд /partition үүсгэх,
boot, эвдрэлтэй sector зэргийг засах гэх мэт/

4500

6000148

ADOBE PHOTOSHOP 2020 v21.0.0.37 Pre-Activated

8000

6000102

4000

6000122

ADOBE PHOTOSHOP CC 2014

5500

KARAOKE FUN ПРОГРАМ 2000-н гадаад дууны цуглуулгатай,
шинээр караоке дуу хийх

6000047

KARAOKE №1 МОНГОЛ

4000

6000140

ADOBE PHOTOSHOP CC 2015.5 V17.0.0
хувилбар

6000048

KARAOKE №2 МОНГОЛ

4000

6000049

KARAOKE №3 МОНГОЛ

4000

6000050

KARAOKE №4 МОНГОЛ

4000

6000051

KARAOKE №5 МОНГОЛ

4000

6000052

KARAOKE №6 ГАДААД ДУУ

4000

6000053

KARAOKE №7 ГАДААД ДУУ

4000

6000104

KARAOKE №8 МОНГОЛ ДУУ БАГЦ /3DVD/ Монгол дуутай
караоке 1, 2, 3, 4, 5-г нэгтгэсэн

25000

6000043

MACROMEDIA STUDIO 8 dreamweaver, flash, fireworks

4000

6000118

MATHLAB 2011 Математикийн бүх төрлийн үйлдэл хийнэ.

7000

6000135

MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015 with Update2
+ crack, Программ хөгжүүлэгчдын хамгийн гол хэрэглээ болсон
Microsoft компаний эрхлэн гаргадаг VS-ийн хамгийн сүүлд гарсан
хувилбар

12000

6000123

MP3. 80-ААД ОНЫ ГАДААД ДИКСО ДУУНЫ ЦУГЛУУЛГА 1530
ширхэг дуу, 2dvd

8000

6000044

MP3. ГАДААД ДУУ /DISCO, DJ/

4000

6000055

MP3. ГАДААД ДУУ /DVD 4.5GB/

6000

6000086

MP3. ГАДААД ДУУ /DVD/

5000

6000045

MP3. ГАДААД ДУУ /R&B/

4000

6000046

MP3. ГАДААД ДУУ/УЯНГЫН/ cd

4000

6000061

MP3. МОНГОЛ ДУУ /ЗОХИОЛЫН/

5000

6000060

MP3. МОНГОЛ ДУУ /ХИТ/

5000

6000054

MP3. МОНГОЛ ДУУ ЗОХИОЛЫН /DVD/

5000

6000085

MP3. МОНГОЛ РОК ПОП ДУУ /DVD/

5000

6000087

MP3. ОРОС ДУУ /CD/

4000

6000012

MS OFFICE 2000

5000

6000014

MS OFFICE 2003

4000

6000015

MS OFFICE 2003, +VISIO

5000

6000016

MS OFFICE 2007

5000

6000078

MS OFFICE 2010

5000

6000119

MS OFFICE 2013 + Activator

6000

6000131

MS OFFICE 2016 Хэрэглээний баримт бичиг боловсруулах
програм 32/64

8000

6000145

MS OFFICE 2019 Сүүлийн хувилбар

8000

6000133

MS WINDOWS 10 + MS OFFICE 2016 (32/64)bit

10000

6000130

MS WINDOWS 10 32/64 bit

7000

6000149

MS WINDOWS 10PRO & MS OFFICE 2019 Ms-н сүүлийн үеийн
Windows, Office

10000

6000004

MS WINDOWS 2000

4000

6000010

MS WINDOWS 2003

5000

6000106

MS WINDOWS 7 32/64BIT

6000

6000117

MS WINDOWS 8

7000

6000120

MS WINDOWS 8, MS OFFICE 2013

8000

6000002

MS WINDOWS 98 SE

4000

6000003

MS WINDOWS ME

4000

+ Partches, Шинэ

7000

6000146

ADOBE PHOTOSHOP CC 2019 V20.0.0 Зурагтай ажиллах

7000

6000027

ADOBE PHOTOSHOP CS 8.0

5000

6000028

ADOBE PHOTOSHOP CS2

5000

6000064

ADOBE PHOTOSHOP CS3

4000

6000079

ADOBE PHOTOSHOP CS4

5000

6000094

ADOBE PHOTOSHOP CS5 /DVD/

5000

6000126

ADOBE PHOTOSHOP CS6 13.0

5000

6000030

ADOBE PREMIERE 7.0 PRO

5000

6000029

ADOBE PREMIERE PRO 2.0

5000

6000159

ADOBE PREMIERE PRO 2020 v14.0.X64.Multilingual

7000

6000134

ADOBE PREMIERE PRO CC 2015
(v10.3) Дизайнер, вэб
хөгжүүлэгчдийн хамгийн ихээр ашигладаг программ

7000

6000125

ADOBE PREMIERE PRO CS6

5000

6000031

ANTAMEDIA /INTERNET CAFE/

4000

6000033

AUTOCAD 2005

5000

6000032

AUTOCAD 2008 /2CD/

8000

6000096

AUTOCAD 2010 /DVD/

5000

6000107

AUTOCAD 2011

5000

6000139

AUTOCAD 2016 SP1 (x64 & X86) Incl.Keygen

7000

6000155

AUTOCAD 2020

8000

6000162

AUTOCAD 2021 ru-en

7000

6000154

AUTODESK 3DS MAX 2020

7000

6000152

AUTODESK AUTOCAD 2018.0.2 Final (x86/x64) + Keygen

7000

6000129

AUTORADIO DISCOTEKA 80 Оросын авторадио 80-аад оны
шилдэг дуучдын тоглолт. 2013 он

8000

6000105

CANOPUS EDIUS V6.0 Видео файл засварлах, видео монтаж
хийхэд хамгийн амархан, сүүлийн үеийн програм юм. Мөн standart-definition (SD), high-definition (HD) формат, Canopus HQ, Canopus
Lossless, Infinity JPEG 2000, DV, DVCAM, HDV, AVCHD, MPEG-2,
AVC-Intra зэрэг форматуудтай ажиллаж чадна.

6000

CANOPUS EDIUS V9.30 Видео файл засварлах, видео монтаж
хийхэд хамгийн амархан, сүүлийн үеийн програм юм. Мөн standart-definition (SD), high-definition (HD) формат, Canopus HQ, Canopus Lossless, Infinity JPEG 2000, DV, DVCAM, HDV, AVCHD,
MPEG-2, AVC-Intra зэрэг форматуудтай ажиллаж чадна.

7000

6000099

COBRA 2010 Өмнө үеийн компьютерийн драйвер таниулагч

4000

6000034

COLLECTION-1 /SOFTWARES/ Ихээхэн хэрэглэгддэг жижиг
програмуудын шинэ цуглуулга. Yahoo messenger, google chrome,
winzip, win rar, winamp, acrobat reader, foxit reader, ...

7000

6000035

COLLECTION-2 /FONTS/ Монголын бүх фонтууд, MCZ-9.0, Monkey-1.7, RealMon, ParaWinXP, ParaWin2000, MonWin3.5, Unicode
convertor, Монгол бичгийн фонт, Font Creator 5.5

5000

6000065

COLLECTION-3 /SMALL GAMES/ Zuma, luxor, Jewel quest, Kary,
Tank, Quake-3, ...

5000

6000058

COLLECTION-4 /VIRUS/ AVG, Avira, Avast, Kaspersky, Nod32,
F-Secure, BitDefender /dvd/

8000

6000059

COLLECTION-5 /WEB/ Joomla, joomla templates, wamp, xampp,
php designer, zend studio

8000

6000036

COREL DRAW 12

5000

6000009

MS WINDOWS VISTA /DVD/

4000

6000157

COREL DRAW 2019

7000

6000013

MS WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 Nov 2013 + SATA Driver

4000

6000037

COREL DRAW X3

4000

6000005

MS WINDOWS XP SP2

4000

6000143

62

СD, VCD, DVD

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА
2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

6000008

MS WINDOWS XP SP2 MEDIA CENTER

4000

6000006

MS WINDOWS XP SP2 WITH OFFICE 2003 NOD

4000

6000007

MS WINDOWS XP SP2, +GENUINE

4000

6000011

MS WINDOWS XP SP3 /LAST UPDATED/

5000

6000136

NERO BURNING ROM 2016 v17.0.00200 Multilanguage + Crack,
Диск шарагч хамгийн сайн программ, сүүлийн хувилбар

5000

6000147

NERO PLATINUM 2020 CD, DVD -тэй ажиллах, хуулах програм

6000

6000056

NORTON CORPORATE EDITION V10.0 + Вирусны програмууд

4500

6000072

PHP LESSON. DREAMWEAVER /DVD/ Php хэлний гарын авлага.
Жишээ кодууд

5000

6000066

RECOVERY SOFTWARES Устгагдсан файлуудыг сэргээх,
файлуудын нууц үгийг эвдэх, hard, folder-уудад хамгаалалт хийх

5000

6000070

UBUNTU 18.04 /DESKTOP EDITION/ linux үйлдийн систем

5000

6000069

UBUNTU 18.04 /SERVER EDITION/ linux үйлдийн систем

5000

6000057

ULEAD PHOTO IMPACT 11

4000

6000160

WINDOWS 10 PRO Сүүлийн хувилбар. Хурдан эхлэх, алсын зайнаас
нэвтрэх, виртуал машин үүсгэх онлайн үйл ажиллагаанд зориулж
бүтээсэн цоо шинэ хөтөч, Cortana гэх мэт шинэлэг чанаруудтай.

7500

6000137

ДҮРС БИЧЛЭГТЭЙ АЖИЛЛАХ ОРЧИН ҮЕИЙН ПРОГРАМУУД 4K
Video Downloader + Crack, Xilisoft Video Converter Platinum 7.8.14
+ Crack, TechSmith Camtasia Studio v8.6.0 Build 2079 + Crack,
Wondershare Video Converter Ultimate 8.7.0.5 + Crack, MagicX
Video Pro + Update,Crack, MAXON Cinema 4D R16, Sony Vegas
Pro 13

7000

6000067

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДVРЭМ ТЕСТ Жолооч болохоор зорьж
буй мөн жолооч хүмүүст

4000

6000111

ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИНГИЙН 500 ЗАГВАР /ОРОС/

5000

6000142

ПРОГРАМЧЛАЛЫН ХЭЛНҮҮДИЙН ХИЧЭЭЛҮҮД /E-BOOOK/ Algorithm, C, C+, C Sharp, CSS, DotNet, HTML5, iOS, Java, Javascript,
JQuery, Mysql, OracleDatabase, Perl, Php, Python, Ruby, SQL, VisualBasic, ... pdf file

5000

БИМО МЕДИА
Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

5000480

10 MINUTE SOLUTION-BLAST OFF BELLY FAT /1DVD/ 10
минутын 5 дасгалыг хийгээд та маш хурдан гоолиг сайхан биетэй
болно.

6000

5000481

10 MINUTE SOLUTION-RAPID RESULTS FAT BURNER /1 DVD/
Хурдан хугацаанд өөх хайлуулах дасгал. 5 дасгалыг өдөрт 10
минут хийнэ. Үр дүн гайхалтай.

6000

5000474

AAA Ядарч, сульдаж, нойргүйдэж, стресст орж байна уу. Тэгвэл
энэхүү массаж эдгээрээс ангижирч, бие сэтгэлийн зохицлын
нууцыг нээхэд тусална.

6000

5000478

BELLY MOTION BEGINNER Беллидансаар эхлэн хичээллэгчдэд
зориулсан хөтөлбөр

6000

5000537

DESIGN ELEMENT TEMPLATES 1 /1 DVD/ Өргөмжлөл, гэрчилгээ,
сертификат, диплом, хүрээ, хээ, усан хээ, лого зэргийн нийт
10,000 гаруй бэлэн загвар.

9000

5000538

DESIGN ELEMENT TEMPLATES 2 /1 DVD/ 10,000 гаруй бэлэн
загварын үргэлжлэл

9000

5000531

IN DESIGN TEMPLATES 1 /1 DVD/ Ном, сонин, сэтгүүл, брошур,
каталог, альбом, календар, нэрийн хуудасны 400 гаруй бэлэн
загварууд. Зөвхөн зураг, текстийг солиод л болоо. Ашиглахад
маш амархан

9000

5000532

IN DESIGN TEMPLATES 2 /1 DVD/ Ном, сонин, сэтгүүл, брошур,
каталог, альбом, календар, нэрийн хуудасны 400 гаруй бэлэн
загваруудын үргэлжлэл

9000

5000533

IN DESIGN TEMPLATES 3 /1 DVD/ Ном, сонин, сэтгүүл, брошур,
каталог, альбом, календар, нэрийн хуудасны 400 гаруй бэлэн
загваруудын үргэлжлэл

9000

5000483

JEANETTE JENKINS BLAST THE BELLY FAT Таны гэдсийг
татаж, бүсэлхийг нарийсгаж, өөхийг хайлуулна. Маш үр дүнтэй 3
дасгалыг хийснээр та улам сайхан харагдах болно.

6000

5000482

JILLIAN MICHAELS-31 DAY SHRED /1DVD/ 30 хоногт 10 кг тураах
эрчимт хөтөлбөр. Спортоор хичээллэдэггүй хүмүүст тусгайлан
зориулсан.

6000

5000459

MUSCLE AND FITNESS TRAINNING SYSTEM Бодибилдингээр
хичээллэгсдэд зориулсан дасгалууд. Гэдэс, гарын 2 талт болон
3 талт булчин, нуруу болон хөл, цээж болон мөр, гэртээ хийх
дасгал зэрэг 5 цогц дасгал багтсан.

6000

5000524

PHOTOSHOP ACTIONS 1/1 DVD/ Та фотошоп дээр хийсэн
гайхалтай бүтээлүүдийг харж, биширч байсан уу. Тэгвэл одоо
та өөрөө хүмүүсийг гайхшруулах боломжтой боллоо. Фотошоп
дээр хийгдэх олон үйлдлийг ганцхан товшилтоор гүйцэлдүүлэх
боломжийг олгодог Action-ий тусламжтайгаар та нүдэндээ ч
итгэмээргүй олон гайхамшигтай зургийг бүтээх болно.

9000

5000525

PHOTOSHOP ACTIONS 2 /1 DVD/ Гайхамшигийг үргэлжлүүл...

9000

5000529

PHOTOSHOP MOCK UP 1 /1 DVD/ Орчин үеийн дизайнерууд бүгд
фотошоп дээр хийсэн бэлэн мокап, темплетүүдийг ашигладаг.
Энэ нь хялбарханаар бодит байдлыг бий болгоход тусладаг.

9000

5000530

PHOTOSHOP MOCK UP 2 /1 DVD/ Та ч бас мокапыг ашиглаарай.
Жинхэнэ бодит мэдрэмж төрнө. Хүмүүс таныг хийсэн гэдэгт
итгэхгүй дээ.

9000

5000520

PHOTOSHOP PLUGINS 1 COLLECTION /1DVD/ Фотошопын
хэрэглээний боломжийг илүү нэмэгдүүлдэг плагин нэмэлт
багажуудын фотошоп хэрэглэгч, сонирхогч бүрт заавал байх
ёстой ADG, Alien skin Altia, Artizen, Aurora, AV Bros, DCF, Depth of
Field, Digital Anarchy, Digital film tools, DxO, Flaming Pear, Fnord,
FXPak, Human Soft, Imagenomic, Nik, On One, Panopticum, Photomatix, Picutel, PixelGenius, Redfield, TwistingPixels, VanDerLee,
VERTUSзэрэг лабораторуудын100 гаруй плагин орсон.

5000521

PHOTOSHOP PLUGINS 2 ULTIMATE BUNDLE/2 DVD/ ADPTools,
Alien Skin Software, Auto FX, AV Bros, Nik Software, Topaz, Digital Anarchy, DxO Software, Engelmann Media, Imagenomic, indii,
PictoColor, PixelGenius, Redfield, Stepok, Unified Color, Digital
Film Tools, MediaChance, Reg Giant, Tint Guide, Single Photoshop
Plugins – багц плагинууд

9000

5000522

PHOTOSHOP PLUGINS 3 COLLECTION/1 DVD/ 1,800 орчим
жижиг плагинуудын цуглуулга. Нэмэлт эффект, нэмэлт гайхамшиг.

9000

5000523

PHOTOSHOP PLUGINS 4 AKVIS PLUGINS BUNDLE 2015 /1
DVD/ Neon, AirBrush, ArtSuite, ArtWork, Chameleon, Charcoal,Coloriage, Decorator, Draw, Enhancer, HDRFactory, Lightshop,
Magnifier,MakeUp,MultiBrush,NatureArt, Noise Buster, Oil, Pastel
Version, Refocus,Retouches, Sketch,Smart Mask, Points7M@M3
10306CC400@ 7C@03B09 8;¯¯ EO;10@ 068;;06, 8;¯¯ 309E0;B09
MDD5:B893 189 1>;3>6 G04=0.

9000

5000526

PHOTOSHOP STYLES 1 /1 DVD/
Фотошопын Style-ийн
тусламжтайгаар аливаа бичиг, дүрсүүдэд ямар ч өнгө будаг,
материал, гэрэл сүүдэр,3D эффект өгч чадна. Олон төрлийн
эффектийг маш амархан хийнэ.

9000

5000527

PHOTOSHOP STYLES 2 /1 DVD/ Хүний харц булаасан, гоёмсог
эффект хэрэгтэй байна уу? Алт, мөнгө, алмаз, чулуу, төмөр, мод,
гал, ус, цас, мөс, цаас, даавуу, арьс, үс, амттан, ... гээд бүхий
л төрлийн материал, олон төрлийн эффектүүдийг маш амархан
бий болгоно.

9000

5000528

PHOTOSHOP STYLES 3 /1 DVD/ Гайхалтай эффектүүдийн
үргэлжлэл

9000

5000534

POWER POINT TEMPLATES 1 /1 DVD/ Слайдны 5,000 гаруй
багц бэлдэцүүд нь дотроо дизайны өндөр түвшинд хийгдсэн
график, фон, анимейшнүүдийг багтаасан. Текстүүдийг нь солиод
л бусдыг алмайруулсан танилцуулга, илтгэл бэлэн болно.

9000

5000535

POWER POINT TEMPLATES 2 /1 DVD/ Слайдны 5,000 гаруй багц
бэлдэцийн үргэлжлэл

9000

5000536

POWER POINT TEMPLATES 3 /1 DVD/ Слайдны 5,000 гаруй багц
бэлдэцийн үргэлжлэл

9000

5000502

PRECISION АBS Гэдэсний булчинг чангалж, гоолиг сайхан
харагдахын нууц энд буй.

6000

5000547

STOCK IMAGE COLLECTION – SNAKE’S INTERIORS COLLECTION 1 /1 DVD/ Интерьерийн 16 CD-г 2-хон DVD-нд багтаасан.
Зочны өрөө, камин зуух, гал тогоо, унтлагын өрөө, угаалгын
өрөөний интерьерийнзурагнууд.

9000

5000548

STOCK IMAGE COLLECTION – SNAKE’S INTERIORS COLLETION 2 /1 DVD Ресторан, кафе, бар, сауна, бассейн, гэрийн
театр, бусад төрлийн байгууламжуудын интерьерийнзурагнууд.

9000

5000543

STOCK IMAGE COLLECTION – SOZAIJITEN 1 /1 DVD/ Японы
графикийн алдарт Sozaijiten компаний 20 гаруй төрлийн 4,600
гаруй фон, зурагууд орсон.

9000

5000544

STOCK IMAGE COLLECTION – SOZAIJITEN 2 /1 DVD/ үргэлжлэл

9000

5000541

STOCK IMAGE COLLECTION – TATTOO 1 /1 DVD/ Шивээсний
200,000 гаруй бэлэн зураг

9000

5000545

STOCK IMAGE COLLECTION – ZZVE VECTORS COLLECTION
/1 DVD/ Бүх төрлийн танилцуулга, зурагт хуудас, ном, сэтгүүлд
ашиглаж баолхоор хүн, байгаль, ажил, амьдралын тухай 51
сэдэвтэй нийт 5,500 маш хөөрхөн, өнгөлөг вектор зургууд.

9000

5000546

STOCK IMAGE COLLECTION – ZZVE VECTORS COLLECTION
2 /1 DVD/ Вектор зургийн үргэлжлэл. 50 CD-г 2-хон DVD-нд
багтаасан.

9000

5000542

STOCK IMAGE COLLECTION –TATTOO 2 /1DVD/
үргэлжлэл

9000

5000490

ZUMBA FITNESS EXHILARATE Хоорондоо эрч хүчний
түвшингээрээ ялгаатай 6 дасгал. Үүэд: Step by step, Activate,
Rush, Exhilarate, Ripped, Mix.

24000

5000489

ZUMBA FITNESS STEP BY STEP Зумбагийн үндсэн ритм болох
меренге, сальса, реггитон, калипсо, кумбиа, беллиданс зэргийг
заана.

6000

5000412

АМРААХ ХӨГЖИМ-ГҮН НОЙРСОХУЙ /CD/ Унтахдаа сонсвол
аялгуунд нь сэтгэл тайвширч тайван сайхан, гүн нойрсоно.

6000

5000411

АМРААХ ХӨГЖИМ-ДАЛАЙ /1 CD/ Далайд байгаа мэт санагдуулж,
алжаал тайлна.

6000

5000414

АМРААХ ХӨГЖИМ-ЖИРЭМСЭН ЭХЧҮҮДИЙН /1CD/ Жирэмсэн
эхчүүд бие сэтгэлээ тайван байлгаж, удахгүй төрөх хүүхдээ
эрүүл саруул төрүүлэхэд тусална.

6000

5000413

АМРААХ ХӨГЖИМ-НОЙРНЫ ХӨГЖИМ /1CD/ Унтаж чадахгүй
нойр хулждаг уу. Тэгвэл энэхүү гайхалтай хөгжмийг сонс. 2-3
долоо хоногоос та хөгжим болон нойрсохуйн барилдлагаар
амархан нойрсдог болно.

6000

5000416

АМРААХ ХӨГЖИМ-САРНЫ ГЭРЭЛ /1CD/ Байгалийн намуун
аянд алжаал ядаргаагаа тайлж эрч хүч авахад зориулсан.

6000

5000415

АМРААХ ХӨГЖИМ-СТРЕСС ТАЙЛАГЧ /1CD/ Намуун хөгжмийн
аянд алжаал ядаргаагаа тайлж, эрч хүч авахад зориулсан.

6000

5000410

АМРААХ ХӨГЖИМ-ХҮРХРЭЭ /1CD/ Сүрлэг хүрхрээний чимээ
таныг амрааж, алжаал тайлна.

6000

5000417

АМРААХ ХӨГЖИМ-ЭХ ДЭЛХИЙ /1CD/ Эх дэлхийгээсээ эрч хүч
авч, алжаал ядаргаа, стрессээ тайлахад зориулсан.

6000

5000506

АНГЛИ ХЭЛ- HAPPY ENGLISH FOR KIDS 5-9 НАС /1CD/ 5-9
насны хүүхдүүдэд зориулсан Англи хэлний сургалтын интерактив
программ. Таны хүүхэд Англиар ярьж сурахаас гадна авсан
мэдлэгээ шууд ашиглаж чаддаг болно. Зөвхөн шинэ үг мэдээд
зогсохгүй мэндчилэх, талархах, өөрийн болон эргэн тойрныхоо
тухай ярих зэргээр санаагаа илэрхийлж чаддаг болно.

10000

5000505

АНГЛИ ХЭЛ- TEEN, TALK 9-13 НАС /1 DVD/ 9-13 настай
хүүхдүүдэд англиар унших, ярих, бичих, англи яриаг ойлгоход
нь туслах зорилготой эрчимжүүлсэн англи хэлний курсын өөрөө
сурах программ юм.

6000

ҮНЭ

9000

Шивээсний

СD, VCD, DVD

5000510

АНГЛИ ХЭЛ- ТELL МE МORE 10-12 НАСНЫ ХҮҮХДЭД /2DVD/
10-12 насны хүүхдүүдэд зориулсан Англи хэлний сургалтын
интерактив программ. 400 дасгалаас бүрдэх бөгөөд тоглоом,
кино, дуу, харилцан яриа зэргийг ашиглан суралцана. Англи
хэлнээс гадна ой тогтоолт, ажигч чанар, логик сэтгэлгээг мөн
хөгжүүлнэ.

12000

5000509

АНГЛИ ХЭЛ- ТELL МE МORE 7-9 НАСНЫ ХҮҮХДЭД /2DVD/ 7-9
насны хүүхдэд зориулсан Англи хэлний сургалтын интерактив
программ, 400 дасгалаас бүрдэх бөгөөд тоглоом, кино, дуу,
харилцан яриа зэргийг ашиглан суралцана. Англи хэлнээс гадна
ой тогтоолт, ажигч чанар, логик сэтгэлгээг мөн хөгжүүлнэ.

12000

АНГЛИ ХЭЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН ЦОМОРЛИГ 5-9 НАС /1CD/
5-9 насны хүүхдүүдэд зориулсан Англи хэлний сургалтын жижиг
хэмжээний интерактив программууд, Disney’s World of English 12
ном, дуу, өгүүллэг, тоглоом.

6000

5000508

АНГЛИ ХЭЛ-ТELL МE МORE 4-6 НАСНЫ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН
/2DVD/ 4-6 насны хүүхдүүдэд зориулсан Англи хэлний сургалтын
жижиг хэмжээний интерактив программ. 200 дасгалас бүрдэх
бөгөөд тоглоом, кино, дуу, харилцан яриа зэргийг ашиглан
суралцана. Англи хэлнээс гадна ой тогтоолт, ажигч чанар, логик
сэтгэлгээг мөн хөгжүүлнэ.

12000

5000401

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-АЯНГАТ ААДАР БОРОО Бороо орж,
аянга дуугарч, ширэнгэн ойд шувууд жиргэж, таныг халуун
орны ойд аваачна. Байгалийн цэвэр мэдрэмж төрүүлж, алжаал
ядаргааг тайлна.

6000

5000407

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-БАЙГАЛИЙН ХӨГ АЯЛГУУ Байгалийн
цэвэр дуу хоолой нь хүнд хүрээлэн буй орчиндоо нэгдэх, өөрийн
дотоод ертөнцийг танихад тусладаг.

6000

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ДАЛАЙН ГАХАЙ БА ТЭНГИСИЙН
ДЭЛСГЭЭ Соёл иргэншлийн дуу чимээгүй цэвэр байгалийн дуу
хоолой нь тайвшруулж, энерги өгдөг. Тэнгисийн нүргээн, далайн
гахайн хоорондоо ярилцах дуу авиаг сонсож, далайд байгаагаар
төсөөлөөрэй.

6000

5000400

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ДАЛАЙН ДАВАЛГАА Далайн сүрлэг
давалгаа, хүчит дэлсгээний чимээ таныг далайн эрэг дээр байгаа
мэт мэдрэмж төрүүлж, алжаал ядаргааг тайлна.

6000

5000405

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ДИВААЖИНГИЙН АРАЛ Далайн
давалгаан чимээ, жунглын амьдрал, хүрхрээн хүржигнээн,
шувуудын жиргээн таныг диваажингийн арал дээр байгаа мэт
сэтгэгдэл төрүүлнэ.

6000

5000517

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-НАМГИЙН НАЙРАЛ ДУУ /1CD/
Нуурын эргээр зугаалж, мэлхийнүүдийн гуаглах дууг сонсох нь
алжаал тайлах хамгийн сайн аргуудын нэг юм.

6000

5000402

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ӨГЛӨӨНИЙ ДУУЧ ШУВУУ Шувуудын
хөгжилтэй жиргээ өглөөний наран мандаж буй хүчийг мэдрүүлж,
танд шинэ өдрийн эрч хүч өгнө.

6000

5000408

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ХАВАР Нүдээ аниад сонс. Хавар,
хотын гудамж, салхины сэвэлзээ, нялх өвсний сүрчигнээн,
шувуудын жиргээн. Энэ бүхэн танд хүч чадал, урам зориг, баяр
баясгалан өгнө.

5000406

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ХҮРХРЭЭ БА ОЙ Суурин газар
амьдарч буй орчин үеийн хүмүүс бидэнд байгалийн дуу чимээг
сонсох нь байгалтай ойртож, элдэв дарамт, стрессээс ангид байх
хамгийн тохиромжтой арга юм.

5000409

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН Хүүхдүүд
багаасаа байгаль орчноо мэдэрч, дуу хоолойг нь сонссдог байх
хэрэгтэй.

6000

5000455

БАЙГАЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ-ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН-ҮЛГЭРИЙН
ШӨНӨ Байгалийн дуу хоолойг сонсож, үлгэрийн шөнөөр аялцгаая.

6000

5000442

БАЙШИНГИЙН ТӨСӨЛ DOMY 420 ТӨСӨЛ Бэлэн загвар, зураг
төсөл бүхий каталог.

8000

5000464

БАЙШИНГИЙН ТӨСӨЛ-1250 БАЙШИНГИЙН КАТОЛОГ Бэлэн
загвар, зураг, 3D загвар төсөл бүхий каталог.

5000463

ХЭВЛЭЛ ЗАХИАЛГЫН ГАРЫН АВЛАГА

2022 ОНЫ II УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА

63

5000426

МАССАЖНЫ ХӨГЖИМ-ЭРОТИК МАССАЖ Иллэг массаж
хийлгэхдээ түүнд тохирсон хөгжим тавивал илүү үр дүнтэй,
сайхан байдаг.

6000

5000486

НУРУУНЫ ӨВЧНИЙ МАССАЖНЫ ХИЧЭЭЛ 30-50 насныхны
хамгийн түгээмэл өвчин болох нурууны өвчнийг массажаар
эмчилж болно. Хичээлээр хүзүү, нуруу, өгзөгний массажийг
хэрхэн зөв хийхийг заана.

6000

5000437

НҮДНИЙ ДАСГАЛ Нүд бол хүний хамгийн чухал эрхтэн шүү.

4000

5000485

НҮҮРНИЙ ФИТНЕС Нүүрний фитнесс хийснээр нүүрний арьс
чангарч, үрчлээ алга болно. Хэзээ ч, хаана ч хийх боломжтой.

6000

5000457

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ-101 ШИЛДЭГ СОНГОДОГ ХӨГЖИМ /6CD/
Дэлхийн шилдэг сонгодог хөгжмүүдийг төрөлжүүлэн ангилсан.

12000

5000456

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ-АГУУ СОНГОДОГ ХИТҮҮД /10CD/ Бах,
Бетховен, Шопен, Дворжак, Моцарт, Шуберт, Штраусс, Чайковский,
Вивальди, Вагнер нарын шилдэг бүтээлийг сонсоорой.

18000

5000422

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ-ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН /2CD/ Сонгодог
хөгжим сонсож өссөн хүүхдийн оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар
бусдаас хэд дахин өндөр байдаг.

6000

5000421

СОНГОДОГ ХӨГЖИМ-ШИЛДЭГ 101 СОНГОДОГ /5 CD/ Дэлхийн
шилдэг хөгжмийн зохиолчдын сор бүтээлүүд.

12000

5000487

СПА МАССАЖНЫ ХИЧЭЭЛ /1DVD/ Биеийн алжаал ядаргааг
бүрэн тайлж, амраах нь эрүүл мэндэд үнэлж баршгүй тустай.

6000

5000438

СУРГАЛТЫН ТӨГӨЛДӨР ХУУР СУРАХ
Төгөлдөр хуур сурахад амархан боллоо.

4000

5000488

ТОЛГОЙН ӨВЧИН АНАГААХ МАССАЖ Ажлын ачаалал ихдэж,
толгой чинь өвдөж байна уу? Энэ массажийг хийлгээд үз. Сайхан
болно.

6000

5000439

ТООСГОН БАЙШИН-350 ТӨСӨЛ 1-Р ХЭСЭГ Бэлэн загвар, зураг
төсөл бүхий каталог.

8000

5000440

ТООСГОН БАЙШИН-350 ТӨСӨЛ 2-Р ХЭСЭГ Бэлэн загвар, зураг
төсөл бүхий каталог.

8000

5000460

ТУРААХ ДАСГАЛ-ЖИН ХАСАХ БЕЛЛИДАНС ФИТНЕС /1DVD/
Беллидансийн эрчимтэй дасгал таныг амархан тураах болно.

6000

5000461

ТУРААХ ДАСГАЛ-ЖИН ХАСАХ ДАСГАЛ Анхан болон дунд шатны
жин хасах дасгал.

6000

5000435

ТУРААХ ДАСГАЛ-ОСТИН 4 цогц дасгалын дараа хэрхэн турснаа
шалгаарай.

20000

5000436

ТУРААХ ДАСГАЛ-ОСТИН 5КГ ТУРЬЯ Нүдний өмнө хэрхэн 5 кгаар турахыг харъя гэвэл...

6000

5000434

ТУРААХ ДАСГАЛ-ТӨРСНИЙ ДАРААХИ ЖИН ХАСАЛТ Синди
Кроуфорд төрснийхөө дараа жингээ хэрхэн хасах талаар хичээл
заана.

6000

6000

5000475

ТУРААХ МАССАЖНЫ ХИЧЭЭЛ Биед целлюлит үүсэх үндсэн
шалтгаан нь цусны болон биеийн тунгалаг шингэний эргэлтийн
зогсонги байдал. Энэхүү массаж нь тунгалаг шингэний урсгалыг
сайжруулснаар бодисын солилцоог нэмэгдүүлж, биеийн
галбирыг сэргээнэ.

6000

6000

5000428

ФИТНЕС-10 МUNITE FITNESS FOR A GREAT BODY Өдөрт
зөвхөн 10 минутыг л өөртөө зориулснаар сайхан биетэй болох
хөтөлбөр.

6000

5000431

ФИТНЕС-BELLYDANCE CORE FITNESS WORKOUT /1DVD/
Беллиданс фитнесс

6000

5000430

ФИТНЕС-BODY SCULPTING SYSTEM /1DVD/ Хэн ч атаархам
сайхан биетэй болохыг хүсвэл...

6000

5000427

ФИТНЕС-BRETT HOEBEL’S REV ABS WORKOUT /10CD/ Rev
ABS нь булчинг хөгжүүлж, биеийг зөв харьцаатай болгох
хөтөлбөр юм.

30000

8000

5000429

6000

БАЙШИНГИЙН ТӨСӨЛ-850 КОТТЕЖИЙН ТӨСӨЛ Бэлэн загвар,
зураг, 3D загвар төсөл бүхий каталог.

ФИТНЕС-PERFECT FITNESS ABS /1DVD/ Гэдэсний хэсэг
хамгийн их өөх хуримтлуулж, хүний биеийн галбирыг хамгийн
ихээр тодотгодог. Үүнд л анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

8000

5000432

ФИТНЕС-WORLD DANCE AEROBICS /1DVD/ Бүжгийн аеробик

6000

5000465

БАЙШИНГИЙН ТӨСӨЛ-ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИНГИЙН 780
ЗАГВАР Бэлэн загвар, зураг, 3D загвар төсөл бүхий каталог.

8000

5000458

6000

5000462

БАЙШИНГИЙН ТӨСӨЛ-ХЯМД ӨРТӨГТЭЙ КОТТЕЖИЙН ТӨСӨЛ
/380 ЗАГВАР/ Бэлэн загвар, зураг төсөл бүхий хямд өртөгтэй
барилгын каталог.

ФИТНЕСС-ОСТИН-ХҮҮХДИЙН ФИТНЕСС /1DVD/ Хүүхдүүд
болон гэр бүлийнхнийг эрүүл байлгах 2 төрлийн хялбар,
хөгжилтэй цогц дасгал, ТВ ч үзэнгээ хийж болно.

8000

5000540

ФОНТУУД 1 /1 DVD/ Фонтуудын үргэлжлэл

9000

5000539

9000

5000504

ГИТАР ТОГЛОЖ СУРАХ ХИЧЭЭЛ Гитар тоглож сурахыг хүссэн
хүн бүхэнд зориулав.

5000

ФОНТУУД 1 /1 DVD/ Латин, Кирилл, Монгол үсгийн 60,000 гаруй
тасархай фонтууд.

5000424

ХОСУУДЫН ХӨГЖИМ-INTIMLAND /4CD/ Таны жаргалтай мөчийг
хамт өнгөрүүлнэ.

10000

5000503

ДАРАЛТАТ ХӨГЖИМ КEYBOARD ТОГЛОЖ СУРАХ ХИЧЭЭЛ
Хүүхдэд зориулсан Keyboard буюу даралтат хөгжим тоглож
сурах хичээл. Хялбар бөгөөд алхам алхмаар заана.

5000

5000423

ХОСУУДЫН ХӨГЖИМ-ХАЙР СЭТГЭЛИЙН СИМФОНИ /3CD/
Хайрттайгаа хоёулхнаа хамт байхдаа сонсоорой.

8000

5000479

ЖИРЭМСЭН ҮЕИЙН ДАСГАЛ Жирэмсэн үедээ зориулалтын
дасгал хийж байвал хүүхэд эрүүл бойжно.

6000

5000473

6000

5000500

КАЛОРИ ШАТААХ ДАСГАЛ Турах хамгийн үр дүнтэй арга бол
дасгал хийж калори шатаах. Энэхүү фитнесс 2 дасгалаас
бүрдэнэ. Дасгал бүр аэробикийн болон бялдаржуулах дасгалтай.

ХҮҮХДИЙН МАССАЖ /1DVD/ Хүүхдийн бие организмыг
хөгжүүлэх, мэдрэлийн системийг сайжруулахад массаж үнэлж
баршгүй хүчин зүйл болно.

6000
8000

ХЭВЛИЙН БОЛОН ӨГЗӨГНИЙ ДАСГАЛ Та тэгш хэвлий, тонтгор
өгзөгтэй байхыг хүсэж байгаа биз дээ? Тэгвэл өөрийнхөө
галбирыг сайжруулах дасгал хийхдээ бэлтгэ. Амархан дасгал,
ухаалаг зөвлөгөөг санал болгож байна.

6000

5000441

КОТТЕЖ 740 ТӨСӨЛ Бэлэн загвар, зураг, 3D загвар төсөл бүхий
каталог.

5000501

5000519

ЛЮБИМАЯ ДАЧА 2009-2010 ОНЫ ДУГААР /1CD/ ОХУ Зуслангийн
амьдралын талаар гаргадаг сэтгүүл. Сэтгүүл дээр ландшафтны
дизайн, ногоон байгууламж, жимсний цэцэрлэг, интерьер,
барилгын материал, инженерийн систем, тавилга, аюулгүй
байдал, техник тоног төхөөрөмж зэрэг бүх л талын мэдээллийг
гаргадаг.

6000

5000514

ХЯТАД ХЭЛ-АНХАН ШАТ-EURO TALK INTERACTIVE BEGINNER
/1DVD/ Хамгийн богино хугацаанд Хятад хэлний суурь мэдлэг
эзэмшихийг хүссэн хүмүүст зориулсан интерактив программ.
Суурь үгсийн сан, холбоо үгс, харилцан яриа зэргийг эзэмшинэ.
Өөрийнхөө дуудлагыг харьцуулан шалгах боломжтой.

6000

5000484

МАНИКУРЫН ХИЧЭЭЛ Бүх төрлийн маникюр хийж сурахыг
хүссэн хүмүүст зориулсан заавар.

6000

5000515

6000

5000425

МАССАЖНЫ ХӨГЖИМ-ИВЭЭЛТ ГАР Иллэг массаж хийлгэхдээ
түүнд тохирсон хөгжим тавивал илүү үр дүнтэй, сайхан байдаг.

6000

ХЯТАД ХЭЛ-АХИСАН ШАТ-EURO TALK INTERACTIVE NEXT
/1DVD/ Хятад хэлний мэдлэгээ сайжруулахыг хүссэн хүмүүст
зориулсан интерактив хичээл. Дуудлага, ойлгох чадвараа
дээшлүүлж, өгүүлбэр бүтээх дадлага хийнэ. Тоглоомын
тусламжтайгаар ярих, сонсох чадвараа нэмэгдүүлнэ.

5000507

5000404

БҮРЭН

ХИЧЭЭЛ
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5000516

ХЯТАД ХЭЛ-ҮГ-EURO TALK INTERACTIVE WORDS /1DVD/
Үгсийн сангаа нэмэгдүүлж, холбоо үг цээжилж, сонсох чадвараа
дээшлүүлж, дуудлагаа сайжруулахад тусална. Үг, хэллэг бүхий
картын тусламжтайгаар суралцана.

5000476

ЦЭГЭН МАССАЖНЫ ХИЧЭЭЛ /1DVD/ Цэгэн массаж нь бие
организм дахь энергийн тэнцвэртэй байдлыг сэргээж, эрүүл
мэндийг сайжруулна.

6000

5000451

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-INTERIOS MONTHLY 2009
ДУГААРУУД /1CD/ UK Интерьерийн шилдэг сэтгүүл

6000

5000448

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-MURATOR 2009, 2010 ОНЫ ДУГААРУУД
/1DVD/ УКРАЙН Барилга, архитектурын шилдэг сэтгүүл.

6000

5000472

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-NATIONAL GEOGRAPHIC 2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1CD/ АНУ Танин мэдэхүй, шинжлэх ухааны хамгийн
шилдэг сэтгүүл.

6000

5000443

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-ДОМ 2007-2010 ОНЫ ДУГААРУУД /1DVD/
ОХУ Хувийн орон сууцны барилга, засвар зэрэгтэй холбоотой
бодит асуудалд туслах сэтгүүл.

8000

5000467

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ 2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1DVD/ ОХУ Орон байртай холбоотой бүх асуултанд
хариу өгнө.

6000

5000466

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ 2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1CD/ Байраа засах талаарх хэрэгцээтэй бүх
мэдээллийг багтаасан сэтгүүл. Шинэ мэдээлэл, төлөвлөлт,
засвар, интерьер дизайн, технологи зэргийн талаар гаргадаг.

6000

5000447

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-ЛУЧШИЕ ИНТЕРЬЕРЫ 2009, 2010 ОНЫ
ДУГААР /1CD/ ОХУ Интерьерийн сэтгүүл. Шилдэг интерьер
бүхий байруудыг нарийвчлан харуулдаг.

6000

5000468

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-МЕЗОНИН 2010 ОНЫ ДУГААРУУД /1DVD/
ОХУ Засал чимэглэлийн хамгийн шилдэг сэтгүүл.

6000

5000470

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ 2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1CD/ ОХУ Гэрийнхээ тав тухыг дээд зэргээр
үнэлдэг, гэрээ тохилог сайхан болгохыг хүсдэг хүн бүрийн
сэтгүүл.

6000

5000449

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-ПРИВАТНЫЙ ДОМ 2008-2010 /1DVD/
УКРАЙН Хувийн орон сууцны талаар бүх зүйлийг нарийвчлан
бичдэг.

6000

5000444

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-САМ 2009, 2010 ОНЫ ДУГААРУУД /1CD/ ОХУ
Гэрээ тохижуулах, тавилгаа өөрсдөө хийх зэрэгт туслах сэтгүүл.

6000

5000445

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-САМ СЕБЕ МАСТЕР 2009, 2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1CD/ ОХУ Орон байраа өөрөө засаж, янзлахад
зориулсан сэтгүүл.

6000

ОНЫ

6000

5000446

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2001-2010
ОНЫ ДУГААРУУД /1DVD/ ОХУ Орон байрны засварын талаар
дэлхийн олон улсын мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөө.

8000

5000469

ЭЛЕКТРОН СЭТГҮҮЛ-УЮТНО И УДОБНО 2008-2010 ОНЫ
ДУГААРУУД /1DVD/ ОХУ Гэр орноо тав тухтай, тохилог сайхан
болгохыг хүсдэг хүн бүрийн сэтгүүл.

6000

5000477

ЭРОТИК МАССАЖ /1DVD/ Бие биендээ илүү таашаал өгөхийг
хүссэн хосуудад зориулсан заавар.

6000

5000511

ЯПОН ХЭЛ АНХАН ШАТНЫ EURO TALK INTERACTIVE ADVANCED /1DVD/ Япон хэлний мэдлэгээ сайжруулахыг хүссэн
хүмүүст зориулсан интерактив программ. Ярих болон сонсох
чадвараа дээшлүүлж, дуудлагаа сайжруулж, илүү олон үг
цээжлэхэд тусална.

6000

5000512

ЯПОН ХЭЛ АХИСАН ШАТ -JAPANESE PLATINUM DELUXE
/1CD/ Хичээл нь харилцан яриа, толь бичиг, дүрэм, дуудлага,
бичиглэл зэрэг хэсгээс бүрдэнэ. 6000 үг цээжилж, зөв бичсэн
эсэхээ шалгуулж, дүрмийн практик дасгал хийж хэлний мэдлэгээ
дээшлүүлнэ.

6000

5000513

ЯПОН ХЭЛ-EURO TALK INTERACTIVE BEGINNER /1DVD/
Хамгийн богино хугацаанд Япон хэлний суурь мэдлэг эзэмшихийг
хүссэн хүмүүст зориулсан интерактив программ. Үг цээжилж,
дуудлага сурч, толь бичиг ашиглаж, шалгалт өгнө.

6000

Индекс

ХЭВЛЭЛИЙН НЭР

4522006

ДУУЧИН Б.УРАНЗАЯА “ХАРЦ” 1. Хатан зүрхний хайр2. Нарны
Унага киноны дуу3. харц4. Зүрхнээс зүрхэнд5. Хайрын мишээл6.
Хувирашгүй7. Ээжийн дууны цоморлиг болон Хатан зүрхний
хайр дууны дан хөгжим зэрэг 12дуу багтсан.

15000

4522001

НИЙТИЙН ДУУЧДЫН ХИТ ДУУНУУД /CD/-ЭГШИГ СТУДИ 2015
оны нийтийн шилдэг 18 дуу

13500

4522005

НИЙТИЙН ШИЛДЭГ ДУУНУУД /2017-2018/ Эгшиг студээс эрхлэн
гаргасан 18-н дуутай CD

16000

4522003

ХОРИН НЭГЭН ДАРЬ ЭХИЙН АЧЛАЛ /CD/-ЭГШИГ СТУДИ 22
дуучны дуулсан 21 дарь эхэд сүсэглэн шүтэж мөргөх 22 бадаг
дуу, Итгэл, 4 уулын сан, хийморийн сан гэх мэт уншлага, даллага,
магтаалууд

13500

4522002

ХОРИН НЭГЭН ДАРЬ ЭХИЙН АЧЛАЛ /VCD/-ЭГШИГ СТУДИ
Уг дууг дуулсан дуучдын болон гандан сүм хийдүүдийн үйл
ажиллагаа, хурал номын видео /дүрс/ бичлэг

13500

4522004

ХОРИН НЭГЭН ДАРЬ ЭХИЙН АЧЛАЛ /КАССЕТ/-ЭГШИГ СТУДИ
дуу болон уншлага магтаалуудын хуурцаг

5500

Эгшиг студи
ҮНЭ

