
МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ  

Ангилалтын код 01.140.40  

 
 

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний зөвлөлийн 2004 оны 12 дугаар сарын 23-ны 
өдрийн 58 тоот тогтоолоор батлав.  

Энэхүү стандарт 2005 оны 01- р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.  

1 Хамрах хүрээ  

Энэхүү стандарт нь хэвлэмэл бүтээгдэхүүний үндсэн төрөл, тэдгээрийн нэр томьёог 
тогтооно.  

Энэ стандартыг хэвлэмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч үйлдвэр, номын сан,        
хэвлэлийн технологийн болон хэвлэлийн дизайны сургуулийн багш, оюутнууд,        
хэвлэлийн мэргэжилтнүүд мөрдөнө.  

2 Норматив эшлэл  

1) ISO 5127:2001- Information and documentation-Vocabulary  
2) ISO 690:1987- Documentation-Bibliographic references- Content, form and  structure  
3) ГОСТ 7.60-90- Издания. Основные виды. Термины  

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт  

3.1 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн  
Тодорхой мэдээ өгөхөд зориулсан, хэвлэн нийтлэх мэдээтэй, редакторлан 
боловсруулсан, хэвлэлийн бие даасан чимэглэл бүхий бүтээгдэхүүн  

3.2 Хэвлэлийн газрын бүтээгдэхүүн  
Хэвлэлийн газраас хэвлэхэд бэлтгэж байгаа болон хэвлэн гаргасан бүтээгдэхүүн.  

3.3 Энэ стандартад орсон монгол, орос, англи, герман, франц хэл дээр гаргасан 
нэр томьёог А хавсралтад үзүүлэв.  

4 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ЗОРИУЛАЛТААР НЬ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

4.1 Албаны  
Улс, олон нийтийн байгууллага, үйлдвэр, албан газраас эрхлэн гаргасан, 
удирдамжийн шинж чанартай эсвэл материалыг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.2 Шинжлэх ухааны 
MNS 5419 : 2004  
Онолын болон туршилтын судалгааны үр дүнг агуулсан, түүнчлэн соёлын өв болон           

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн. Үндсэн төрлүүд. Нэр 
томьёо Print products. Main types. Terms  
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түүхэн бичиг баримтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хэвлэн нийтлэхэд        
бэлтгэсэн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.3 Шинжлэх ухааны хялбаршуулсан  
Соёл, шинжлэх ухаан, техникийн салбарт хийгдсэн онолын болон туршилтын         
мэдээллийг агуулсан, мэргэжлийн бус уншигчдад зориулан хялбаршуулсан       
хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.4 Үйлдвэрлэл-дадлагын  
Янз бүрийн мэргэжлийн хүмүүст зориулсан үйлдвэр, албан байгууллагын техник, 
технологийн мэдээг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.5 Үйлдвэрлэл- дадлагын дүрэм заавар  
Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны хүрээн дэх норм, дүрэм, зааврыг 
агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.6 Сургалтын  
Янз бүрийн насны суралцагсад болон сургалтын түвшинд зориулсан, багшлах,         
сурахад хялбар байхаар найруулсан, шинжлэх ухааны эсвэл хэрэглээний шинжтэй,         
системчилсэн мэдээллийг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.7 Лавлагааны  
Шинжлэх ухааны болон хэрэглээний шинжтэй, товч мэдээллийг олоход хялбар 
байхаар, тодорхой дарааллаар байрлуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.8 Зар сурталчилгааны  
Бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ямар нэгэн арга хэмжээний эрэлт хэрэгцээг бий          
болгох зорилготой мэдээг хэрэглэгчийн анхаарлыг татахуйц хэлбэрээр       
зохиомжилсон хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

4.9 Уран сайхан-утга зохиолын  
Урлаг, уран сайхан, утгазохиолын бүтээлүүдийг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

5 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН 
ТҮВШИНГЭЭР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

5.1 Мэдээллийн  
Эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагаас гаргадаг эх        
сурвалжид тулгуурлан баяжуулсан, системчлэгдсэн мэдээллийн баримтын тухай       
мэдээг эсвэл шинжилгээний үр дүнг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

5.2 Номзүйн  
Номзүйн цэгцтэй тэмдэглэлийн цогцыг багтаасан мэдээллийн хэвлэл.  

5.3 Хураангуйлсан  
Хураангуйлсан илтгэлийг агуулсан тодорхой дараалалтай номзүйн бичилтийн цогц 
мэдээллийн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

5.4 Тоймчилсон 
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Эх сурвалжийн мэдээнд тулгуурлан баяжигдсан, шинжилгээний үр дүнг багтаасан         
нэг ба нэлээд хэдэн тоймуудын нийтлэлийг агуулсан мэдээллийн хэвлэмэл         
бүтээгдэхүүн.  

6 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭВ ШИНЖЭЭР 
ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

6.1. Бичвэрийн  
Мэдээллийн ихэнх хэсгийг үг, тоо, дүрс бичиг, томьёо (хими, математикийн) буюу 
холимог бичвэр эзэлсэн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

6.2 Нотны  
Мэдээллийн ихэнх хэсгийг хөгжмийн зохиолын нот эзэлсэн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

6.3 Газрын зургийн  
Мэдээллийн ихэнх хэсгийг газрын зураг эзэлсэн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

6.4 Дүрслэх урлагийн  
Мэдээллийн ихэнх хэсэгт уран зураг, зураасан зураг, уран баримлын бүтээлийн          
зураг, мэргэжлийн болон уран сайхны фото зураг, зурмал ба график зураг           
(диаграмм, хүснэгт, шугам зураг) орсон хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

7 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ МАТЕРИАЛЫН БҮТЦЭЭР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

7.1 Ном  
Дурын хэмжээтэй хэвлэмэл хуудсуудын шилийг бэхлэн хатуу болон зөөлөн 
хавтсаар хавтасласан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

7.2 Сэтгүүл  
Тогтмол хугацаанд хэвлэгдэн гардаг тогтоосон хэмжээтэй хэвлэмэл хуудсуудын 
шилийг бэхлэн хатуу болон зөөлөн хавтсаар хавтасласан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

7.3 Хэвлэмэл хуудас  
Ямар ч бэхлээ байхгүй янз бүрийн хэмжээтэй нэг ба хэд хэдэн хэвлэмэл хуудас.  

7.4 Сонин  
Тухайн тогтмол хэвлэлийн онцлогт тохирсон, тогтоосон хэмжээ бүхий нэг ба хэд 
хэдэн хэвлэмэл хуудас.  

7.5 Нугалбар  
Хоёр ба түүнээс дээш нугалаатай нэг хуудас хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

7.6 Зурагт хуудас  
Тогтоосон хэмжээтэй, нэг эсвэл хоёр талд нь хэвлэсэн үзүүлэн таниулахад 
зориулалттай хэвлэмэл хуудас.  

7.7 Ил захидал  
Өндөр нягттай материалын нэг ба хоёр талд нь хэвлэсэн тодорхой хэмжээтэй 
хэвлэмэл хуудас. 
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8 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БАГТААМЖААР НЬ ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

8.1 Ном  
48–аас дээш хуудастай хэвлэмэл бүтээгдэхүүн (96 нүүрнээс дээш). Энэ заалт нь 
эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл, түүний хураангуй, эрдэм шинжилгээний ажлын 
тайлан, гар бичмэл ба барын номууд, онцгой өвөрмөц байдлаар бүтээгдсэн номууд 
зэрэг хэвлэмэл бус бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.  

8.2 Товхимол  
4-өөс дээш, 48-аас илүүгүй хуудастай хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

8.3 Хэвлэмэл хуудас  
1-4 хүртэлх хуудастай хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

9 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ҮНДСЭН ЭХ БИЧВЭРИЙН БҮТЦЭЭР 
ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

9.1 Нэг зохиол  
Зөвхөн нэг зохиол, бүтээлийг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

9.2 Эмхтгэл  
Хэд хэдэн зохиол, бүтээлийг агуулсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

10 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДАВТАМЖААР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

10.1 Тогтмол бус  
Үргэлжлэлгүй нэг удаа гардаг хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

10.2 Цуврал  
Нэг нэр эсвэл гарчигийн дор нийтлэгддэг, дэс дугаар, огноотой, урьдчилан 
тогтоогоогүй хугацаанд хэвлэгдэн гардаг хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

10.3 Тогтмол  
Нэг нэр буюу гарчгийн дор тодорхой хугацаанд хэвлэгдэн гардаг, жил бүрийн           
хэвлэгдэх дугаарын тоо тогтмол, дугаар, огнооны зохиомж ижил, агуулга нь          
давтагдаггүй цуврал хэвлэмэл бүтээгдэүүн.  

11 ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БҮТЦЭЭР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

11.1 Цуврал  
Сэдэв, утга санаа, агуулга, уншигчийн зориулалтаар нэгтгэгдсэн, нэг нэрийн дор 
хэвлэгдэн гардаг ижил төрлийн зохиомжтой цуврал хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

11.2 Нэг ботит  
Нэг ботиор хэвлэн гаргасан тогтмол бус хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

11.3 Олон ботит  
Агуулга чимэглэлээрээ нэгдмэл, хоёр ба түүнээс дээш ботиос бүрдсэн, тогтмол бус 



хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

11.4 Зохиолын эмхтгэл 
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Номын дийлэнх эсвэл бүх хэсэгт нэг буюу хэд хэдэн зохиогчийн бүтээлийг 
багтаасан, нэг ба олон ботит хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

11.5 Түүвэр зохиол  
Номын дийлэнх эсвэл бүх хэсэгт тодорхой зарчмаар нэг эсвэл хэд хэдэн 
зохиогчийн бүтээлээс сонгон авсан, нэг ба олон ботит хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

12 ТОГТМОЛ БУС ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖ 
ЧАНАРААР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭХ  

12.1 Нэг сэдэвт бүтээл  
Нэг эсвэл хэд хэдэн зохиогч хамтран аль нэг сэдэв, агуулгыг бүх талаас нь бүрэн 
судалсан эрдэм шинжилгээний болон шинжлэх ухааны хялбаршуулсан ном.  

12.2 Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээлийн хураангуй  
Зохиогчоос эрдмийн зэрэг горилж бичсэн судалгааны бүтээлийг хураангуйлан 
товхимол болгон хэвлэсэн эрдэм шинжилгээний хэвлэмэл бүтээл.  

12.3 Эрдэм шинжилгээний ажлын эмхтгэл  
Эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага, нийгэмлэг, их, дээд сургууль, 
коллежийн судалгааны ажлыг агуулсан товхимол.  

12.4 Гарын авлага  
Хичээлийг гүнзгийрүүлэн судлах болон практик үйл ажиллагаанд ашиглахад 
тусламж болгох зориулалттай хэвлэмэл бүтээгдэхүүн  

12. 5 Сурах бичиг  
Хичээлийн сургалтын хөтөлбөртэй нийцүүлэн, албан ёсоор баталсан, системтэй 
сургалтанд зориулагдсан хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

12. 6 Сургалтын гарын авлага  
Албан ёсоор баталсан сурах бичгийг нэмж баяжуулсан, хэсэгчлэн ба бүрэн орлох 
сургалтын хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

12.7 Сургалтын хөтөлбөр  
Ямар нэгэн хичээлийн бүлэг, хэсэг, хэмжээ, агуулга мөн түүнийг зааж сургах дэс 
дарааллыг тодорхойлсон хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

12.8 Толь бичиг  
Үг, хоршоо үг, нэр, нэр томъёо, тэмдэгтүүд зэрэг хэлний нэгжийг цэгцлэн жагсаасан, 
богино хэмжээний тодорхойлолт бүхий мэдээллээр хангасан лавлагааны ном.  

12.9 Нэвтэрхий толь  
Практик үйл ажиллагаа болон мэдлэгийн нэг юм уу, бүхий л салбарын талаарх            
үндсэн мэдээг товч өгүүллийн маягаар тодорхойлж, цагаан толгойн үсгийн дэс          
дарааллаар системчлэн байрлуулсан лавлагааны ном.  



12.10 Хэлний толь бичиг  
Хэлний нэгжийг тодорхойлолтын нь хамт буюу бусад хэлний дүйх орчуулгатай нь 
жагсаан байрлуулсан лавлагааны ном.  

12.11 Тайлбар толь бичиг 
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Үгийн утгыг тайлбарлаж, ямар нэгэн хэлний хэл зүйн болон найруулга зүйн шинжийг 
тодорхойлж, хэрэглэх жишээг хавсаргасан лавлагааны ном.  

12.12 Нэр томьёоны толь бичиг  
Мэдлэгийн нэгэн салбар буюу сэдвийн нэр томьёоны  ойлголтыг тайлбартай нь 
багтаасан лавлагааны ном.  

12.13 Ярианы толь  
Ахуй амьдралын хамгийн энгийн үг хэллэгийг багтаасан, хоёр ба түүнээс дээш хэд 
хэдэн хэлний лавлагааны ном.  

12.14 Лавлах, лавлагааны бичиг  
Өгүүллийн гарчгийг цагаан толгойн үсгийн дэс дарааллаар байрлуулсан, 
системчилсэн бүтэцтэй практик болон хэрэглээний шинж чанартай лавлагааны ном.  

12.15 Хөтөч  
Ямар нэгэн газар нутаг эсвэл соёл гэгээрлийн байгууллага, музей, дурсгалт газар, 
үзэсгэлэнгийн тухай болон бусад мэдээллийг авахад зориулсан лавлагааны ном.  

12.16 Цомог  
Товч тайлбар бүхий дүрслэх урлагийн ном эсвэл багц хэвлэмэл хуудас.  

12.17 Атлас  
Сургалт, практикийн зорилгоор ашиглахад зориулсан янз бүрийн тусагдахууны 
дүрслэлийг агуулсан цомог.  

13 ТОГТМОЛ, ҮРГЭЛЖЛЭЛТЭЙ ХЭВЛЭМЭЛ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРЛҮҮД  

13.1 Сонин  
Албан материал, шуурхай мэдээлэл, нийгэм-улс төр, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл         
гэх мэтийн бусад сэдвээр бичсэн өгүүлэл, утга зохиол, зар сурталчилгааны          
өгүүллийг агуулсан богино хугацааны дотор тогтмол гардаг хэвлэмэл бүтээгдэхүүн.  

13.2 Сэтгүүл  
Нийгэм- улс төр, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл болон бусад асуудлаар янз бүрийн           
өгүүлэл, товчлол зэргийг агуулсан, байнгын булан бүхий тогтмол гардаг хэвлэмэл          
бүтээгдэхүүн.  

13.3 Цаг тооны бичиг  
Тухайн жилийн сар, өдөр, долоо хоногийг дэс дараалан зааж, тэмдэглэлт үйл 
явдлын тухай мэдээ мэдээллээр баяжуулсан тогтмол буюу лавлагааны хэвлэл.  

14 СОНИНЫ ТӨРЛҮҮД  



14.1 Нийгэм- улстөрийн  
Олон улсын дотоод, гадаад улс төрийн бодлого, нийгмийн амьдралын тухай 
таниулах сонин.  

14.2 Мэргэжлийн 
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Тодорхой мэргэжлийн уншигчдад зориулсан, нийгмийн амьдрал, шинжлэх ухаан, 
техник, соёлын болон бусад асуудлуудыг тусгасан сонин.  

14.3 Сонины тусгай дугаар  
Сонины редакцаас уг дугаар гарах хугацаанд тусгайлан бэлтгэгдсэн, уншигчдад         
тодорхой арга хэмжээ, үйл явдлын тухай мэдээллийг шуурхай хүргэх зорилготой          
сонины дугаар.  

15 СЭТГҮҮЛИЙН ТӨРЛҮҮД  

15.1 Нийгэм улс төрийн  
Нийгэм улс төрийн тулгамдсан сэдвийн материал, өгүүллийг агуулсан нийт 
уншигчдад зориулсан сэтгүүл.  

15.2 Шинжлэх ухааны  
Эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт зориулсан, онолын судалгааны тухай болон 
хэрэглээний шинж чанартай материал, өгүүллийг агуулсан сэтгүүл.  

15.3 Нийтийн буюу өргөн хэрэглээний  
Нийт уншигчдад зориулсан соёл, урлаг, биеийн тамир болон ахуйн асуудлын тухай 
материал, өгүүллийг агуулсан сэтгүүл.  

15.4 Урансайхан- утгазохиолын  
Уран сайхан, утга зохиолын бүтээл болон шүүмж өгүүлэл, материалыг агуулсан 
сэтгүүл.  

16 ЦАГ ТООНЫ БИЧГИЙН ТӨРЛҮҮД  

16.1 Хүснэгтэлсэн  
Тухайн жилийн өдрүүдийг сар сараар нь хүснэгтлэн байрлуулсан хэвлэмэл хуудсан 
хуанли.  

16.2 Хуудсыг тасладаг, эргүүлдэг  
Хананд өлгөдөг, ширээн дээр тавидаг, хуудсыг таслан авдаг эсвэл эргүүлдэг 
хуанли.  

16.3 Ном хэлбэрийн  
Тодорхой сэдэв, хаягийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан ном хэлбэрээр гарах 
хуанли.  

16.4 Тэмдэглэлт өдрийн  
Ямар нэгэн тэмдэглэлт үйл явдлын тухай мэдээ мэдээллийг улирал, сар, долоо 
хоногоор нь тоочсон хуанли.  



ТӨГСӨВ. 
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А.хавсралт 

(лавлагааны) Стандартад  

д/д  
орсон нэр томъёо  

Орос Англи Герман Франц Print products  

1. Хэвлэмэл 
бүтээгдэхүүн  
2. Хэвлэлийн газрын  
бүтээгдэхүүн  

Издание  

Издательская продукция  
Issue  

Edition  
Publisher’s  output  
Printed matter  
Ausgabe Edition  

Druckproduction 
Production  editoriale  

3. Албаны Официальное 
издание  

Official edition Amtliche 
Veroffentlichung  
Edition  officielle  
4. Шинжлэх ухааны Научное 

издание Scientific  edition  
Wissenschaftliche  Ausgabe  
Livre  
scientifique  

5. Шинжлэх 
ухааны 

хялбаршуулсан  
Научно  
популярное 

издание  
Popular non fiction  
Popularwisse  

nschaftliche Ausgabe  
Edition de 
vulgarization 

scientifique  

6. Үйлдвэрлэл 
дадлагын хэвлэл  

Производственно 
практическое издание  
Trade edition Ausgabe fьr 

die  Betriebspraxis  
Edition de  měier  
Edition  

Profession nelle  

7. Үйлдвэрлэл 
дадлагын дүрэм 
заавар  

Нормативное 
производственно 
практическое 

издание  
Instructional  edition  
Normative Ausgabe 

fьr die Betriebspraxis  

8. Сургалтын материал  
Учебное издание Educational 

edition  
Unterrichtsmittel Livre scolaire 

Edition de  

9. Лавлагааны 
Справочное издание  
Reference  edition  
Nachschlagebuch  
rensei  
gnement  
Edition de  

reference  
Aide- memoire  annuaire  
10. Зар  
сурталчилгааны  

11. Уран сайхан- утга 
зохиолын  

Рекламное  
издание  

Литературно 
художественное издание  
Advertising  edition  

Literature  fiction  
Werbungsausgabe Edition 
de  publicitйs  
Publicites  
Schцne Literatur Litйrature  

12. Мэдээллийн Информационное издание  
13. Номзүйн Библиографичес кое издание  
14. Хураангуйлсан Реферативное 

издание  
15. Тоймчилсон Обзорное издание  

16. Бичвэрийн Текстовое издание  Printed text Textausgabe Edition de  texte  
17. Нотны Нотное издание Printed music Musikalien Edition de  musique  
18. Газрын зургийн 
Картографическое 

издание  
Cartographic  edition  

Kartographische 
Ausgabe  

Edition  cartogra phique 
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19. Дүрслэх урлагийн  
Изоиздание Graphic edition Kunstausgabe Edition d’ 
art  Livre l’ art  
Edition en  

form de livre  
20. Номын Книжное издание Edition in a  bookform  
Ausgabe in Buchform Edition en  form de livre  

21. Сэтгүүлийн 
Журнальное издание  

Journal type  edition  
Magazine  

Zeitschriftenausgabe  

22. Хэвлэмэл хуудасны  

Листовое издание Loose- 
leaf  edition  

Einzelblatt  
Loseblattausgabe  

Feuille volante  

23. Сонины Газетное издание Newspaper  type 
edition  

24. Нугалбар Буклет Booklet Pamphlet  
25. Зурагт хуудас Плакат Poster Placard  

Zeitungsausgabe  
Journal  

Booklet Feuillet  

Plakat Placart Affiche  

26. Ил захидал Открытка Postcard Postkarte Carte postale 27. Ном Книга Book Buch Livre 28. 

Товхимол Брошюра Pamphlet Broschьre Fascienle 29. Хэвлэмэл хуудас Листовка Leaflet Flugblatt 

Papillon 30. Нэг зохиол Моноиздание Monoedition Einzelwerkausgabe Monoиdition  

31. Эмхтгэл Сборник Symposium Collection  Sammlwerk Recueil  

32. Тогтмол бус 
Непериодическое 
издание  

Non-periodical  edition  
Nichtperiodische 

Ausgabe  
Edition non  pйriodique  

33. Цуврал хэвлэмэл 
бүтээгдэхүүн  

34. Тогтмол  
хэвлэмэл  

бүтээгдэхүүн  
Сериальное издание  

Периодическое издание  

Serial Serialausgabe Serial 

Periodical Periodikum Pйriodique  

35. Үргэлжлэлтэй 
хэвлэмэл  
бүтээгдэхүүн  
Продолжающее 

издание  
Serial Fortlaufende 
Ausgabe  

Edition  continue  

36. Цуврал Серия Series Set  

Series Reihe  
Collection  Sйrie  

37. Нэг ботит 
Однотомное издание  
Однотомник  

38. Олон ботит 
Многотомное издание  

Многотомник  
Single- volume  edition  
One volume  edition  
Multi-volume  edition  
Einbдndige  Ausgabe  

Nehrbдndige  Ausgabe  
Edition en un  volume  

Edition en  plusieures 

volumes  
39. Зохиолын эмхтгэл  
Собрание сочинений  
Collected  works  
Gesammelte Werke 
Oeuvres  completes  

40. Түүвэр зохиол Избранные 
сочинения  
Избранные  
произведения  

Selected works Ausgewдhlte Werke Oeuvres 
choisies  

41. Нэг сэдэвт бүтээл  
Монография Monograph Monographie 
Monographie 
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42. Эрдмийн зэрэг 
горилсон  
бүтээлийн  

хураангуй  

43. Эрдэм  
шинжилгээний  

ажлын эмхтгэл  
Автореферат 
диссертации  

Сборник научных 

трудов  
Сборник научных 
работ  
Author’s  



abstract  
Synopsis of  thesis  

Collection of 

scientific  
papers  
Autoreferat einer 
Dissertation  Sammelband der 

wissenschaftlichen 
Arbeiten  
Abstract d’une  thйse  
Rйsume  

d’auteur d’une  these  
Recueil de  
travaux  
scientifiques  

44. Гарын авлага Пособие Manual Lehrmittel Manual  Livre pratique  
45. Сурах бичиг Учебник Textbook Lehrbuch Livre scolaire  

46. Сургалтын гарын 
авлага  

Учебное пособие Study 
aid Teaching aid  

Unterrichtshilfe  Lehrbehelf  
Manuel  

pratique  
Traitй pratique  

47. Сургалтын хөтөлбөр  
Учебная программа  

Syllabus Lehrprogramm 
Programme  scolaire  

48. Толь бичиг Словарь Dictionary Wцrterbuch Dictionnaire 49. Нэвтэрхий толь Энциклопедия 

Encyclopaedia Enzyklopдdie Encyclipйdie  

50. Хэлний толь бичиг  

51. Тайлбар толь бичиг  
Языковый словарь Dictionary Sprachwцrterbuch 
Dictionnaire Vocabulaire  

Lexique  
Толковый словарь Glossary Definitionwцrterbuch 
Glossaire Dictionnaire  
Raisonnй  

52. Нэр томъёоны 
толь бичиг  

Терминологичес 
кий словарь  

Dictionary of  terms  
Terminologisches 

Wцrterbuch  
Dictionnaire 

terminology que  

53. Ярианы толь Разговорник Phrase book 
Colloquial  

guide  
Sprachfьhrer Manuel de  conversation  

54. Лавлах,  лавлагааны  
бичиг  
Справочник Guide  Directory  

Nachschlagewerk Guide  Annuaire  
Aide- memoire  

55. Хөтөч Путеводитель Guide Reisefьhrer Guide 56. Танилцуулга Проспект Prospectus Prospekt 

Prospectus  

57. Цомог Альбом Landscape Album  Album Album  

58. Атлас Атлас Atlas Atlas Atlas 59. Сонин Газета Newspaper Zeitung Journal  

60. Сэтгүүл Журнал Magazine Journal  Zeitschrift Ravue  Magazine  
61. Цаг тооны бичиг Календарь Almanac Kalender Calendrier  Almanach 
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В.хавсралт (мэдээллийн)  

НОМЗҮЙ  

1. С.Содномдаржаа  
Хэвлэлийн 5 хэлний тайлбар толь.-УБ., 1999.-185х.  



2. Л.Норовсүрэн  
Редакторлах зүйн онол дадлага.-УБ.,1996.-146х.  
3. Ж.Сэржээ  
Эх бичгийн судлал, монгол ном зохиолын төгсгөлийн үг//Studia 
Mongolia.-УБ.,1986.- Боть10.-F.1-9 
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